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ANNEX 1 

  

ANEXĂ 

la 

Propunerea de Decizie a Consiliului 

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul 

comitetelor corespunzătoare ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației 

Națiunilor Unite în ceea ce privește propunerile de amendamente la Regulamentele 

ONU nr. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 și 134, la regulamentele tehnice 

mondiale ONU nr. 6 și 15, la Regulamentul de procedură al WP.29 și la Orientările 

generale pentru procedurile de reglementare ale ONU și dispozițiile tranzitorii din 

regulamentele ONU, precum și în ceea ce privește propunerile pentru trei noi 

regulamente ONU, un nou regulament tehnic mondial ONU și o propunere pentru o 

nouă rezoluție reciprocă 
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ANEXĂ 

Notă: toate documentele la care se face trimitere în tabelul de mai jos sunt disponibile 

publicului la adresa:  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2017.html 

 

 

Reg. nr. Titlul punctului de pe ordinea de zi Referința documentului 

12 Propunerea de completare 5 la seria de amendamente 04 

la Regulamentul ONU nr. 12 (Sistemul de direcție) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/118 

14 Propunere pentru seria de amendamente 08 la 

Regulamentul ONU nr. 14 (Ancorajele centurilor de 

siguranță) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/119 

14 Propunere pentru seria de amendamente 08 la 

Regulamentul ONU nr. 14 (Ancorajele centurilor de 

siguranță) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/128 

16 Propunerea de completare 10 la seria de amendamente 06 

și de completare 2 la seria de amendamente 07 la 

Regulamentul ONU nr. 16 (Centuri de siguranță) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/120 

17 Propunerea de rectificare 1 la revizuirea 5 la 

Regulamentul ONU nr. 17 (Rezistența scaunelor) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/121 

17 Propunerea de completare 4 la seria de amendamente 08 

la Regulamentul ONU nr. 17 (Rezistența scaunelor) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/122 

43 Propunerea de completare 6 la seria 01 de amendamente 

la Regulamentul ONU nr. 43 (Geamuri securizate) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/111 

43 Propunerea de rectificare 6 la revizia 3 la Regulamentul 

ONU nr. 43 (Geamuri securizate) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/112 

43 Propunerea de rectificare 1 la revizia 4 la Regulamentul 

nr. 43 (Geamuri securizate) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/117 

44 Propunerea de completare 13 la seria de amendamente 04 

la Regulamentul ONU nr. 44 (Sisteme de siguranță pentru 

copii) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/123 

46 Propunerea de completare 5 la seria de amendamente 04 

la Regulamentul ONU nr. 46 (Dispozitive de vizibilitate 

indirectă) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/113 

48 Propunerea de completare 10 la seria de amendamente 06 

la Regulamentul ONU nr. 48 (Instalarea dispozitivelor de 

iluminat și de semnalizare luminoasă) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/110 

49 Propunerea de completare 9 la seria de amendamente 05 

la Regulamentul ONU nr. 49 [motoare cu aprindere prin 

compresie și motoare cu aprindere prin scânteie (GPL și 

GNC)] 

CEE/TRANS/WP.29/2017/129 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2017.html
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49 Propunerea de completare 5 la seria de amendamente 06 

la Regulamentul ONU nr. 49 [motoare cu aprindere prin 

compresie și motoare cu aprindere prin scânteie (GPL și 

GNC)] 

CEE/TRANS/WP.29/2017/130 

110 Propunerea de completare 7 la seria de amendamente 01 

la Regulamentul ONU nr. 110 (Vehicule GNC și GNL) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/114 

110 Propunerea de completare 1 la seria de amendamente 02 

la Regulamentul ONU nr. 110 (Vehicule GNC și GNL) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/115 

121 Propunerea de completare 2 la seria de amendamente 01 

la Regulamentul ONU nr. 121 (Identificarea comenzilor, 

a lămpilor martor și a indicatoarelor) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/116 

129 Propunerea de completare 6 la Regulamentul ONU nr. 

129 (Sisteme îmbunătățite de siguranță pentru copii) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/124 

129 Propunerea de completare 3 la seria de amendamente 01 

la Regulamentul ONU nr. 129 (Sisteme îmbunătățite de 

siguranță pentru copii) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/125 

129 Propunerea de completare 2 la seria de amendamente 02 

la Regulamentul ONU nr. 129 (Sisteme îmbunătățite de 

siguranță pentru copii) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/126 

134 Propunerea de completare 3 la Regulamentul ONU nr. 

134 [Vehicule cu hidrogen și cu pilă de combustie 

(HFCV)] 

CEE/TRANS/WP.29/2017/127 

Noul 

Regulament 

ONU nr. 0 

Propunerea de nou regulament ONU nr. 0 privind 

omologarea internațională de tip a unui vehicul complet 

CEE/TRANS/WP.29/2017/108 

Nou 

Regulament 

ONU 

Propunerea de nou regulament ONU nr. XXX privind 

sistemele de apel de urgență (AECS) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/132 

Nou 

regulament 

ONU 

Propunerea de nou regulament ONU nr. XXX privind 

sistemele de ancorare ISOFIX, ancorajele superioare 

ISOFIX și pozițiile de ședere i-Size 

CEE/TRANS/WP.29/2017/133 

 

RTM nr. Titlul punctului de pe ordinea de zi Referința documentului 

RTM al 

ONU (nou) 

Propunere pentru un nou RTM ONU privind siguranța 

vehiculelor electrice (SVE) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/138 

RTM al 

ONU nr. 15 

Propunerea de amendament 3 la RTM ONU nr. 15 

[Proceduri de încercare a vehiculelor ușoare 

armonizate la nivel mondial (WLTP)] 

CEE/TRANS/WP.29/2017/140 

RTM al 

ONU nr. 6 

Propunerea de rectificare 2 la RTM ONU nr. 6 

(Geamuri securizate) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/142 
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Postul Titlul punctului de pe ordinea de zi Referința documentului 

M.R.3 a 

ONU 

Propunere pentru o nouă Rezoluție reciprocă (M.R.3) 

la Acordurile din 1958 și 1998 privind calitatea aerului 

din habitaclul vehiculului (VIAQ) 

CEE/TRANS/WP.29/2017/136 

Orientări 

generale ale 

ONU 

Proiectul de Orientări generale pentru procedurile de 

reglementare ale Organizației Națiunilor Unite și 

dispozițiile tranzitorii din regulamentele ONU 

ECE/TRANS/WP.29/2017/107 

& /107/Corr.1 & /107/Add.1 

Regulamentul 

de procedură 

al WP.29 

Propunere de modificare a Regulamentului de 

procedură al WP.29 

CEE/TRANS/WP.29/2017/137 

 

 


