
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de 
metrologie 
  
 În luna iunie 2003, negocierile aferente Capitolului 1 
“Libera circulaţie a mărfurilor” au fost închise provizoriu, 
urmare progreselor înregistrate de România în preluarea şi 
implementarea acquis-ului comunitar aferent acestui capitol. 
 Angajamentele României aferente Capitolului 1 vizează,  
atât urmărirea evoluţiei acquis-ului comunitar şi preluarea 
acestuia în legislaţia naţională, cât şi, pentru domeniile 
neacoperite de legislaţia comunitară specifică, alinierea 
legislaţiei române la prevederile art. 28-30 din Tratatul CE. 
 Astfel, Directiva 80/181/CEE referitoare la unităţile de 
măsură include unităţi de măsură care nu se regăsesc în 
legislaţia naţională din domeniul metrologic în vigoare, fiind 
necesară  armonizarea integrală a legislaţiei din domeniul 
metrologiei şi preambalatelor. 
 Pentru domeniile neacoperite de legislaţia comunitară 
specifică, alinierea legislaţiei române la prevederile art. 28-30 
din Tratatul CE presupune eliminarea din legislaţia în vigoare a 
prevederilor care constituie bariere în calea liberei circulaţii a 
mărfurilor între România şi Uniunea Europeană şi/sau 
introducerea în această legislaţie a clauzei de recunoaştere 
reciprocă. 

Principiul recunoaşterii reciproce semnifică faptul că orice 
produs importat dintr-un stat membru al Uniunii Europene este 
admis, în principiu, pe teritoriul oricărui stat membru, dacă 
produsul a fost în mod legal produs/comercializat (chiar şi în 
condiţiile în care produsul este fabricat/comercializat după 
standarde/reglementări tehnice specifice) în statul membru de 
origine şi oferă un grad echivalent de protecţie cu cel impus 
produselor similare în statul membru beneficiar. 
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Principiul recunoaşterii mutuale este aplicabil numai 
produselor din domeniile nearmonizate, care reprezintă circa 
25% din produsele comercializate în spaţiul intracomunitar. 

În acest context, aplicarea principiului recunoaşterii 
reciproce este esenţială pentru respectarea prevederilor art. 28 
din Tratatul CE, care interzic restricţiile cantitative la import şi 
măsurile cu efect echivalent, această interdicţie reprezentând în 
opinia comunitară „cheia” dezvoltării comerţului între state 
membre şi, implicit, a creării Pieţei Unice. 

Întrucât Biroul Român de Metrologie Legală este prima 
instituţie din România care urmează să introducă în legislaţia 
naţională clauza de recunoaştere reciprocă, apare necesitatea 
amendării prevederilor legislaţiei cadru referitoare la domeniul 
metrologic nearmonizat, în speţă Ordonanţa Guvernului            
nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Prin aceste măsuri se realizează concordanţa cu 
prevederile art. 28-30 din Tratatul CE, în acest fel asigurându-se 
îndeplinirea în termen, respectiv data de 31 decembrie 2003, a 
angajamentelor asumate în cadrul negocierilor aferente 
Capitolului 1 „Libera circulaţie a mărfurilor” şi care sunt 
periodic monitorizate de reprezentanţii Comisiei Europene. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a 

adoptat Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie. 
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