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Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 104 din
30 august 1999 pentru modificarea ºi completarea prevede-
rilor Ordonanþei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea
de metrologie, adoptatã în temeiul art. 1 lit. G.7 din Legea
nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordo-
nanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 426 din 31 august 1999, cu urmãtoarele modificãri ºi
completãri:

1. Punctul 1 va avea urmãtorul cuprins:
�1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 1. Ñ Prezenta ordonanþã stabileºte cadrul ºi mij-

loacele prin care se asigurã exactitatea ºi uniformitatea
mãsurãrilor.ÈÒ

2. Dupã punctul 1 se introduc punctele 11Ñ18 cu
urmãtorul cuprins:

�11. Dupã articolul 1 se introduce articolul 11 cu
urmãtorul cuprins:

ÇArt. 11. Ñ Termenii de specialitate utilizaþi în prezenta
ordonanþã sunt definiþi conform prevederilor anexei nr. 1
care face parte integrantã din prezenta ordonanþã.È

12. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 2. Ñ Pentru asigurarea exactitãþii ºi uniformitãþii

mãsurãrilor se utilizeazã unitãþi de mãsurã legale ºi mij-
loace de mãsurare care au ca referinþe etaloane naþionale
ale României sau ale altor þãri ori etaloane internaþionale,
dupã caz.È

13. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 3. Ñ Mijloacele de mãsurare ºi mãsurãrile care

sunt utilizate în domenii de interes public privind sãnãtatea
ºi siguranþa populaþiei, ordinea publicã, protecþia mediului,
perceperea taxelor ºi drepturilor, protecþia consumatorilor
sau corectitudinea tranzacþiilor comerciale se supun contro-
lului metrologic legal, conform prevederilor prezentei ordo-
nanþe.

Activitãþile agenþilor economici, care au ca obiect mijloa-
cele de mãsurare ºi mãsurãrile prevãzute la alin. 1, sunt
supuse controlului metrologic legal, prin autorizare ºi supra-
veghere metrologicã, conform prevederilor prezentei ordo-
nanþe.È

14. Articolul 4 se abrogã.
15. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 5. Ñ Biroul Român de Metrologie Legalã este

organul de specialitate al administraþiei publice centrale,
organism competent, responsabil cu asigurarea regle-
mentãrilor metrologice, mijloacelor tehnice ºi acþiunilor la
nivelul întregii þãri, necesare pentru obþinerea credibilitãþii
rezultatelor mãsurãrilor.

Biroul Român de Metrologie Legalã exercitã, în numele
statului, controlul metrologic legal al mijloacelor de
mãsurare ºi al mãsurãrilor.È

16. Titlul capitolului II va avea urmãtorul cuprins:
ÇUNITÃÞI DE MÃSURÃ LEGALEÈ

17. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 6. Ñ Unitãþile de mãsurã legale sunt:
a) unitãþi de mãsurã aparþinând Sistemului Internaþional

de Unitãþi, simbolizat SI, multiplii ºi submultiplii lor zecimali;
b) unitãþi din afara SI utilizate împreunã cu unitãþile SI;
c) unitãþi compuse.
Unitãþile de mãsurã legale se aprobã prin hotãrâri ale

Guvernului care stabilesc denumirile, simbolurile ºi definiþiile
unitãþilor de mãsurã legale, valorile unitãþilor de mãsurã
legale care nu fac parte din SI, exprimate în unitãþi SI, ºi,
dupã caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate.È

18. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 7. Ñ Este obligatoriu sã se utilizeze unitãþi de

mãsurã legale în mãsurãrile efectuate în domeniile de inte-
res public prevãzute la art. 3 alin. 1.

Se admite utilizarea tranzitorie a indicaþiilor suplimentare
exprimate în unitãþi de mãsurã nelegale, împreunã cu
unitãþile de mãsurã legale, numai în condiþiile stabilite prin
hotãrâri ale Guvernului, prevãzute la art. 6 alin. 2.ÈÒ

3. Punctul 2 va avea urmãtorul cuprins:
�2. Articolele 9 ºi 10 se abrogã.Ò
4. La punctul 3, articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 11. Ñ În funcþie de scopul utilizãrii ºi independent

de construcþia sau de exactitatea lor, mijloacele de
mãsurare se împart în etaloane ºi mijloace de mãsurare de
lucru.Ò

5. Dupã punctul 3 se introduce punctul 31 cu urmãtorul
cuprins:

�31. Titlul capitolului IV se abrogã.Ò
6. La punctul 4, articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 12. Ñ Etaloanele naþionale sunt recunoscute prin

hotãrâre a Guvernului, la propunerea Biroului Român de
Metrologie Legalã.

Etaloanele naþionale sunt bunuri proprietate publicã a
statului, deþinute, perfecþionate, conservate ºi utilizate de
cãtre organizaþii nominalizate prin hotãrâre a Guvernului,
care satisfac cerinþele stabilite conform prevederilor prezen-
tei ordonanþe.

Cheltuielile privind etaloanele naþionale ale Biroului
Român de Metrologie Legalã ºi ale organizaþiilor prevãzute
la alin. 2 se suportã de la bugetul de stat.Ò



7. La punctul 5, articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 13. Ñ Trasabilitatea rezultatelor mãsurãrilor efec-

tuate cu mijloace de mãsurare supuse controlului metrolo-
gic legal se realizeazã prin verificãri metrologice, efectuate
de cãtre laboratoare de metrologie în condiþiile prezentei
ordonanþe. În acest scop se utilizeazã etaloane trasabile la
etaloanele naþionale ale României, ale altor þãri sau la eta-
loane internaþionale, dupã caz.Ò

8. Dupã punctul 5 se introduc punctele 51Ñ53 cu
urmãtorul cuprins:

�51. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 14. Ñ Atestarea, conservarea ºi utilizarea etaloa-

nelor naþionale, compararea lor cu etaloanele altor state ºi
racordarea la etaloanele internaþionale se realizeazã con-
form prevederilor intrucþiunilor de metrologie legalã, emise
potrivit dispoziþiilor prezentei ordonanþe.

Instrucþiunile de metrologie legalã prevãzute la alin. 1
vor stabili ºi cerinþele pe care trebuie sã le îndeplineascã
organizaþiile prevãzute la art. 12 alin. 2 în vederea nomi-
nalizãrii lor.È

52. Titlul capitolului V va avea urmãtorul cuprins:
ÇCONTROLUL METROLOGIC LEGALÈ

53. Titlul secþiunii 1 va avea urmãtorul cuprins:
ÇCONTROLUL METROLOGIC LEGAL 
AL MIJLOACELOR DE MÃSURAREÈÒ

9. La punctul 6, articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 15. Ñ Se supun controlului metrologic legal mijloa-

cele de mãsurare de lucru destinate sã realizeze
mãsurãrile din domeniile de interes public prevãzute la
art. 3 alin. 1, care sunt cuprinse în Lista oficialã a mijloa-
celor de mãsurare supuse controlului metrologic legal.

Lista oficialã a mijloacelor de mãsurare supuse controlu-
lui metrologic legal, prevãzutã la alin. 1, va detalia
mãsurãrile din domenii de interes public prevãzute la art. 3
alin. 1, categoriile ºi sortimentele de mijloace de mãsurare
de lucru utilizate în aceste mãsurãri, modalitãþile de control
metrologic aplicabile fiecãrui sortiment, precum ºi intervalul
maxim admis între douã verificãri metrologice succesive;
lista se stabileºte ºi se aprobã de cãtre directorul general
al Biroului Român de Metrologie Legalã ºi se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pentru fiecare dintre categoriile de mijloace de mãsurare
prevãzute în Lista oficialã a mijloacelor de mãsurare
supuse controlului metrologic legal, cu excepþia aparatelor
de cântãrit cu funcþionare neautomatã, se elaboreazã
norme de metrologie legalã ºi/sau norme de metrologie
legalã CEE, care stabilesc cerinþele tehnice ºi metrologice
specifice categoriei respective.Ò

10. La punctul 7, articolul 16 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 16. Ñ Înainte de introducerea pe piaþã ºi punerea
în funcþiune a mijloacelor de mãsurare prevãzute la art. 15
alin. 1, cu excepþia aparatelor de cântãrit cu funcþionare
neautomatã, controlul metrologic legal se exercitã în con-
formitate cu prevederile din instrucþiunile de metrologie
legalã, prin urmãtoarele modalitãþi:

a) aprobare de model;
b) aprobare de model CEE;
c) verificare metrologicã iniþialã;
d) verificare iniþialã CEE;
e) aviz metrologic.

Condiþiile de introducere pe piaþã ºi de punere în
funcþiune a aparatelor de cântãrit cu funcþionare neauto-
matã ºi a mijloacelor de mãsurare care fac obiectul nor-
melor de metrologie legalã CEE se stabilesc prin
reglementãri tehnice specifice adoptate prin hotãrâri ale
Guvernului.Ò

11. Dupã punctul 7 se introduce punctul 71 cu
urmãtorul cuprins:

�71. Dupã articolul 16 se introduce articolul 161 cu
urmãtorul cuprins:

ÇArt. 161. Ñ Mijloacele de mãsurare prevãzute la
art. 15 alin. 1, aflate în utilizare, se supun, în condiþiile sta-
bilite prin instrucþiuni de metrologie legalã, urmãtoarelor
modalitãþi de control metrologic legal:

a) verificare metrologicã periodicã;
b) verificare metrologicã dupã reparare sau modificare;
c) inspecþie ºi testare inopinatã;
d) supraveghere metrologicã a utilizãrii.ÈÒ
12. Punctul 8 va avea urmãtorul cuprins:
�8. Articolul 17 se abrogã.Ò
13. Dupã punctul 8 se introduce punctul 81 cu

urmãtorul cuprins:
�8.1 Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 18. Ñ Pe mijloacele de mãsurare care au cores-

puns la controlul metrologic legal prevãzut la art. 16 alin. 1
ºi art. 161 lit. a) ºi b) se aplicã, dupã caz, urmãtoarele
marcaje metrologice:

a) marcajul aprobãrii de model;
b) marcajul de verificare metrologicã;
c) marcajul aprobãrii de model CEE;
d) marcajul de verificare iniþialã CEE.
Mijloacele de mãsurare prevãzute la alin. 1 sunt mij-

loace de mãsurare legale.
Reprezentarea graficã, condiþiile de aplicare ºi/sau de

recunoaºtere a marcajelor metrologice se stabilesc prin
instrucþiuni de metrologie legalã.

Marcajele metrologice aplicate sub formã de sigiliu se
supun ºi dispoziþiilor legale referitoare la sigiliile statului ºi
beneficiazã de aceeaºi protecþie juridicã.ÈÒ

14. Punctul 9 va avea urmãtorul cuprins:
�9. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 19. Ñ Mijloacele de mãsurare care nu au cores-

puns la controlul metrologic legal sau pe care sunt aplicate
marcaje de verificare cu termen de valabilitate depãºit nu
au calitatea de mijloace de mãsurare legale.

Este interzisã introducerea pe piaþã, punerea în
funcþiune sau utilizarea pentru mãsurãrile din domeniile de
interes public prevãzute la art. 3 alin. 1 a mijloacelor de
mãsurare prevãzute la alin. 1. Deþinãtorii acestor mijloace
de mãsurare sunt obligaþi, dupã caz, sã le retragã de pe
piaþã sau sã le scoatã din uz.

Dacã se constatã utilizarea de mijloace de mãsurare
nelegale, acestea sunt sigilate ºi, dupã caz, confiscate. În
cazul sãvârºirii vreunei infracþiuni, se iau mãsuri sã nu dis-
parã urmele infracþiunii, corpurile delicte ºi orice alte mij-
loace de probã, potrivit prevederilor Codului de procedurã
penalã, ºi sunt sesizate organele de urmãrire penalã.ÈÒ

15. La punctul 10, articolul 20 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 20. Ñ Biroul Român de Metrologie Legalã poate
asigura executarea activitãþilor de control prevãzute la
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art. 16 alin. 1 lit. c) ºi la art. 161 lit. a) ºi b) prin delega-
rea exercitãrii acestor categorii de control unor laboratoare
autorizate în conformitate cu prevederile instrucþiunilor de
metrologie legalã.

Laboratoarele autorizate prevãzute la alin. 1 trebuie sã
întocmeascã documente de evidenþã privind mijloacele de
mãsurare verificate.Ò

16. Dupã punctul 10 se introduce punctul 101 cu
urmãtorul cuprins:

�101. Titlul secþiunii a 2-a va avea urmãtorul cuprins:
ÇCONTROLUL METROLOGIC LEGAL AL MÃSURÃRILORÈÒ

17. Punctul 11 va avea urmãtorul cuprins:
�11. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 21. Ñ Se supun controlului metrologic legal

mãsurile care se încadreazã în urmãtoarele categorii:
a) mãsurãrile efectuate în cadrul unor tranzacþii comer-

ciale sau mãsurãrile pe baza cãrora se stabilesc costuri
pentru utilitãþi publice, tarife, taxe, daune, impozite ºi altele
asemenea;

b) mãsurãrile efectuate asupra unor mãrimi ce afecteazã
interesele cetãþenilor, cum sunt: concentraþia de zahãr ºi
concentraþia de alcool în bãuturi, concentraþia de grãsimi în
lapte ºi unt, masa hectolitricã ºi umiditatea cerealelor,
viteza autovehiculelor, concentraþia alcoolicã din sânge ºi
altele asemenea;

c) mãsurãrile efectuate asupra unor mãrimi ce afecteazã
sãnãtatea ºi siguranþa populaþiei, precum ºi mediul, cum
sunt: poluanþii organici ºi metalici din apã, pesticide ºi alte
substanþe toxice, gazul de eºapament al autovehiculelor,
conþinutul de noxe din atmosferã ºi altele asemenea;

d) mãsurãrile care privesc produsele ºi mãrfurile care se
livreazã ºi se vând preambalate, conþinând cantitãþi deter-
minate, indicate prin etichetare sau sub altã formã, precum
ºi produsele cu gramaj declarat, fãrã a fi preambalate;

e) alte mãsuri din domeniile care pot afecta sãnãtatea
ºi securitatea persoanelor ºi protecþia mediului.

Pentru domeniile în care se utilizeazã aceste categorii
de mãsurãri, metodele de mãsurare se stabilesc de cãtre
autoritãþi, dupã caz.ÈÒ

18. Punctul 12 va avea urmãtorul cuprins:
�12. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 22. Ñ Controlul metrologic legal asupra mãsurilor

prevãzut la art. 5 alin. 2 se realizeazã prin urmãtoarele
modalitãþi:

a) prelevarea de probe ºi efectuarea de mãsurãri ºi
analize comparative pentru verificarea exactitãþii rezultatelor
declarate ale mãsurãrilor;

b) inspecþii ºi testãri inopinate în locurile unde se efec-
tueazã mãsurãrile;

c) avizarea metodelor de mãsurare prevãzute la art. 21
alin. 2;

d) expertize metrologice.
Pentru realizarea controlului metrologic legal prevãzut la

alin. 1 Biroul Român de Metrologie Legalã poate solicita
colaborarea ºi altor organe ale administraþiei publice cen-
trale sau locale, dupã caz.ÈÒ

19. Dupã punctul 12 se introduce punctul 121 cu
urmãtorul cuprins:

�121. Titlul capitolului VI va avea urmãtorul cuprins:
ÇOBLIGAÞIILE PERSOANELOR FIZICE ªI JURIDICE

ÎN DOMENIUL METROLOGIEI LEGALEÈÒ

20. La punctul 13, articolul 23 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 23. Ñ Persoanele fizice sau juridice care fabricã,
importã, reparã, modificã, verificã, închiriazã, vând sau
monteazã mijloace de mãsurare prevãzute la art. 15
alin. 1, cu excepþia aparatelor de cântãrit cu funcþionare
neautomatã, solicitã emiterea de cãtre Biroul Român de
Metrologie Legalã, în condiþiile prevãzute de reglementãrile
specifice, a urmãtoarelor documente, dupã caz:

a) avize pentru fabricarea, importul, repararea/modifica-
rea, închirierea, vânzarea ºi montarea mijloacelor de
mãsurare;

b) certificate de aprobare de model sau, dupã caz, cer-
tificate de aprobare de model CEE;

c) autorizaþii pentru persoane juridice privind activitatea
de verificare a mijloacelor de mãsurare, precum ºi de veri-
ficator metrolog persoanã fizicã;

d) avize metrologice.
În cazuri speciale, prevãzute în reglementãrile specifice,

responsabilitatea obþinerii aprobãrii de model revine
deþinãtorului.

Persoanele fizice sau juridice care reparã, modificã,
verificã, închiriazã ºi/sau vând aparate de cântãrit cu
funcþionare neautomatã, dupã ce acestea au fost puse în
funcþiune, solicitã emiterea de cãtre Biroul Român de
Metrologie Legalã, în condiþiile prevãzute de reglementãrile
specifice, a urmãtoarelor documente, dupã caz:

a) aviz pentru repararea/modificarea, închirierea, vânza-
rea ºi montarea mijloacelor de mãsurare;

b) autorizaþii pentru persoanele juridice privind activita-
tea de verificare a mijloacelor de mãsurare, precum ºi de
verificator metrolog persoanã fizicã.

Persoanele fizice ºi juridice prevãzute la alin. 1 ºi 2 tre-
buie sã respecte în cursul desfãºurãrii activitãþii cerinþele
iniþiale care au stat la baza deciziei de acordare a auto-
rizaþiilor ºi sã asigure condiþiile necesare realizãrii suprave-
gherii metrologice, conform prevederilor instrucþiunilor de
metrologie legalã.Ò

21. La punctul 14, articolul 24 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 24. Ñ Persoanele fizice sau juridice care utilizeazã
ori încredinþeazã spre utilizare, în calitate de proprietar, mij-
loace de mãsurare supuse controlului metrologic legal sunt
obligate sã asigure legalitatea acestora ºi sã le declare,
înainte de punerea în funcþiune/utilizare, Biroului Român de
Metrologie Legalã, pentru asigurarea controlului metrologic.

Se interzice persoanelor fizice sau juridice sã deþinã în
locurile destinate mãsurãrilor din domenii de interes public,
prevãzute la art. 3 alin. 1, mijloace de mãsurare specifice
acestor mãsurãri, dacã acestea sunt false sau falsificate,
nu poartã marcajele metrologice obligatorii în termenul de
valabilitate sau au indicaþii exprimate numai în unitãþi de
mãsurã nelegale.Ò

22. La punctul 15, articolul 25 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 25. Ñ Producãtorul de mijloace de mãsurare
supuse controlului metrologic legal prin aprobare de model
sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoanã juridicã
cu sediul în România, are responsabilitatea aplicãrii marca-
jului aprobãrii de model, în condiþiile prevãzute prin regle-
mentãri specifice.
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Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat, importato-
rul ori deþinãtorul unui mijloc de mãsurare sunt obligaþi sã
aducã, integral, la cunoºtinþã clienþilor condiþionãrile impuse
prin certificatul aprobãrii de model.Ò

23. La punctul 16, articolul 26 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 26. Ñ Producãtorii sau reprezentanþii lor autorizaþi,
importatorii ºi utilizatorii poartã întreaga rãspundere privind
calitatea mijloacelor de mãsurare care nu sunt supuse con-
trolului metrologic legal, din punct de vedere metrologic.Ò

24. La punctul 17, articolul 27 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 27. Ñ Agenþii economici persoane juridice care
fabricã, importã, reparã, modificã, verificã, închiriazã, vând
sau monteazã mijloacele de mãsurare prevãzute la art. 15
alin. 1 îºi vor organiza activitãþile ce fac obiectul controlului
metrologic legal pe baza cerinþelor din instrucþiunile de
metrologie legalã. Activitatea de metrologie va fi coordonatã
de un responsabil tehnic al activitãþii, numit prin decizie a
conducãtorului agentului economic.Ò

25. Punctul 18 va avea urmãtorul cuprins:
�18. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 29. Ñ Constituie contravenþii, dacã nu au fost

sãvârºite în astfel de condiþii încât, potrivit legii penale, sã
constituie infracþiuni, urmãtoarele fapte ºi se sancþioneazã
dupã cum urmeazã:

a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. 1, cu amendã
contravenþionalã de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei ºi
sigilarea mijlocului de mãsurare pânã la intrarea în legali-
tate;

b) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. 1, cu amendã
contravenþionalã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei ºi
sigilarea mijlocului de mãsurare;

c) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. 2, cu amendã
contravenþionalã de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei ºi
sigilarea mijlocului de mãsurare pânã la intrarea în legalitate;

d) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. 2, cu amendã
contravenþionalã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei
ºi/sau suspendarea autorizaþiei pânã la o datã stabilitã de
personalul desemnat al Biroului Român de Metrologie
Legalã;

e) producerea ºi distribuþia de produse de larg consum
ºi preambalate care nu au corespuns modalitãþilor de control
metrologic legal prevãzute la art. 22 alin. 1 lit. a), b) ºi d),
cu amendã contravenþionalã de la 25.000.000 lei la
50.000.000 lei, precum ºi retragerea de pe piaþã ºi/sau
interzicerea introducerii pe piaþã a acestora;

f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 1 ºi 2, cu
amendã contravenþionalã de la 100.000.000 lei la
200.000.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 3, cu amendã
contravenþionalã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei ºi
restrângerea/suspendarea sau retragerea autorizaþiei, dupã
caz, conform prevederilor instrucþiunilor de metrologie
legalã;

h) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 1, cu amendã
contravenþionalã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 2, cu amendã
contravenþionalã de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei,
sigilarea ºi/sau confiscarea mijlocului de mãsurare, dupã caz;

j) nerespectarea prevederilor art. 25, cu amendã contra-
venþionalã de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei ºi/sau
sigilarea mijlocului de mãsurare; 

k) împiedicarea, sub orice formã, a persoanelor desem-
nate conform art. 36 sã-ºi exercite atribuþiile prevãzute de
lege privind controlul metrologic legal, cu amendã contra-
venþionalã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.ÈÒ 

26. Punctele 19 ºi 20 se abrogã.
27. Dupã punctul 18 se introduc punctele 181Ñ184 cu

urmãtorul cuprins:
�181. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 30. Ñ Contravenþiilor prevãzute la art. 29 le sunt

aplicabile prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 pri-
vind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.È 

182. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 31. Ñ În cazul în care amenzile prevãzute la

art. 29 se aplicã persoanelor fizice, limitele minime ºi
maxime ale acestora se reduc la jumãtate.È 

183. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 32. Ñ Împotriva procesului-verbal de constatare a

contravenþiei ºi de aplicare a sancþiunii se poate face
plângere de cãtre persoana fizicã sau juridicã, în termen
de 15 zile de la data comunicãrii acestuia, la judecãtoria
pe a cãrei razã teritorialã s-a sãvârºit contravenþia.È 

184. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 33. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea

sancþiunilor se fac de cãtre personalul din cadrul Biroului
Român de Metrologie Legalã, desemnat în acest scop de
cãtre directorul general.ÈÒ 

28. Punctul 21 va avea urmãtorul cuprins:
�21. Articolul 34 se abrogã.Ò
29. Dupã punctul 21 se introduce punctul 211 cu

urmãtorul cuprins:
�211. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 35. Ñ Pentru serviciile prestate, în aplicarea pre-

zentei ordonanþe, Biroul Român de Metrologie Legalã are
dreptul de a stabili ºi de a încasa tarife sau contravaloarea
devizelor stabilite pe bazã de tarife. 

Tarifele se propun de cãtre Biroul Român de Metrologie
Legalã ºi se aprobã prin ordin al ministrului industriei ºi
resurselor, care se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I.ÈÒ 

30. La punctul 22, articolul 36 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 36. Ñ Personalul Biroului Român de Metrologie
Legalã desemnat sã efectueze activitãþile de inspecþie, con-
trol inopinat ºi supraveghere a pieþei are drept de acces în
toate locurile unde existã ºi se utilizeazã mijloace de
mãsurare, precum ºi în locurile unde se fabricã, se reparã,
se modificã, se încearcã, se verificã, se vând sau se închi-
riazã mijloace de mãsurare. 

Organele poliþiei trebuie sã acorde, la cerere, sprijinul
necesar persoanelor desemnate sã efectueze controlul
metrologic legal în exerciþiul funcþiunii sau sã le însoþeascã,
dupã caz.Ò 

31. Punctul 23 va avea urmãtorul cuprins:
�23. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt.  37. Ñ În vederea aplicãrii prezentei ordonanþe,

Biroul Român de Metrologie Legalã elaboreazã instrucþiuni
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de metrologie legalã, norme de metrologie legalã ºi norme
de metrologie legalã CEE. 

Instrucþiunile de metrologie legalã se aprobã prin
hotãrâri ale Guvernului; normele de metrologie legalã ºi
normele de metrologie legalã CEE se aprobã prin ordin al
directorului general al Biroului Român de Metrologie
Legalã, respectiv prin ordin al ministrului industriei ºi resur-
selor, care se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I. 

Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe se
abrogã Legea metrologiei nr. 27/1978 ºi Hotãrârea
Guvernului nr. 225/1995.ÈÒ 

32. Punctul 24 va avea urmãtorul cuprins:
�24. Anexa nr. 1 va avea urmãtorul cuprins:
ÇTermenii de specialitate utilizaþi în ordonanþã se defi-

nesc astfel: 
1. aprobare de model Ñ decizie cu relevanþã legalã

bazatã pe un raport de evaluare, conform cãreia un tip de
mijloc de mãsurare îndeplineºte cerinþele din reglementãrile
de metrologie legalã aplicabile ºi este adecvat utilizãrii în
domeniul reglementat, astfel încât este de presupus cã el
realizeazã rezultate de mãsurare sigure, într-o perioadã de
timp definitã; 

2. aprobare de model CEE Ñ aprobare de model acor-
datã prin raportarea la cerinþele din directivele europene
sau normele de metrologie legalã CEE; 

3. CEE Ñ prescurtare a Comunitãþii Economice
Europene, utilizatã în codificarea directivelor europene din
vechea abordare; 

4. control metrologic legal Ñ ansamblu de activitãþi de
metrologie legalã care contribuie la asigurarea metrologicã; 

5. etalon Ñ mijloc de mãsurare care este destinat sã
defineascã, sã realizeze, sã conserve sau sã reproducã o
unitate ori una sau mai multe valori ale unei mãrimi pentru
a servi ca referinþã; 

6. etalonare Ñ ansamblu de operaþii care stabilesc, în
condiþii specificate, relaþia dintre valorile unei mãrimi
indicate de un aparat de mãsurat ori un sistem de
mãsurare sau dintre valorile reprezentate de o mãsurã ori
un material de referinþã ºi valorile corespunzãtoare realizate
cu etaloane; operaþiile de etalonare se aplicã atât mijloace-
lor de mãsurare etalon, cât ºi celor de lucru; 

7. etalon internaþional Ð etalon recunoscut printr-un
acord internaþional pentru a servi pe plan internaþional
drept bazã pentru atribuirea de valori altor etaloane ale
mãrimii considerate; 

8. etalon naþional Ñ etalon recunoscut printr-o decizie
naþionalã pentru a servi într-o þarã drept bazã pentru atri-
buirea de valori altor etaloane ale mãrimii considerate; 

9. exactitate de mãsurare Ð grad de concordanþã între
rezultatul unei mãsurãri ºi valoarea convenþional adevãratã
a mãrimii mãsurate; 

10. exactitate a unui mijloc de mãsurare Ñ proprietate a
unui mijloc de mãsurare de a da rãspunsuri apropiate de o
valoare adevãratã; 

11. expertizã metrologicã Ñ ansamblu de operaþiuni
efectuate în scopul de a examina ºi de a demonstra sta-
rea unui mijloc de mãsurare ºi de a determina caracteristi-
cile metrologice ale acestuia, printre altele, prin raportarea
la cerinþele din reglementãrile de metrologie legalã aplicabile; 

12. instrucþiune de metrologie legalã Ñ reglementare de
metrologie legalã care se referã la principiile ºi regulile
generale specifice activitãþilor de control metrologic legal; 

13. introducere pe piaþã a unui mijloc de mãsurare Ñ
acþiunea de a face disponibil un mijloc de mãsurare pentru
prima datã, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii
ºi/sau utilizãrii; 

14. marcajul aprobãrii de model sau marcajul aprobãrii de
model CEE Ñ semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de
mãsurare, atestã conformitatea acestuia cu modelul aprobat; 

15. marcajul de verificare metrologicã sau marcajul de veri-
ficare iniþialã CEE Ñ semn distinctiv care, aplicat pe un mij-
loc de mãsurare supus controlului metrologic legal,
confirmã cã verificarea metrologicã, respectiv verificarea
iniþialã CEE, s-a efectuat cu rezultate corespunzãtoare; 

16. material de referinþã Ñ material sau substanþã ale
cãrei una sau mai multe valori ale proprietãþii (proprietãþilor)
sale sunt suficient de omogene ºi bine stabilite pentru a fi
utilizate la etalonarea unui aparat de mãsurat, evaluarea
unei metode de mãsurare sau atribuirea de valori materia-
lelor ori substanþelor; 

17. mãsurare Ñ ansamblu de operaþii având ca scop
determinarea unei valori a unei mãrimi; 

18. metrologie Ñ ºtiinþã a mãsurãrii; 
19. metrologie legalã Ñ parte a metrologiei referitoare la

activitãþile care sunt desfãºurate în conformitate cu
cerinþele reglementate de cãtre organisme competente ºi
care se aplicã mãsurãrilor, unitãþilor de mãsurã, mijloacelor
de mãsurare ºi metodelor de mãsurare; 

20. mijloc de mãsurare Ñ mãsurã, aparat de mãsurat,
material de referinþã sau traductor, dispozitiv, echipament,
instalaþiile, precum ºi materialele de referinþã care furni-
zeazã informaþii de mãsurare, singure sau asociate cu unul
ori mai multe dispozitive suplimentare; 

21. mijloc de mãsurare de lucru Ñ mijloc de mãsurare
utilizat în mãsurãri uzuale; un mijloc de mãsurare de lucru
nu poate fi utilizat pentru etalonarea sau verificarea metro-
logicã a unui alt mijloc de mãsurare de aceeaºi categorie; 

22. normã de metrologie legalã Ñ reglementare de
metrologie legalã, specificã unei anumite categorii de mij-
loace de mãsurare, care conþine cerinþele tehnice ºi metro-
logice pe care trebuie sã le îndeplineascã un mijloc de
mãsurare din acea categorie, atunci când este supus con-
trolului metrologic legal;

23. normã de metrologie legalã CEE Ñ normã de metro-
logie legalã care transpune în legislaþia românã prevederile
directivelor europene referitoare la o categorie de mijloace
de mãsurare supuse controlului metrologic legal;

24. punere în funcþiune a unui mijloc de mãsurare Ñ
prima utilizare a unui mijloc de mãsurare, în scopul pentru
care acesta a fost conceput, de cãtre un utilizator final;

25. reprezentant autorizat al producãtorului Ñ persoana
juridicã împuternicitã de producãtor sã acþioneze în numele
sãu;

26. Sistemul Internaþional de Unitãþi, SI Ñ sistem coerent
de unitãþi adoptat ºi recomandat de Conferinþa Generalã de
Mãsuri ºi Greutãþi;

27. supraveghere metrologicã Ñ control exercitat la pro-
ducþia, importul, instalarea, utilizarea, întreþinerea, repararea
ºi verificarea metrologicã a mijloacelor de mãsurare, în
scopul de a constata dacã acestea sunt utilizate corect, în
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raport cu prevederile legii metrologiei ºi ale reglementãrilor
metrologice;

28. trasabilitate Ñ proprietate a rezultatului unei
mãsurãri sau a valorii unui etalon de a putea fi raportat,
respectiv raportatã, la valori ale unor referinþe stabilite, de
regulã etaloane naþionale sau internaþionale, prin interme-
diul unui lanþ neîntrerupt de comparãri având, toate, incer-
titudini determinate;

29. unitate de mãsurã Ñ mãrime particularã, definitã ºi
adoptatã prin convenþie, cu care sunt comparate alte
mãrimi de aceeaºi naturã, ca rezultat al mãsurãrii, pentru
exprimarea valorilor lor în raport cu acea mãrime;

30. unitate de mãsurã compusã Ñ combinaþie dintre
unitãþile aparþinând SI ºi/sau unitãþile din afara SI, de
exemplu: tonã pe metru cub (t/m3), amper orã (A.h), mol
pe litru (mol/l);

31. verificare iniþialã CEE Ñ verificare iniþialã efectuatã
în scopul stabilirii conformitãþii unui mijloc de mãsurare cu
modelul CEE aprobat ºi/sau cu cerinþele aplicabile din
directivele europene sau normele de metrologie legalã

CEE; verificarea iniþialã CEE se certificã prin aplicarea mar-
cajului de verificare iniþialã CEE;

32. verificare metrologicã Ñ modalitate de control metro-
logic legal, alta decât aprobarea de model, prin care se
constatã ºi se confirmã cã mijlocul de mãsurare înde-
plineºte cerinþele prevãzute în reglementãrile de metrologie
legalã; termenul �verificare metrologicãÒ este specific numai
mijloacelor de mãsurare supuse controlului metrologic legal;

33. verificare metrologicã iniþialã Ñ verificare a unui mij-
loc de mãsurare care nu a mai fost verificat anterior;

34. verificare metrologicã periodicã Ñ verificare obligato-
rie a unui mijloc de mãsurare, efectuatã periodic, la inter-
vale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite
prin reglementãri de metrologie legalã.ÈÒ

Art. II. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 20/1992 privind acti-
vitatea de metrologie, cu modificãrile ºi completãrile ulteri-
oare ºi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor
o nouã numerotare. 
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Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucureºti, 9 mai 2003.
Nr. 178.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea 

Ordonanþei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea 
ºi completarea prevederilor Ordonanþei Guvernului

nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie 
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din

Constituþia României, 

Preºedintele României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie ºi se dispune publi-
carea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 8 mai 2003.
Nr. 265.
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