
NOTĂ INFORMATIVĂ  

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind  aprobarea proiectului de lege  pentru modificarea şi 

completarea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995 

 

În scopul asigurării uniformităţii, exactităţii şi legalităţii măsurărilor în Republica 

Moldova, întru realizarea atît a prevederilor Programului Naţional de implementare a Planului 

de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană cît şi a prevederilor Hotărîrii Guvernului 

nr. 859 din 31.07.06 cu privire la aprobarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica 

Moldova şi conform necesităţilor de transpunere în legislaţia Republicii Moldova a cerinţelor 

directivelor europene precum şi Legii metrologiei D1 E:2004 a Organizaţiei Internaţionale a 

Metrologiei Legale (OIML) a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea „Legii metrologiei”  nr. 647-XIII din 

17.11.1995. 

În legea în vigoare se propun unele modificări şi completări, care vor permite Republicii 

Moldova să asigure legalitatea, exactitatea şi uniformitatea măsurărilor în ţară, să mărească 

credibilitatea faţă de măsurările efectuate în Republica Moldova să alinieze infrastructura 

metrologică naţională la cea europeană şi să includă ţara  în procesul mondial  de globalizare a 

măsurărilor. 

- Capitolul I „DISPOZIŢII GENERALE” a fost completat cu două Articole noi 11 şi 

12 

Articolul 11 „Termeni  de specialitate ” se prezintă în redacţie, conform terminologiei 

utilizate în  Legea metrologiei D1 E:2004 OIML şi Articolul 12 „Infrastructura Naţională  de 

Metrologie ” se prezentă în redacţie conform prevederilor Legii metrologiei D1 E:2004 OIML 

Articolul 3 cu titlul „Documente normative în domeniul metrologiei” şi se prezintă în 

redacţie nouă  conform prevederilor Legii metrologiei  D1 E:2004 OIML; 

- se modifică titlul Capitolului II, titlul nou „UNITĂŢI  DE MĂSURĂ LEGALE”; 

Articolul 4 se completează cu două Aliniate noi referitor la unităţile de măsură legale;  

- Capitolul III „MIJLOACE DE MĂSURARE” se completează cu un nou articol 81 

referitor la clasificarea mijloacelor de măsurare;  

Articolul 10 se completează cu prevederi referitor la măsurările oficiale;  

- se modifică titlul Capitolului IV, titlul nou: „CONTROLUL METROLOGIC 

LEGAL” şi se prezintă în redacţia, conform cerinţelor Legii metrologiei D1 E:2004:  

- Capitolul V ”SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE” a fost exclus cu 

transferarea prevederilor referitor la Sistemul Naţional de Metrologie în articolul 12; 



Au fost introduse unele modificări şi completări la Capitolul VII ”RĂSPUNDEREA 

PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI”. 

Notă*: Conform avizului nr. 03/5623 din 25.05.07 parvenit din partea Ministerului Justiţiei la 
momentul contrasemnării proiectului de Hotărîre în cauză s-au efectuat modificări la numerotarea 
capitolelor, articolelor – ţinînd cont de prevederile art. 35, alin. (4) şi (5) din Legea nr.780-XV din 
27.12.2001 privind actele legislative.   

 
Prin porunca Guvernului Republicii Moldova nr. 0924-1312 din 11 septembrie 2006 s-

a pus sarcina de examinat suplimentar şi de definitivat proiectul legii în cauză, în baza 

obiecţiilor Ministerului Justiţiei, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi 

Corupţiei, Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova şi Camerei de 

Comerţ şi Industriei, întru înlăturarea divergenţelor existente, lucru care a fost efectuat în 

cadrul şedinţelor de lucru din 12.10.06, 20.10.06 şi 26.10.06 cu autorităţile menţionate mai sus. 

Ca rezultat al conlucrării au fost luate în consideraţie toate obiecţiile şi propunerile care se 

încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare, iar autorităţile menţionate au acceptat 

argumentele expuse de Serviciul Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova (SSM 

RM) şi nu insistă la introducerea unor modificări în textul proiectului de lege retrăgîndu-şi 

obiecţiile în cauză.  

Deasemenea conform poruncii Guvernului Republicii Moldova nr. 0906-501 din 

19.04.2007 după coordonarea proiectului de lege cu Unitatea de Coordonare a Reformei 

Administraţiei Publice, s-a examinat suplimentar cu participarea Ministerului Finanţelor şi ca 

rezultat al conlucrării au fost luate în consideraţie obiecţiile şi propunerile argumentate ale 

participanţilor cu excepţia obiecţiilor referitor la Infrastructura Naţională de Metrologie (INM). 

În acest context este de menţionat că crearea INM este o necesitate la zi şi ţine de reforma 

instituţională pentru alinierea infrastructurii calităţii din Republica Moldova la practica 

Uniunii Europene şi se va realiza prin divizarea Institutului Naţional de Standardizare şi 

Metrologie (INSM) în Institut Naţional de Metrologie şi Institut Naţional de Standardizare 

ceia ce prevede art.6 şi art. II a Legii nr. 421-XVI din 22.12.2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare precum şi a Planului 

de acţiuni pentru implementarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica Moldova 

(anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.859 din 31.07.2006). 

Deasemenea instituţiile menţionate în art.3, ce ţin de Infrastructura Naţională de 

Metrologie în prezent există în Republica Moldova şi activează de zeci de ani. 

Implementarea proiectului de lege în cauză nu duce la majorarea numărului de instituţii 

(persoane juridice) în scopul executării funcţiei statului în domeniul metrologiei.    



Conţinutul obiecţiilor şi propunerilor autorităţilor menţionate mai sus, precum şi 

argumentările şi rezultatele examinării suplimentare sunt prezentate în tabelele suplimentare 

ce se anexează (Anexa - 4 file). 

Aprobarea proiectului de lege prezentat va constitui cadrul legal actualizat al activităţii 

de metrologie naţională ajustat la practica internaţională şi europeană şi va crea premise pentru 

asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurărilor în Republica Moldova şi recunoaşterea lor la 

nivel regional şi internaţional 

În contextul celor expuse proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea şi completarea „Legii metrologiei” nr. 647-XIII din 17.11.1995 în 

varianta definitivată se prezintă Guvernului pentru examinare şi aprobare. 
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