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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind activitatea de meteorologie
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Activitatea de meteorologie reprezintã
ansamblul acþiunilor destinate supravegherii permanente ºi
cunoaºterii mediului aerian prin observaþii ºi mãsurãtori
specifice privind starea ºi evoluþia vremii, necesarã pentru
dezvoltarea social-economicã a României.
(2) Activitatea de meteorologie este de interes public
naþional ºi se desfãºoarã în condiþiile prezentei legi ºi în
concordanþã cu recomandãrile Organizaþiei Meteorologice
Mondiale, organism specializat al Organizaþiei Naþiunilor
Unite, cu acordurile încheiate de aceastã organizaþie cu
alte organizaþii internaþionale, precum ºi cu prevederile
convenþiilor internaþionale în domeniu la care România
este parte.

(3) Activitatea de meteorologie aeronauticã reprezintã
ansamblul activitãþilor destinate supravegherii permanente ºi
cunoaºterii evoluþiei condiþiilor meteorologice, necesarã în
vederea informãrii ºi protecþiei meteorologice a navigaþiei
aeriene, ºi este parte integrantã a serviciilor de navigaþie
aerianã.
(4) La rândul sãu activitatea de meteorologie aeronauticã se desfãºoarã în concordanþã cu standardele, practicile
ºi recomandãrile Organizaþiei Meteorologice Mondiale ºi ale
Organizaþiei Aviaþiei Civile Internaþionale, precum ºi cu
prevederile convenþiilor internaþionale în domeniul aviaþiei
la care România este parte ºi se desfãºoarã în conformitate cu reglementãrile specifice ale autoritãþii de stat în
domeniul aviaþiei civile.
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Art. 2. Ñ Activitãþile de meteorologie, definite la art. 1
au ca scop protecþia meteorologicã a vieþii ºi a bunurilor ºi
se realizeazã prin:
1. Pe plan intern:
a) desfãºurarea unitarã ºi calificatã a supravegherii
meteorologice pentru informarea populaþiei ºi a factorilor de
decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase;
b) satisfacerea necesitãþilor de informare meteorologicã
a navigaþiei aeriene, fluviale ºi maritime, a traficului rutier,
precum ºi a celor pentru agriculturã;
c) satisfacerea necesitãþilor de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii ºi servicii dedicate
siguranþei civile, producþiei materiale ºi apãrãrii naþionale;
d) constituirea ºi gestiunea Fondului naþional de date
meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologicã
a proiectãrii, execuþiei ºi exploatãrii diverselor obiective
economico-sociale ºi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilã.
2. Pe plan extern:
a) integrarea în schimbul internaþional de date ºi
informaþii meteorologice, în Sistemul de Veghe
Meteorologicã Mondialã pentru monitorizarea ºi protecþia
mediului aerian;
b) îndeplinirea obligaþiilor care decurg din convenþii ºi
înþelegeri la care statul român este parte.
Art. 3. Ñ (1) Atingerea scopurilor prevãzute la art. 2 se
realizeazã:
a) în domeniul meteorologiei, prin Compania Naþionalã
”Institutul Naþional de Meteorologie, Hidrologie ºi
Gospodãrire a ApelorÒ (INMH) Ñ S.A., denumitã în continuare, în cuprinsul legii, Centrul meteorologic naþional;
b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia
Autonomã ”Administraþia Românã a Serviciilor de Trafic
AerianÒ Ñ ROMATSA, denumitã în continuare, în cuprinsul legii, Administraþia meteorologicã aeronauticã, prin
unitãþile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în
domeniul aviaþiei civile.
(2) Organizarea ºi funcþionarea Centrului meteorologic
naþional se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
Art. 4. Ñ Persoanele fizice sau juridice pot desfãºura
activitãþi meteorologice pe baza unor atestãri de competenþã ºi în condiþiile legii. Atestãrile de competenþã sunt
emise de autoritatea publicã centralã pentru protecþia
mediului în domeniul meteorologiei ºi de autoritatea de stat
în domeniul aviaþiei civile, pentru meteorologia aeronauticã.
Art. 5. Ñ Termenii tehnici folosiþi în prezenta lege au
semnificaþiile stabilite în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta lege.
CAPITOLUL II
Organizarea activitãþii de meteorologie
SECÞIUNEA 1
Atribuþiile Centrului meteorologic naþional

Art. 6. Ñ Atribuþiile Centrului meteorologic naþional sunt
urmãtoarele:
a) supravegherea permanentã a mediului aerian prin
observaþii ºi mãsurãtori specifice privind parametrii de stare
ºi fenomenele asociate, precum ºi compoziþia chimicã a
atmosferei;
b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes
public general ºi specializat ca: agrometeorologie, aerologie, climatice ºi de dispersie a poluanþilor chimici ºi radioactivi;
c) administrarea, exploatarea, întreþinerea ºi dezvoltarea
reþelei naþionale de supraveghere meteorologicã, în conformitate cu reglementãrile proprii ºi cu recomandãrile
Organizaþiei Meteorologice Mondiale ºi/sau ale altor organisme internaþionale specializate;
d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze ºi anuare

meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activitãþilor economice ºi sociale dependente de starea vremii;
e) realizarea Fondului naþional de date meteorologice ºi
administrarea bãncii naþionale de date meteorologice;
f) realizarea de studii ºi cercetãri specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordanþã cu
evoluþia acestuia pe plan mondial;
g) elaborarea ºi difuzarea de avertizãri în situaþia producerii de fenomene meteorologice periculoase, potenþial
provocatoare de pagube;
h) participarea la Sistemul de Veghe Meteorologicã
Mondialã;
i) deþinerea ºi utilizarea, conform legii, a etalonului
naþional de presiune atmosfericã ºi radiaþie, precum ºi
exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura
meteorologicã, în limita mandatului acordat de autoritatea
metrologicã de stat abilitatã;
j) transferul intern ºi schimbul internaþional de date
meteorologice;
k) asistenþã ºi servicii meteorologice pentru protecþia traficului rutier, a navigaþiei fluviale ºi maritime, în termenii
convenþiilor la care statul român este parte;
l) aplicarea strategiei de dezvoltare ºtiinþificã ºi tehnologicã a activitãþii meteorologice, în raport cu necesitãþile
interne ºi în concordanþã cu progresele înregistrate pe plan
mondial;
m) participarea la activitãþile internaþionale ºtiinþifice ºi cu
caracter organizatoric, prevãzute prin instrumente juridice
internaþionale ºi/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu
instituþii similare din strãinãtate;
n) realizarea de studii de fundamentare climatologicã ºi
avizare meteorologicã a amplasamentelor obiectivelor
sociale ºi industriale;
o) elaborarea de studii ºi cercetãri privind procesele de
transport ºi dispersie a poluanþilor ºi radionuclizilor în atmosferã;
p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru
diverºi beneficiari, pe bazã de contracte;
q) avizarea amplasãrii de construcþii supraterane, a
obiectivelor care emit în atmosferã fum ºi pulberi, a
plantãrii de perdele forestiere pe o distanþã de 500 m în
afara zonei de protecþie a platformelor meteorologice ºi a
oricãror lucrãri care conduc la dezafectarea unei unitãþi
meteorologice din reþeaua meteorologicã naþionalã;
r) avizarea studiilor de fundamentare climatologicã elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii;
s) elaborarea studiilor de impact ºi de bilanþ de mediu;
t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educaþiei
Naþionale, a programelor ºcolare pentru învãþãmântul
meteorologic de toate gradele din România;
u) organizarea de activitãþi de specializare ºi de formare
profesionalã continuã în domeniul meteorologiei;
v) avizarea punerii în circulaþie publicã a unor date,
informaþii, avertizãri ºi prognoze meteorologice, altele decât
cele cu specific aeronautic, obþinute din activitatea meteorologicã desfãºuratã de alte persoane fizice sau juridice,
precum ºi avizarea tehnicã a activitãþilor meteorologice de
orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele
consemnate ca atribuþii ale Centrului meteorologic naþional;
w) gestionarea brevetelor ºi a documentelor privind protecþia proprietãþii intelectuale ºi industriale al cãror titular
este Centrul meteorologic naþional;
x) proiectarea, întreþinerea ºi etalonarea de instrumente
de mãsurã ºi echipamente meteorologice;
y) participarea cu capital social, în condiþiile legii, la
constituirea de societãþi comerciale, împreunã cu persoane
fizice ºi juridice, române sau strãine, de drept civil;
z) îndeplinirea oricãror activitãþi comerciale ºi financiare
care au legãturã directã sau adiacentã cu îndeplinirea
atribuþiilor.
Art. 7. Ñ (1) În îndeplinirea atribuþiilor prevãzute la
art. 6 lit. a)Ñl) din prezenta lege Centrul meteorologic
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naþional desfãºoarã activitãþi de interes public, scop în care
furnizeazã gratuit, pe bazã de convenþie, informaþii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizãri, administraþiei publice centrale ºi locale, prefecturilor,
comandamentelor speciale ale Ministerului Apãrãrii
Naþionale, comisiilor ºi comandamentelor civile constituite
pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio
ºi televiziune.
(2) Posturile publice de radio ºi televiziune sunt obligate
sã aducã la cunoºtinþã publicului, în mod repetat,
informaþiile, prognozele generale ºi avertizãrile meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase,
furnizate de Centrul meteorologic naþional.
(3) Pentru orice alte categorii de utilizatori Centrul
meteorologic naþional este în drept sã încheie contracte
economice sau de asociere pentru prestaþiile sau serviciile
care intrã în atribuþiile sale.
Art. 8. Ñ (1) Pentru atestãrile de competenþã prevãzute
la art. 4, precum ºi pentru eliberarea avizelor menþionate
la art. 6 lit. q), r) ºi v) se percep anticipat, în contul bugetului de stat, taxele prevãzute în anexa nr. 2 care face
parte integrantã din prezenta lege.
(2) Nivelul taxelor prevãzute la alin. (1) se va actualiza,
în funcþie de rata inflaþiei, prin hotãrâre a Guvernului, la
propunerea autoritãþii publice centrale pentru protecþia
mediului, cu avizul Ministerului Finanþelor.
(3) Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul
meteorologic naþional pentru elaborarea studiilor necesare
în vederea eliberãrii atestãrilor prevãzute la art. 4, precum
ºi a avizelor menþionate la art. 6 lit. q), r) ºi v) se recupereazã de la solicitanþii atestãrilor ºi avizelor, pe bazã de
tarif.
(4) Controlul modului de percepere ºi de virare la bugetul de stat a taxelor încasate pentru eliberarea de atestãri
ºi avize va fi efectuat de personalul Ministerului Finanþelor.
Art. 9. Ñ (1) Autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului, prin Centrul meteorologic naþional, are competenþe de autoritate naþionalã în domeniul meteorologiei.
În domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercitã de autoritatea de stat în domeniul aviaþiei civile.
(2) Centrul meteorologic naþional este operatorul tehnic
al reþelei naþionale de mãsurãtori meteorologice, deþinãtorul
etalonului de mãsurãtori meteorologice, care rãspunde de
asigurarea funcþionãrii acestora în condiþii de siguranþã.
Art. 10. Ñ Directorul general al Centrului meteorologic
naþional este de drept reprezentantul permanent al
României pe lângã Organizaþia Meteorologicã Mondialã,
conform statutului acestei organizaþii.
SECÞIUNEA a 2-a
Atribuþiile administraþiei metereologice aeronautice

Art. 11. Ñ Atribuþiile Administraþiei meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul
aviaþiei civile ºi au ca obiect contribuþia la siguranþa, regularitatea ºi eficienþa navigaþiei aeriene naþionale ºi
internaþionale.
Art. 12. Ñ Administraþia meteorologicã aeronauticã are
responsabilitatea administrãrii sistemului naþional de asistenþã meteorologicã aeronauticã, având în structura sa
unitãþi operative reprezentate prin staþiile meteorologice
aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom ºi centrul
de veghe meteorologicã, conform reglementãrilor stabilite
de autoritatea de stat în domeniul aviaþiei civile.
Art. 13. Ñ Administraþia meteorologicã aeronauticã
deþine, administreazã, exploateazã, întreþine ºi dezvoltã
banca naþionalã de date meteorologice aeronautice în
scopul îndeplinirii atribuþiilor ce îi revin din aceasta.
Art. 14. Ñ Atestarea personalului care desfãºoarã activitãþi de meteorologie aeronauticã este realizatã de autoritatea de stat în domeniul aviaþiei civile.
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SECÞIUNEA a 3-a
Alte activitãþi de meteorologie

Art. 15. Ñ (1) Activitãþile meteorologice de orice fel
destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuþii ale Centrului meteorologic naþional sau ale
Administraþiei meteorologice aeronautice, se pot desfãºura
ºi de alte persoane fizice sau juridice, ca activitãþi meteorologice complementare, dacã au avizul tehnic ºi se bucurã
de asistenþa metodologicã a Centrului meteorologic
naþional.
(2) Activitãþile meteorologice care nu îndeplinesc
condiþiile prevãzute la alin. (1) sunt activitãþi de tip concurenþial ºi se supun prevederilor Legii concurenþei
nr. 21/1996 ºi celorlalte convenþii internaþionale în domeniu
la care România este parte.
SECÞIUNEA a 4-a
Reþeaua naþionalã de supraveghere meteorologicã

Art. 16. Ñ (1) Reþeaua naþionalã de supraveghere
meteorologicã este compusã din staþiile meteorologice
sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice ºi observatoarele radar reprezentative pentru evoluþia vremii ºi climatului la nivelul României.
(2) Reþeaua naþionalã de supraveghere meteorologicã
cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru
transmiterea ºi colectarea datelor meteorologice.
(3) Dimensiunea ºi componenþa reþelei naþionale de
supraveghere meteorologicã sunt stabilite de autoritatea
publicã centralã pentru protecþia mediului, la propunerea
Centrului meteorologic naþional.
(4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea
meteorologicã detaliatã, la nivel local se pot constitui reþele
meteorologice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).
Art. 17. Ñ (1) Reþeaua naþionalã de supraveghere
meteorologicã constituie proprietate publicã a statului ºi se
concesioneazã Centrului meteorologic naþional de cãtre
autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului prin
atribuire directã, în baza unui contract de concesiune
încheiat în condiþiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
(2) Redevenþa pentru concesionarea staþiilor ºi
instalaþiilor reþelei naþionale de mãsurãtori meteorologice se
stabileºte la o cotã de 2% din valoarea anualã a contractelor încheiate de concesionar cu terþii.
(3) Redevenþa se plãteºte anual, în termen de 60 de
zile de la încheierea anului financiar, ºi se constituie venit
la bugetul de stat. Majorãrile de întârziere pentru neplata
în termen a redevenþei se stabilesc prin contractul de concesionare.
(4) Metodologia de calcul al redevenþei, modalitatea de
platã ºi obligaþiile plãtitorilor vor fi stabilite prin norme
metodologice elaborate în baza prevederilor art. 43.
Art. 18. Ñ (1) În scopul asigurãrii reprezentativitãþii
datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone
de protecþie meteorologicã absolutã, a cãror lãþime este de
30 m.
(2) În zonele de protecþie meteorologicã absolutã executarea de instalaþii supraterane, de irigaþii ºi plantarea de
culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisã.
(3) Zonele de protecþie prevãzute la alin. (1) ºi (2) sunt
considerate, în planurile de urbanism ºi amenajare a
teritoriului, zone supuse unor reglementãri speciale.
Art. 19. Ñ Amplasarea pe o distanþã de pânã la 500 m
în jurul ºi în afara zonei de protecþie absolutã a platformei
meteorologice, prevãzutã la art. 18, de construcþii mai
înalte de 1/6 din distanþa dintre construcþie ºi limita zonei
de protecþie, de reþele de înaltã tensiune sau de telecomunicaþii, de obiective care emit în atmosferã fum ºi pulberi,
de sisteme de irigaþii prin aspersie ºi plantarea de perdele
forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al
Centrului meteorologic naþional.
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Art. 20. Ñ (1) Pentru asigurarea continuitãþii ºi omogenitãþii Fondului naþional de date meteorologice unitãþile
reþelei naþionale de supraveghere meteorologicã nu pot fi
dezafectate decât în situaþii deosebite de interes naþional.
(2) Dezafectarea unei unitãþi meteorologice din reþeaua
naþionalã de supraveghere meteorologicã, precum ºi a
instalaþiilor aferente acesteia, în situaþiile menþionate la
alin. (1), se poate face numai cu acordul concendentului ºi
dacã solicitantul proiecteazã, executã ºi pune în funcþiune
înainte de dezafectare o unitate similarã în amplasamentul
stabilit de Centrul meteorologic naþional.
CAPITOLUL III
Fondul naþional de date meteorologice
Art. 21. Ñ (1) Fondul naþional de date meteorologice
reprezintã o componentã a patrimoniului naþional, care
cuprinde totalitatea datelor ºi informaþiilor cantitative ºi calitative obþinute pe teritoriul României prin observaþii ºi
mãsurãtori asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflându-se în administrarea Centrului meteorologic
naþional.
(2) Fondul naþional de date meteorologice este de
importanþã strategicã ºi formeazã banca naþionalã de date
meteorologice.
(3) Fondul naþional de date meteorologice se obþine din
reþeaua naþionalã de supraveghere meteorologicã, din
datele furnizate de Administraþia meteorologicã aeronauticã,
cât ºi din reþele de observaþii ºi mãsurãtori meteorologice
destinate unor scopuri speciale.
(4) Deþinãtorii de date ºi informaþii meteorologice
obþinute prin reþelele de observaþii ºi mãsurãtori meteorologice, care se încadreazã în prevederile art. 15 alin. (1), au
obligaþia sã le transmitã cu titlu gratuit, de îndatã, Centrului
meteorologic naþional, în vederea includerii în Fondul
naþional de date meteorologice.
Art. 22. Ñ Pe teritoriul României sursa oficialã de date
ºi informaþii meteorologice, altele decât cele aeronautice,
este Centrul meteorologic naþional. Pentru informaþiile
meteorologice aeronautice sursa oficialã de date ºi
informaþii este Administraþia meteorologicã aeronauticã.
Punerea în circulaþie publicã a acestor date sau informaþii
meteorologice fãrã avizul Centrului meteorologic naþional,
respectiv al Administraþiei meteorologice aeronautice, este
interzisã.
Art. 23. Ñ Utilizarea în alte scopuri decât cele de interes public a informaþiilor meteorologice dedicate protecþiei
meteorologice a vieþii ºi bunurilor este permisã numai cu
acordul deþinãtorilor acestor informaþii.
Art. 24. Ñ Accesul persoanelor fizice ºi juridice la
datele de informaþii meteorologice, în sensul principiilor ºi
reglementãrilor Organizaþiei Meteorologice Mondiale, se
face cu respectarea prevederilor prezentei legi. Folosirea
acestora în scopuri comerciale este permisã numai contra
cost, în condiþiile legii.
CAPITOLUL IV
Finanþarea activitãþilor de meteorologie
Art. 25. Ñ Activitatea Centrului meteorologic naþional se
finanþeazã astfel:
a) activitatea de meteorologie, cercetãrile fundamentale
în domeniu, urmãrirea sistematicã ºi completã a stãrii ºi
evoluþiei vremii, realizarea schimbului internaþional de date
ºi integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologicã Mondialã
se finanþeazã de la bugetul de stat, prin autoritatea publicã
centralã pentru protecþia mediului, în limita sumelor alocate
anual cu aceastã destinaþie de la bugetul de stat;
b) din contractele economice încheiate cu terþii pentru
furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei ºi
de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum ºi
din alte surse, potrivit legii.
Art. 26. Ñ Veniturile realizate prin asistenþã ºi servicii
efectuate în conformitate cu art. 7 alin. (3) rãmân la

dispoziþia Centrului meteorologic naþional ca parte a resurselor de perfecþionare ºi dezvoltare a activitãþii.
Art. 27. Ñ Activitãþile meteorologice care nu intrã în
atribuþiile Centrului meteorologic naþional nu pot fi finanþate
din resurse financiare bugetare alocate pentru funcþionarea
acestuia.
CAPITOLUL V
Controlul activitãþii de meteorologie
Art. 28. Ñ Activitãþile de meteorologie de orice tip ºi
respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autoritãþile menþionate la
art. 9.
Art. 29. Ñ (1) În cadrul Centrului meteorologic naþional
funcþioneazã Inspecþia Meteorologicã Naþionalã, cu atribuþii
de inspecþie ºi de control privind aplicarea prezentei legi.
(2) În scopul îndeplinirii atribuþiilor de inspecþie ºi de
control în domeniul meteorologiei personalul Inspecþiei
Meteorologice Naþionale ºi împuterniciþii autoritãþii publice
centrale pentru protecþia mediului, denumiþi în continuare
agenþi constatatori, au dreptul de acces în platformele de
observaþii meteorologice, clãdiri, încãperi ºi în orice alt loc
în care se desfãºoarã activitãþi specifice meteorologiei, despre care deþin date sau indicii temeinice cã încalcã prevederile prezentei legi, ºi pot executa mãsurãtori, verificãri de
date, documente ºi informaþii meteorologice.
(3) Proprietarii ºi personalul care activeazã în aceste
platforme de observaþii, clãdiri, încãperi ºi în orice alt loc
în care se desfãºoarã activitãþi specifice domeniului sunt
obligaþi sã permitã accesul agenþilor constatatori, executarea de cãtre aceºtia a investigaþiilor prevãzute la alin. (2)
ºi sã punã la dispoziþie acestora documentaþiile specifice
activitãþii lor.
Art. 30. Ñ (1) Pentru activitãþile din domeniul meteorologiei aeronautice inspecþia ºi controlul de specialitate, precum ºi respectarea prevederilor prezentei legi se asigurã
de autoritatea de stat în domeniul aviaþiei civile pe baza
unor reglementãri specifice.
(2) Evaluarea, autorizarea ºi supravegherea continuã a
calitãþii, regularitãþii ºi eficienþei serviciilor ºi produselor
meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor în scopul
asigurãrii siguranþei operaþiunilor aeriene sunt realizate de
autoritatea de stat în domeniul aviaþiei civile.
Art. 31. Ñ Poliþia acordã sprijin agenþilor constatatori, la
solicitarea acestora.
CAPITOLUL VI
Sancþiuni
Art. 32. Ñ Încãlcarea dispoziþiilor prezentei legi atrage
angajarea rãspunderii disciplinare, contravenþionale, civile
sau penale, dupã caz.
Art. 33. Ñ (1) Constituie contravenþie în domeniul
meteorologiei, dacã nu sunt sãvârºite în astfel de condiþii
încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infracþiuni,
urmãtoarele fapte:
a) punerea în circulaþie publicã a unor date, informaþii,
avertizãri ºi prognoze meteorologice, altele decât cele
aeronautice, obþinute din activitatea meteorologicã
desfãºuratã fãrã avizul Centrului meteorologic naþional;
b) refuzul posturilor publice de radio ºi televiziune de a
aduce la cunoºtinþã publicului, în timp util, informaþiile,
avertizãrile ºi prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase;
c) pãtrunderea fãrã autorizare legalã în platforme de
observaþii, clãdiri ºi în orice alt loc în care se desfãºoarã
activitãþi specifice Centrului meteorologic naþional;
d) refuzul proprietarilor sau al celor care activeazã în
platforme de observaþii, clãdiri, încãperi ºi în orice alt loc
în care se desfãºoarã activitãþi meteorologice de a permite
agenþilor constatatori autorizaþi accesul în interiorul acestora;
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e) refuzul deþinãtorilor de reþele meteorologice, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispoziþie agenþilor constatatori autorizaþi documentaþiile ºi
actele specifice activitãþii meteorologice;
f) folosirea de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã a
datelor ºi informaþiilor meteorologice în alte scopuri decât
cele pentru care au fost solicitate;
g) neprecizarea sursei de informare de cãtre massmedia, precum ºi de alte persoane fizice sau juridice care
dau publicitãþii date ori informaþii meteorologice;
h) nerespectarea prevederilor art. 41.
(2) Contravenþiile prevãzute la alin. (1) se sancþioneazã
cu amendã de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.
Art. 34. Ñ Contravenþiilor prevãzute de prezenta lege le
sunt aplicabile dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu excepþia prevederilor
art. 25Ð27.
Art. 35. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 19 ºi 20 constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendã de la 50.000.000 lei la
150.000.000 lei.
Art. 36. Ñ (1) În activitatea de meteorologie constatarea
infracþiunilor ºi contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor se fac
de personalul Inspecþiei Naþionale de Meteorologie ºi de
personalul împuternicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic naþional, iar în activitatea de
meteorologie aeronauticã, de personalul abilitat de autoritatea de stat în domeniul aviaþiei civile.
(2) Procesul-verbal de constatare a infracþiunilor constituie mijloc de probã ºi se înainteazã organelor de urmãrire
penalã competente.
CAPITOLUL VII
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 37. Ñ Centrul meteorologic naþional publicã trimestrial rezultatele activitãþilor sale.
Art. 38. Ñ Posturile de radio ºi de televiziune, ziarele,
revistele ºi alte publicaþii, instituþii ºi întreprinderi cu sau
fãrã personalitate juridicã, precum ºi persoanele fizice care
dau publicitãþii date, informaþii, avertizãri ºi prognoze
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meteorologice sunt obligate sã precizeze sursa de informare.
Art. 39. Ñ În baza prevederilor prezentei legi autoritatea
publicã centralã pentru protecþia mediului poate emite
ordine, norme ºi reglementãri cu caracter obligatoriu în
domeniul meteorologiei.
Art. 40. Ñ Autoritatea de stat în domeniul aviaþiei civile
poate emite ordine, norme ºi reglementãri cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei aeronautice.
Art. 41. Ñ În cazul conflictelor colective de muncã grevele nu pot afecta:
a) efectuarea ºi consemnarea regulatã a observaþiilor ºi
mãsurãtorilor în reþeaua naþionalã de supraveghere meteorologicã;
b) semnalarea ºi urmãrirea fenomenelor meteorologice
periculoase, potenþial provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieþi omeneºti;
c) îndeplinirea obligaþiilor legale privind apãrarea
naþionalã ºi protecþia meteorologicã a navigaþiei aeriene,
maritime ºi fluviale, a traficului rutier, precum ºi a celor
stipulate prin convenþii internaþionale la care România este
parte.
Art. 42. Ñ În situaþii de rãzboi, la solicitarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale Centrul meteorologic naþional poate trece
în subordinea acestuia. În acest caz Ministerul Apãrãrii
Naþionale îi stabileºte sediul ºi eventualele atribuþii
specifice.
Art. 43. Ñ În termen de 60 de zile de la data publicãrii
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I,
autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului, cu
avizul Ministerului Finanþelor, va supune spre aprobare
Guvernului normele metodologice privind emiterea
atestãrilor ºi avizelor prevãzute de prezenta lege, modalitãþile de încasare ºi de virare la bugetul de stat a taxelor
percepute pentru eliberarea acestora, precum ºi metodologia de calcul al redevenþei, modalitãþile de platã ºi
obligaþiile plãtitorilor de redevenþe.
Art. 44. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare în termen de
30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ
Bucureºti, 24 iulie 2000.
Nr. 139.
ANEXA Nr. 1
SEMNIFICAÞIA TERMENILOR TEHNICI FOLOSIÞI ÎN CUPRINSUL LEGII

În sensul prezentei legi, prin termenii înscriºi mai jos se
înþelege:
1. concedent Ñ ministerul coordonator care concesioneazã reþeaua naþionalã de supraveghere meteorologicã;
2. concesionar Ñ Centrul meteorologic naþional cãruia i
se concesioneazã reþeaua naþionalã de supraveghere
meteorologicã;
3. date meteorologice Ñ rezultatul observaþiilor ºi
mãsurãtorilor efectuate sau înregistrate la staþiile ºi posturile
meteorologice, inclusiv prin mijloace radar ºi prin satelit. Ele
reprezintã exprimarea cantitativã a parametrilor atmosferici
care caracterizeazã la un moment dat starea vremii într-un
loc determinat;

4. observator aerologic Ñ staþie meteorologicã specialã
destinatã mãsurãrii parametrilor meteorologici ai atmosferei
în altitudine;
5. observator radar Ñ staþie meteorologicã specialã destinatã depistãrii ºi urmãririi fenomenelor meteorologice
potenþial periculoase, prin metode radioelectrice;
6. platformã meteorologicã Ñ suprafaþa de teren aferentã staþiei meteorologice, destinatã amplasãrii aparatelor
ºi instrumentelor meteorologice cu care se executã programe de observaþii ºi mãsurãtori meteorologice, inclusiv
cele de meteorologie aeronauticã, dupã caz;

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 360/2.VIII.2000

7. post meteorologic Ñ unitate meteorologicã specialã
reprezentând locul ºi amenajãrile destinate în principal
mãsurãrii precipitaþiilor atmosferice;
8. produse meteorologice Ñ produsele derivate rezultate
din analiza ºi prelucrarea datelor meteorologice: rapoarte
privind condiþiile meteorologice observate, analize, prognoze, avertizãri ºi orice alte caracterizãri ale stãrii ºi
evoluþiei vremii;
9. reþea naþionalã de supraveghere meteorologicã Ñ sistemul de staþii, posturi, observatoare ºi servicii teritoriale
destinate activitãþii meteorologice;
10. redevenþã Ñ plata cãtre stat efectuatã de concesionar, raportatã la valoarea anualã a contractelor economice
încheiate de acesta cu terþii;

11. staþie meteorologicã Ñ unitatea de bazã în activitatea meteorologicã, reprezentând locul ºi amenajãrile necesare în care se executã observaþii ºi mãsurãtori
meteorologice dupã metodologia ºi cu avizul Centrului
meteorologic naþional;
12. zonã de protecþie meteorologicã absolutã Ñ terenul
din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fiecare laturã a acestuia, stabilit conform recomandãrilor
Organizaþiei Meteorologice Mondiale, în care sunt interzise
executarea oricãror instalaþii supraterane de irigaþii ºi plantarea de culturi agricole înalte.
ANEXA Nr. 2

TAXE

pentru eliberarea de atestãri ºi avize, ce se fac venit la bugetul de stat
1. Taxe pentru eliberarea de atestãri
Ñ lei Ñ

a) Atestare de competenþã pentru efectuarea de observaþii ºi mãsurãtori meteorologice, altele
decât cele efectuate în reþeaua naþionalã de staþii meteorologice:
Ñ pentru fiecare parametru meteorologic ºi pentru fiecare locaþie de mãsurare sau observare:
b) Atestare de competenþã pentru elaborarea prognozelor meteorologice de cãtre persoane
fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic naþional:
Ñ pentru prognoze specializate cu caracter local sau regional
Ñ pentru prognoze generale la nivel naþional sau pe suprafeþe mai mari
c) Atestare de competenþã pentru elaborarea studiilor meteorologice sau climatologice de cãtre
persoane fizice ori juridice, altele decât Centrul meteorologic naþional:
Ñ pentru atestarea competenþei la nivel local sau regional
Ñ pentru atestarea competenþei la nivel naþional
2. Taxe pentru eliberarea avizelor
a) Avizarea amplasãrii de construcþii supraterane, de obiective care emit fum ºi pulberi, de
reþele de înaltã tensiune sau de telecomunicaþii, de sisteme de irigaþii prin aspersie ºi
plantãrii de perdele forestiere pe o distanþã de 500 m în afara zonei de protecþie a platformelor meteorologice
b) Avizarea amplasamentului unei noi unitãþi meteorologice, cu instalaþiile aferente, necesare
ca urmare a dezafectãrii unei unitãþi similare din reþeaua naþionalã de supraveghere
meteorologicã
c) Avizarea studiilor de fundamentare climatologicã elaborate de persoane fizice sau juridice,
altele decât Centrul meteorologic naþional
d) Avizarea punerii în circulaþie publicã a unor date, informaþii, avertizãri ºi prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obþinute din activitatea meteorologicã
desfãºuratã de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic naþional:
Ñ la nivel local sau regional
Ñ la nivel naþional
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind activitatea de meteorologie
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind activitatea de meteorologie
ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 21 iulie 2000.
Nr. 314.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 13/2000
pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiþional la Acordul privind Forþa Multinaþionalã
de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucureºti la 30 noiembrie 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 13
din 27 ianuarie 2000 pentru ratificarea celui de-al doilea
Protocol adiþional la Acordul privind Forþa Multinaþionalã de
Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucureºti la

30 noiembrie 1999, emisã în temeiul art. 1 lit. A pct. 14
din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 154.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 13/2000
pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiþional la Acordul
privind Forþa Multinaþionalã de Pace din Europa de Sud-Est,
semnat la Bucureºti la 30 noiembrie 1999
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 13/2000 pentru ratificarea celui
de-al doilea Protocol adiþional la Acordul privind Forþa

Multinaþionalã de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la
Bucureºti la 30 noiembrie 1999, ºi se dispune publicarea
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 333.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 16/2000
privind ratificarea unor convenþii adoptate de Organizaþia Internaþionalã a Muncii
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 16
din 27 ianuarie 2000 privind ratificarea unor convenþii
adoptate de Organizaþia Internaþionalã a Muncii, emisã în
temeiul art. 1 lit. A pct. 5 din Legea nr. 206/1999 privind

abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 155.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 16/2000
privind ratificarea unor convenþii adoptate
de Organizaþia Internaþionalã a Muncii
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenþii adoptate de
Organizaþia Internaþionalã a Muncii ºi se dispune publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 334.
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