
Guvernul României 

Hotărârea nr. 561/2013 pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea 

Biroului Român de Metrologie Legală 

În vigoare de la 07 august 2013 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 07 august 2013.  

În temeiul articolului 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității 

administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și 

autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre: 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de 

Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 13 martie 2002, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

" (4) Numărul maxim de posturi este de 659." 

2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. II. - Încadrarea personalului Biroului Român de Metrologie Legală în numărul maxim de posturi 

aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor 

prevăzute de legislația în vigoare.  

PRIM-MINISTRU 

VICTOR-VIOREL PONTA 
 

Contrasemnează: 

Ministrul economiei, 

Varujan Vosganian 

Directorul general al Biroului Român 

de Metrologie Legală, 

Fănel Iacobescu 

p. Viceprim-ministru, 

ministrul dezvoltării regionale 

și administrației publice, 

Shhaideh Sevil, 

secretar de stat 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor publice, 

Daniel Chițoiu 

Ministrul delegat pentru buget, 

Liviu Voinea 

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale 

și persoanelor vârstnice, 

Mariana Câmpeanu 

București, 30 iulie 2013. 

Nr. 561. 



ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2002) 

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  

a Biroului Român de Metrologie Legală - BRML 

Numărul maxim de posturi = 659 

 

 

 

* Se organizează la nivel de compartiment/birou/serviciu în funcție de numărul de personal, conform 

legii. 

1) Prevederile anterioare privitoare la Direcția inspecții și supravegherea pieței - DISP din cadrul 

Biroului Român de Metrologie Legală, cuprinse în alte acte normative, se vor referi la structura 

Inspecții și supravegherea pieței din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală. 

 


