
GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Þ Ã
pentru modificarea ºi completarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 20/1992 

privind activitatea de metrologie

În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. G pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
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Articol unic. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 20/1992 pri-
vind activitatea de metrologie, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, apro-
batã ºi modificatã prin Legea nr. 11/1994, cu modificãrile
ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:

1. La articolul 3, dupã alineatul 1 se introduce
alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:

�Activitãþile care au ca obiect mijloacele de mãsurare ºi
mãsurãrile prevãzute la alin. 1 sunt supuse obligatoriu con-
trolului metrologic al statului, prin autorizare ºi supra-
veghere metrologicã.Ò

2. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 9. Ñ Constituie mijloace de mãsurare toate mãsu-

rile, aparatele, dispozitivele, instalaþiile, precum ºi materia-
lele de referinþã care furnizeazã informaþii de mãsurare,
singure sau asociate cu unul sau mai multe dispozitive
suplimentare.Ò

3. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 11. Ñ În funcþie de scopul utilizãrii, mijloacele de

mãsurare sunt mijloace de mãsurare etalon ºi mijloace de
mãsurare de lucru.Ò

4. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 12. Ñ Mijloacele de mãsurare destinate sã defi-

neascã, sã realizeze, sã conserve sau sã reproducã uni-
tãþile de mãsurã, în scopul de a servi ca referinþã pentru
alte mijloace de mãsurare, sunt etaloane.

Etaloanele desemnate sau larg recunoscute ca având
cele mai înalte calitãþi metrologice ºi ale cãror valori sunt
atribuite fãrã raportare la alte etaloane ale aceloraºi mãrimi
sunt etaloane primare.

Etaloanele atestate de Biroul Român de Metrologie
Legalã ºi recunoscute prin hotãrâre a Guvernului ca bazã
unicã legalã pentru atribuirea de valori altor etaloane ale
mãrimii considerate sunt etaloane naþionale ºi reprezintã
bunuri publice.

Etaloanele naþionale împreunã cu celelalte etaloane
atestate din România formeazã Ñ prin unicitate ºi struc-
turã unitarã pe niveluri de exactitate Ñ Sistemul naþional
de etaloane ºi constituie baza ºtiinþificã, tehnicã ºi legalã,
de referinþã, a tuturor mãsurãrilor efectuate pe întregul teri-
toriu al þãrii, precum ºi în relaþiile tehnico-ºtiinþifice cu alte þãri.Ò

5. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 13. Ñ În scopul asigurãrii uniformitãþii, exactitãþii ºi

legalitãþii mãsurãrilor, mijloacele de mãsurare trebuie sã fie
trasabile la etaloanele naþionale sau internaþionale.
Transmiterea unitãþilor de mãsurã se realizeazã prin etalo-
nare sau verificare metrologicã, pornindu-se de la etaloa-
nele primare, prin niveluri succesive de exactitate,
folosindu-se celelalte etaloane, pânã la mijloacele de mãsu-
rare de lucru.

Transmiterea unitãþilor de mãsurã se efectueazã de
cãtre laboratoare de metrologie în condiþiile prezentei ordo-
nanþe.Ò

6. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 15. Ñ Se supun obligatoriu controlului metrologic

al statului etaloanele corespunzãtoare oricãrui nivel de
exactitate ºi mijloacele de mãsurare de lucru care se utili-
zeazã în domeniile de interes public, prevãzute la art. 3.

Sortimentele de mijloace de mãsurare prevãzute la
alin. 1 se stabilesc de Biroul Român de Metrologie Legalã
prin Lista oficialã a mijloacelor de mãsurare supuse obliga-
toriu controlului metrologic al statului, publicatã ºi reactuali-
zatã periodic în Monitorul Oficial al României. Lista va
cuprinde ºi modalitãþile de control metrologic aplicabile fie-
cãrui sortiment, precum ºi intervalul maxim admis între
douã verificãri metrologice succesive.Ò

7. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 16. Ñ Controlul metrologic al statului asupra mij-

loacelor de mãsurare se exercitã, în condiþiile prevãzute de
instrucþiunile de metrologie legalã, prin urmãtoarele modali-
tãþi: 

a) aprobãri de model;
b) avize de instalare;
c) avize de punere în funcþiune;
d) etalonãri;
e) verificãri metrologice iniþiale;
f) verificãri metrologice periodice;
g) verificãri metrologice dupã reparare sau dupã modifi-

care;
h) inspecþii ºi testãri inopinate;
i) supravegherea metrologicã a utilizãrii mijloacelor de

mãsurare.Ò
8. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 17. Ñ Pentru fiecare din categoriile de mijloace de

mãsurare prevãzute în Lista oficialã a mijloacelor de mãsu-
rare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, cu
excepþia celor prevãzute la art. 12 alin. 2, Biroul Român
de Metrologie Legalã elaboreazã ºi difuzeazã norme de
metrologie legalã care definesc caracteristicile tehnice ale
mijloacelor de mãsurare ºi condiþiile de exactitate pe care
trebuie sã le satisfacã acestea.Ò

9. La articolul 19, primul alineat va avea urmãtorul
cuprins:

�Mijloacele de mãsurare care nu au corespuns la con-
trolul metrologic al statului nu au calitatea de mijloace de
mãsurare legale ºi, ca urmare, utilizarea lor este interzisã.
Deþinãtorii acestor mijloace de mãsurare sunt obligaþi sã le
scoatã din uz.Ò

10. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 20. Ñ Controlul metrologic al statului asupra mij-

loacelor de mãsurare se exercitã de cãtre Biroul Român
de Metrologie Legalã prin personal propriu împuternicit.

În cazul în care Biroul Român de Metrologie Legalã nu
poate asigura executarea tuturor activitãþilor de control pre-
vãzute la art. 16 lit. d)Ñg), acesta poate delega exercita-
rea acestor categorii de control unor laboratoare autorizate
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în conformitate cu prevederile instrucþiunilor de metrologie
legalã.Ò

11. La articolul 21, litera d) va avea urmãtorul cuprins:
�d) mãsurãrile care privesc produsele ºi mãrfurile care

se livreazã ºi se vând preambalate, conþinând cantitãþi
determinate, indicate prin etichetare sau sub altã formã,
precum ºi produsele cu gramaj declarat, fãrã a fi preamba-
late;Ò

12. La articolul 22, partea introductivã va avea urmãto-
rul cuprins:

�Art. 22. Ñ Controlul metrologic al statului asupra mãsu-
rãrilor se exercitã în condiþiile prevãzute de instrucþiunile de
metrologie legalã de cãtre Biroul Român de Metrologie
Legalã prin personal propriu împuternicit sau prin cooperare
cu alte organe ale administraþiei publice centrale sau
locale, prin urmãtoarele modalitãþi:Ò

13. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 23. Ñ Persoanele fizice sau persoanele juridice

care fabricã, construiesc, importã, reparã, modificã,
încearcã, etaloneazã, verificã, închiriazã, vând sau mon-
teazã mijloace de mãsurare, supuse obligatoriu controlului
metrologic al statului, sunt obligate sã solicite Biroului
Român de Metrologie Legalã, în condiþiile prevãzute de
instrucþiunile de metrologie legalã specifice, urmãtoarele
documente oficiale:

a) autorizaþii pentru exercitarea activitãþii de fabricare,
construire, import, reparare/modificare, încercare, etalo-
nare/verificare, închiriere, vânzare ºi montare a mijloacelor
de mãsurare;

b) certificate de aprobare de model;
c) autorizaþii de verificator metrolog;
d) avize de instalare;
e) avize de punere în funcþiune.
Biroul Român de Metrologie Legalã este obligat sã îºi

exercite funcþia de control prin supravegherea metrologicã
a activitãþii deþinãtorilor autorizaþiilor menþionate la lit. a),  în
conformitate cu prevederile instrucþiunilor de metrologie
legalã.Ò

14. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 24. Ñ Deþinãtorii de mijloace de mãsurare supuse

obligatoriu controlului metrologic al statului sunt obligaþi sã
asigure legalitatea acestora ºi sã le declare, înainte de
intrare în uz/instalare/punere în funcþiune, la organele
Biroului Român de Metrologie Legalã, pentru luare în evi-
denþã ºi supraveghere metrologicã.Ò

15. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 25. Ñ Mijloacele de mãsurare care sunt supuse

obligatoriu controlului metrologic al statului prin aprobare de
model nu pot fi puse în circulaþie decât dupã eliberarea
certificatului de aprobare de model de cãtre Biroul Român
de Metrologie Legalã ºi dupã aplicarea mãrcii metrologice
de model.

Obligaþia obþinerii aprobãrii de model ºi a aplicãrii mãrcii
metrologice de model revine producãtorului sau importato-
rului, în condiþiile prevãzute de instrucþiunile de metrologie
legalã. În cazuri speciale, prevãzute în instrucþiunile de
metrologie legalã, responsabilitatea obþinerii aprobãrii de
model revine deþinãtorului.

Producãtorii, importatorii ºi deþinãtorii sunt obligaþi sã
respecte eventualele condiþionãri impuse prin certificatul
aprobãrii de model ºi sã le aducã integral la cunoºtinþã
clienþilor.Ò

16. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 26. Ñ Pentru mijloacele de mãsurare care nu sunt

supuse obligatoriu controlului metrologic al statului producã-

torii ºi importatorii poartã întreaga rãspundere privind calita-
tea acestora ºi respectarea prescripþiilor metrologice ºi a
altor prevederi legale aplicabile.Ò

17. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 27. Ñ Agenþii economici îºi vor organiza activitãþile

ce fac obiectul controlului metrologic al statului pe baza
cerinþelor din instrucþiunile de metrologie legalã. Activitatea
de metrologie va fi coordonatã de un conducãtor tehnic al
activitãþii, numit prin decizie.Ò

18. La articolul 29 punctul I, literele a), b), c) ºi f) vor
avea urmãtorul cuprins:

�a) fabricarea, construirea, importul, repararea, modifica-
rea, încercarea, etalonarea, verificarea, închirierea, vânza-
rea sau montarea, fãrã autorizaþie de exercitare a
activitãþilor menþionate, a mijloacelor de mãsurare supuse
obligatoriu controlului metrologic al statului;

b) vânzarea, utilizarea sau închirierea mijloacelor de
mãsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al
statului, conform art. 19;

c) nerespectarea condiþiilor prevãzute în aprobarea de
model sau modificarea mijloacelor de mãsurare faþã de
modelul aprobat;.............................................................................................

f) fabricarea, importul sau utilizarea mijloacelor de mãsu-
rare fãrã aprobare de model, respectiv sustragerea de la
obligaþiile prevãzute la art. 25;Ò

19. La articolul 29 punctul II, litera c) va avea urmãtorul
cuprins:

�c) nerespectarea prevederilor din instrucþiunile de metro-
logie legalã, numai dacã aceste prevederi fac trimitere
expresã la acest articol;Ò

20. La articolul 29, punctul II se completeazã cu literele
e) ºi f) cu urmãtorul cuprins:

�e) instalare/punere în funcþiune a mijloacelor de mãsu-
rare fãrã avizele prevãzute în  Lista oficialã a mijloacelor
de mãsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al
statului;

f) nedeclararea mijloacelor de mãsurare supuse obligato-
riu controlului metrologic al statului, pentru luare în evidenþã
ºi supraveghere metrologicã, respectiv sustragerea de la
obligaþiile prevãzute la art. 24.Ò

21. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 34. Ñ Dispoziþiile prezentei ordonanþe se aplicã

tuturor persoanelor fizice ºi persoanelor juridice care
fabricã, construiesc, importã, reparã, modificã, încearcã,
etaloneazã, verificã, închiriazã, vând, monteazã sau utili-
zeazã mijloace de mãsurare supuse obligatoriu controlului
metrologic al statului.Ò

22. Articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 36. Ñ Personalul Biroului Român de Metrologie

Legalã, împuternicit sã exercite controlul metrologic al sta-
tului, nu trebuie sã fie angajat politic. Personalul împuterni-
cit are drept de acces în toate locurile unde sunt ºi se
utilizeazã mijloace de mãsurare, precum ºi în locurile unde
se fabricã, se reparã, se modificã, se verificã, se vând ºi
se închiriazã mijloace de mãsurare. Organele poliþiei sunt
obligate sã acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor
împuternicite sã efectueze controlul metrologic al statului,
aflate în exerciþiul funcþiunii, sau sã le însoþeascã, dupã
caz.Ò

23. La articolul 37, alineatul 2 va avea urmãtorul
cuprins:

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



24. Punctul 2.1 din anexa nr. 1 va  avea urmãtorul cuprins:
�2.1. Unitãþi de mãsurã care nu fac parte din Sistemul Internaþional de Unitãþi (SI)

Denumirea Simbolul Valoarea în unitate SI

1 2 3

2.1.1. Unitãþi folosite împreunã cu Sistemul Internaþional de Unitãþi

minut min. 1 min. = 60 s
orã h 1 h = 60 min. = 3.600 s
zi d 1 d = 24 h = 86.400 s
grad (sexagesimal) ¼ 1¼ = (¹/180) rad
minut (sexagesimal) ' 1' = (1/60)¼ = (¹/10.800) rad
secundã (sexagesimalã) '' 1'' = (1/60)' = (¹/648.000) rad
litru l, L 1 l =  1 dm3 = 10-3 m3

tonã t 1 t = 103 kg
carat ct 1 ct = 0,2 g

2.1.2. Unitãþi folosite împreunã cu Sistemul Internaþional de Unitãþi, a cãror valoare în unitãþi SI 
este obþinutã experimental

electronvolt eV 1 eV = 1,602 177 33(49) x 10-19 J (cu o
incertitudine relativã de 0,30 x 10-6)

unitate de masã atomicã (unificatã) u 1 u = 1,660 540 2(10) x 10-27 kg (cu o
incertitudine relativã de 0,59 x 10-6)

2.1.3. Unitãþi menþinute temporar împreunã cu Sistemul Internaþional de Unitãþi

milã marinã 1 milã marinã = 1.852 m
nod 1 nod = 1 milã marinã pe orã =

(1.852/3.600) m/s
picior ft 1 ft = 0,3048 m = 3,048 x 10-1 m
ar a 1 a = 1 dam2 = 102 m2

hectar ha 1 ha = 1 hm2 = 104 m2

bar bar 1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1.000 hPa =
105 Pa

torr mm Hg 1 mm Hg = 133,322 387 Pa

25. Anexa nr. 2 se abrogã.
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PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,

Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,

Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 30 august 1999.
Nr. 104.

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Þ Ã
pentru  modificarea ºi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã
cu începere de la 6 martie 1945,  precum ºi celor deportate în strãinãtate 

ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile ulterioare

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi ale art.1 lit. N pct. 1 din  Legea
nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:

Articol unic. Ñ Decretul-lege nr. 118/1990 privind acor-
darea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie
1945,  precum ºi celor deportate în strãinãtate ori constitu-

ite în prizonieri, republicat, cu modificãrile ulterioare, se
completeazã dupã cum urmeazã:

Ñ La articolul 1 alineatul (2), dupã litera a) se introduce
litera a1) cu urmãtorul cuprins:


