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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 09.05.2007 
                                                      Nr.23/110/2007 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

    
Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2006 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, transmis cu adresa nr. 

P.L.x 250 din 16 aprilie 2007. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 09.05.2007 

                                                                                             Nr.23/110/2007 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2006 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie 

 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii 

şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, transmis cu adresa nr. 

P.L.x 250 din 16 aprilie 2007 şi înregistrat la comisie sub nr. 23/110 din 16 aprilie 2007. 

  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 10 aprilie 2007. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr.31/440 din 25 aprilie 

2007. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.116 din 01 februarie 2007, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă cu 

observaţii şi propuneri care au fost preluate de iniţiator. 
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  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 din necesitatea 

compatibilizării acesteia cu Directiva 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare, care stabileşte condiţiile de introducere pe 

piaţă şi punerea în funcţiune a unor mijloace de măsurare. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 08 mai 2007. 

  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor: doamna Magdalena 

Niculescu – director general, Biroului Român de Metrologie Legală: domnul Fănel Iacobescu – director general şi domnul 

Dumitru Dinu – director general adjunct. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2006 pentru modificarea Ordonanţei Gucernului nr.20/1992 privind activitatea de 

metrologie, cu amendamente admise. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 23 de membri ai comisiei. 

  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

  În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 
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A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

Nr. 
crt. 

Textul OG nr.25/2007 Textul adoptat de Senat Amendamente admise 
Autor 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  LEGE  

privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2007 pentru 

modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1992 privind 

activitatea de metrologie 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.25 din 31 ianuarie 
2007 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1992 privind 
activitatea de metrologie, adoptată în 
temeiul art.1 pct.I.14 din Legea 
nr.502/2006 privind abilitatea 
Guvernului de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.84 din 2 
februarie 2007, cu următoarea 
modificare: 
 

Art.I. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.25 din 31 
ianuarie 2007 pentru 
modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1992 
privind activitatea de 
metrologie, adoptată în 
temeiul art.1 pct.I.14 din 
Legea nr.502/2006 privind 
abilitatea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.84 din 
2 februarie 2007, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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0 1 2 3 4 
3. ORDONANŢA 

pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1992 privind 

activitatea de metrologie 
 

Nemodificat Nemodificat  

4. Art.I. – Ordonanţa Guvernului 
nr.20/1992 privind activitatea de 
metrologie, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.212 din 28 august 1992, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr.11/1994, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 

Nemodificat Nemodificat  

5. 1. Alineatul 1 al articolului 16 va 
avea următorul cuprins: 
„Pentru introducerea pe piaţă şi 
punerea în funcţiune a mijloacelor 
de măsurare prevăzute la art.15 
alin.1, cu excepţia celor din 
domeniile prevăzute în anexa nr.1 
la Legea nr.608/2001 privind 
evaluarea conformităţii 
produselor, republicată, controlul 
metrologic legal se exercită în 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
conformitate cu prevederile din 
instrucţiunile de metrologie legală, 
prin următoarele modalităţi: 
a) aprobare de model; 
b) aprobare de model CEE; 
c) verificare metrologică iniţială; 
d) verificare iniţială CEE; 
e) aviz metrologic.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. 2. Alineatul 5 al articolului 16 va 
avea următorul cuprins: 
„Condiţiile de introducere pe piaţă 
şi de punere în funcţiune a 
mijloacelor de măsurare din 
domeniile prevăzute în anexa nr.1 
la Legea nr.608/2001, republicată, 
precum şi a celor care fac obiectul 
normelor de metrologie legală 
CEE se stabilesc prin reglementări 
tehnice specifice adoptate prin 
hotărâri ale Guvernului.” 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

7. 3. Alineatul 6 al articolului 16 se 
abrogă. 
 

Nemodificat Nemodificat  

8. 4. Articolul 161 va avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
„Art.161. - Mijloacele de măsurare 
prevăzute la art.15 alin.1, 
introduse pe piaţă, puse în 
funcţiune în condiţiile legii şi 
aflate în utilizare, se supun, în 
condiţiile stabilite prin instrucţiuni 
de metrologie legală, următoarelor 
modalităţi de control metrologic 
legal:  
a) verificare metrologică 
periodică;  
b) verificare metrologică după 
reparare sau modificare;  
c) inspecţie şi testare inopinată;  
d) supraveghere metrologică a 
utilizării.” 
 

9. 5. Articolul 23 va avea 
următorul cuprins: 
      „Art.23. - Persoanele fizice sau 
juridice care fabrică, repară, 
modifică, montează şi verifică 
mijloace de măsurare prevăzute la 
art.15 alin.1, cu excepţia 
mijloacelor de măsurare din 
domeniile prevăzute în anexa nr.1 
la Legea nr.608/2001, republicată, 
trebuie să solicite şi să obţină 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
emiterea de către Biroul Român de 
Metrologie Legală, în condiţiile 
prevăzute de reglementările 
specifice, a următoarelor 
documente, după caz: 
 
 
 
 
a) avize pentru 
repararea/modificarea şi 
montarea mijloacelor de 
măsurare; 
 
b) certificate de aprobare de model 
sau, după caz, certificate de 
aprobare de model CEE; 
 
 
c) autorizaţii pentru persoane 
juridice privind activitatea de 
verificare a mijloacelor de 
măsurare, precum şi de verificator 
metrolog persoană fizică; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La articolul I punctul 5, litera a) a 
articolului 23 va avea următorul 
cuprins 
 
„a) avize pentru modificarea 
mijloacelor de măsurare;” 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Se elimină textul adoptat 
de Senat 
 
 
 
b)Nemodificat 
 
1. La articolul I punctul 5, 
litera c) a articolului 23 va 
avea următorul cuprins: 
 
c) autorizaţii pentru persoane 
juridice privind activitatea de 
verificare a mijloacelor de 
măsurare, respectiv de 
verificator metrolog persoană 
fizică;” 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunt necesare 
avize şi pentru 
activităţile de 
reparare şi 
montare a 
mijloacelor de 
măsurare. 
 
 
 
 
 
Claritatea 
textului. 
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0 1 2 3 4 
d) avize metrologice. 
 
      În cazuri speciale, prevăzute 
de reglementările specifice, 
responsabilitatea obţinerii 
aprobării de model revine 
deţinătorului. 
     Persoanele fizice sau juridice 
care repară, modifică, montează, 
verifică mijloace de măsurare din 
domeniile cuprinse în anexa nr.1 
la Legea nr.608/2001, republicată, 
după ce acestea au fost puse în 
funcţiune, trebuie să solicite şi să 
obţină emiterea de către Biroul 
Român de Metrologie Legală, în 
condiţiile prevăzute de 
reglementările specifice, a 
următoarelor documente, după 
caz: 
a) avize pentru 
repararea/modificarea şi montarea 
mijloacelor de măsurare;  
b) autorizaţii pentru persoanele 
juridice privind activitatea de 
verificare a mijloacelor de 
măsurare, precum şi de verificator 
metrolog persoană fizică. 

Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

d)Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
       Persoanele fizice şi juridice 
prevăzute la alin.1 şi 3 trebuie să 
respecte în cursul desfăşurării 
activităţii cerinţele iniţiale care au 
stat la baza deciziei de acordare a 
autorizaţiilor/avizelor şi să asigure 
condiţiile necesare realizării 
supravegherii, potrivit 
prevederilor instrucţiunilor de 
metrologie legală.” 
 

10. 6. Articolul 27 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.27. - Operatorii economici 
persoane juridice care fabrică, 
repară, modifică, montează sau 
verifică mijloacele de măsurare 
prevăzute la art.15 alin.1 îşi vor 
organiza activităţile ce fac obiectul 
controlului metrologic legal pe 
baza cerinţelor din instrucţiunile 
de metrologie legală. Activitatea 
de metrologie va fi coordonată de 
un responsabil tehnic al activităţii, 
numit prin decizie a 
conducătorului operatorului 
economic.” 

Nemodificat 2. La articolul I punctul 6, 
articolul 27 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.27. - Operatorii 
economici care fabrică, 
repară, modifică, montează 
sau verifică mijloacele de 
măsurare prevăzute la art.15 
alin.1 îşi vor organiza 
activităţile ce fac obiectul 
controlului metrologic legal 
pe baza cerinţelor din 
instrucţiunile de metrologie 
legală. Activitatea de 
metrologie va fi coordonată 
de un responsabil tehnic al 
activităţii, numit prin decizie 

 
 
 
În corelare cu 
definiţia 
operatorului 
economic, 
obligaţia 
respectării 
cerinţelor din 
instrucţiunile de 
metrologie 
legală revine nu 
numai 
persoanelor 
juridice.În 
schimb, numirea 
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0 1 2 3 4 
 a conducătorului operatorului 

economic persoană 
juridică.” 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
 

unui responsabil 
tehnic se 
justifică numai la 
persoane 
juridice. 

11.  
Art. 35.. ……………………….. 
 
 
      Tarifele se propun de către 
Biroul Român de Metrologie 
Legală şi se aprobă prin ordin al 
ministrului industriei şi 
resurselor, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
(Text din OG nr.20/1992 cu 
modificările şi completările 
ulterioare) 

 
 

Art. 36.. ……………………….. 
 
      Organele poliţiei trebuie să 
acorde, la cerere, sprijinul necesar 

 
 
 
 
 
 

_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
_______ 

 

3. După punctul 6 al 
articolului I, se introduc trei 
puncte noi, 7 – 9, cu 
următorul cuprins: 
„7. Alineatul 2 al articolului 
35 va avea următorul 
cuprins: 
    Tarifele se propun de către 
Biroul Român de Metrologie 
Legală şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 
8. Alineatul 2 al articolului 
36 va avea următorul 
cuprins: 
     Organele poliţiei acordă, 
la cerere, sprijinul necesar 
persoanelor desemnate să 
efectueze controlul 

 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere 
importanţa 
tarifelor, se 
impune creşterea 
nivelului de 
decizie. 
 
 
 
 
Claritatea 
textului. 
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0 1 2 3 4 
persoanelor desemnate să 
efectueze controlul metrologic 
legal în exerciţiul funcţiunii sau să 
le însoţească, după caz. 
 
(Text din OG nr.20/1992 cu 
modificările şi completările 
ulterioare) 
 

 
Art. 37. - În vederea aplicării 
prezentei ordonanţe, Biroul 
Român de Metrologie Legală 
elaborează instrucţiuni de 
metrologie legală, norme de 
metrologie legală şi norme de 
metrologie legală CEE.  
 

 
 

 
 
 
      Instrucţiunile de metrologie 
legală se aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului; normele de 
metrologie legală şi normele de 
metrologie legală CEE se aprobă 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______ 
 
 

metrologic legal în exerciţiul 
funcţiunii sau să le 
însoţească, după caz. 
 
Dep.Ibram Iuseim – 
Minorităţi 
 
9. Alineatele 1 şi 2 ale 
articolului 37 vor avea 
următorul cuprins: 
 Art. 37. - În vederea aplicării 
prezentei ordonanţe, Biroul 
Român de Metrologie Legală 
elaborează instrucţiuni de 
metrologie legală, norme de 
metrologie legală şi 
transpune normele de 
metrologie legală CEE.  
 
Dep.Istvan Antal – UDMR 
 
     Instrucţiunile de 
metrologie legală se aprobă 
prin hotărâri ale Guvernului; 
normele de metrologie legală 
şi transpunerea normelor de 
metrologie legală CEE se 
aprobă prin ordin al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRML nu poate 
elabora normele 
metodologice 
legale CEE, 
acestea putând fi 
doar transpuse în 
legislaţia 
naţională. 
 
 
 
Corelare cu 
alineatul 
precedent.Este 
suficient nivelul 
de decizie 
propus. 
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0 1 2 3 4 
prin ordin al directorului general 
al Biroului Român de Metrologie 
Legală, respectiv prin ordin al 
ministrului industriei şi 
resurselor, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
 (Text din OG nr.20/1992 cu 
modificările şi completările 
ulterioare) 
 

 
 

directorului general al 
Biroului Român de 
Metrologie Legală, care se 
publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.” 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 

 
 
 
 
 

12. Art.II. – Ordonanţa Guvernului 
nr.20/1992 privind activitatea de 
metrologie, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.212 din 28 august 1992, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr.11/1994, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
cu modificările aduse prin 
prezenta ordonanţă, după 
aprobarea acesteia din urmă de 
către Parlament, se va republica, 
dându-se textelor o nouă 
renumerotare. 
 

Nemodificat Art.II. – Ordonanţa 
Guvernului nr.20/1992 
privind activitatea de 
metrologie, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.212 din 
28 august 1992, aprobată cu 
modificări prin Legea 
nr.11/1994, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin 
prezenta ordonanţă, după 
aprobarea acesteia din urmă 
de către Parlament, se va 
republica, dându-se textelor o 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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0 1 2 3 4 
nouă renumerotare. 
 

13. Art.III. – Prezenta ordonanţă intră 
în vigoare la 3 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

Nemodificat Nemodificat  

 
 
 
 
 

                          PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
 
                            Iulian Iancu                                                Aurelia Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Silvia Vlăsceanu 
 
Expert parlamentar, Isabela Robe 


