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COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 11.2.2019  

COM(2019) 80 final 

ANNEX 

 

ANEXĂ 

la 

Propunerea de Decizie a Consiliului 

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

comitetelor relevante ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor 

Unite în ceea ce privește propunerile de modificări la Regulamentele ONU nr. 0, 3, 4, 6, 

7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 

104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 și 128, în ceea ce privește propunerea de 

amendament la Rezoluția consolidată R.E.5, în ceea ce privește propunerile de patru noi 

regulamente ONU și în ceea ce privește propunerea de amendament la anexa 4 la 

Acordul din 1958 
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ANEXĂ 

 

Regulamentul 

nr. 

Titlul punctului de pe ordinea de zi Referința documentului
1
 

0 Propunere pentru seria de amendamente 01 la 

Regulamentul ONU nr. 0 privind dispozițiile 

uniforme referitoare la omologarea internațională 

de tip a întregului vehicul  

 

ECE/TRANS/WP.29/2018/82 

 

3 Propunere pentru seria de amendamente 03 la 

Regulamentul ONU nr. 3 (Dispozitive 

retroreflectorizante)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/91/Rev.1 

4 Propunere pentru seria de amendamente 01 la 

Regulamentul ONU nr. 4 (Iluminarea plăcuțelor 

de înmatriculare spate)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/92/Rev.1 

6 Propunere pentru seria de amendamente 02 la 

Regulamentul ONU nr. 6 (Lămpi indicatoare de 

direcție)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/93/Rev.1 

7 Propunere pentru seria de amendamente 03 la 

Regulamentul ONU nr. 7 (Lămpi de poziție, de 

stop și de gabarit)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/94/Rev.1 

9 Propunere pentru seria de amendamente 08 la 

Regulamentul ONU nr. 9 (Emisii sonore ale 

vehiculelor cu trei roți) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/6 

10 Propunere pentru o nouă serie de amendamente 

06 la Regulamentul ONU nr. 10 (Compatibilitate 

electromagnetică) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/20 

19 Propunere pentru seria de amendamente 05 la 

Regulamentul ONU nr. 19 (Lămpi de ceață față)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/95/Rev.1 

23 Propunere pentru seria de amendamente 01 la 

Regulamentul ONU nr. 23 (Lămpi pentru mersul 

înapoi)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/96/Rev.1 

27 Propunere pentru seria de amendamente 05 la 

Regulamentul ONU nr. 27 (Triunghiuri 

reflectorizante de avertizare)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/97/Rev.1 

38 Propunere pentru seria de amendamente 01 la 

Regulamentul ONU nr. 38 (Lămpi de ceață 

spate)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/98/Rev.1 

41 Propunere de completare 7 la seria de 

amendamente 04 la Regulamentul ONU nr. 41 

(Emisii sonore ale motocicletelor) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/3 

                                                 
1 Toate documentele la care se face trimitere în tabel sunt disponibile la adresa:  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html 

 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html
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48 Propunere de completare 12 la seria de 

amendamente 06 la Regulamentul ONU nr. 48 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/99/Rev.2 

48 Propunere de completare 13 la seria de 

amendamente 05 la Regulamentul ONU nr. 48 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/100/Rev.1 

48 Propunere de completare 18 la seria de 

amendamente 04 la Regulamentul ONU nr. 48 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/101 

48 Propunere de completare 6 la seria de 

amendamente 03 la Regulamentul ONU nr. 48 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/102 

50 Propunere pentru seria de amendamente 01 la 

Regulamentul ONU nr. 50 (Lămpi de poziție, de 

stop și indicatoare de direcție pentru motorete și 

motociclete)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/103/Rev.1 

51 Propunere de completare 5 la seria de 

amendamente 03 la Regulamentul ONU nr. 51  

(Emisii sonore ale vehiculelor din categoriile M 

și N) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/4/Rev.1 

 

53 Propunere de completare 2 la seria de 

amendamente 02 la Regulamentul ONU nr. 53 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă pentru vehiculele de tip 

L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/86/Rev.1 

53 Propunere de completare 20 la seria de 

amendamente 01 la Regulamentul ONU nr. 53 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă pentru vehiculele de tip 

L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/87/Rev.2 

53 Propunere de completare 2 la seria de 

amendamente 02 la Regulamentul ONU nr. 53 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă pentru vehiculele de tip 

L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/104/Rev.1 

53 Propunere de completare 20 la seria de 

amendamente 01 la Regulamentul ONU nr. 53 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă pentru vehiculele de tip 

L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/105 

53 Propunere de completare 3 la seria de 

amendamente 02 la Regulamentul ONU nr. 53 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă pentru vehiculele de tip 

ECE/TRANS/WP.29/2019/17 



 

RO 3  RO 

L3) 

53 Propunere de completare 21 la seria de 

amendamente 01 la Regulamentul ONU nr. 53 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă pentru vehiculele de tip 

L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/18 

55 Propunere de rectificare 1 la revizia 2 la 

Regulamentul ONU nr. 55 (Cuplaje mecanice) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/21 

58 Propunere de rectificare 1 la revizia 3 la 

Regulamentul ONU nr. 58 (Protecție 

antiîmpănare spate)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/22 

62 Propunere de completare 3 la Regulamentul 

ONU nr. 62 (Sisteme antifurt pentru motorete și 

motociclete) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/8 

67 Propunere de completare 16 la seria de 

amendamente 01 la Regulamentul ONU nr. 67 

(Vehicule GPL) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/9 

67 Propunere de completare 1 la seria de 

amendamente 02 la Regulamentul ONU nr. 67 

(Vehicule GPL) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/10 

69 Propunere pentru seria de amendamente 02 la 

Regulamentul ONU nr. 69 (Plăci de identificare 

spate pentru vehicule lente) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/106/Rev.1 

70 Propunere pentru seria de amendamente 02 la 

Regulamentul ONU nr. 70 (Plăci de identificare 

spate pentru vehicule grele și lungi)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/107/Rev.1 

73 Propunere de completare 2 la seria de 

amendamente 01 la Regulamentul ONU nr. 73  

(Dispozitive de protecție laterală) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/11 

74 Propunerea de completare 11 la seria de 

amendamente 01 la Regulamentul ONU nr. 74 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă pentru motorete) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/108/Rev.2 

77 Propunere pentru seria de amendamente 01 la 

Regulamentul ONU nr. 77 (Lămpi de staționare)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/109/Rev.1 

86 Propunere de completare 1 la seria de 

amendamente 01 la Regulamentul ONU nr. 86 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă pentru vehiculele 

agricole) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/110/Rev.1 

86 Propunere de completare 7 la versiunea inițială a 

Regulamentului ONU nr. 86 (Instalarea 

dispozitivelor de iluminat și de semnalizare 

luminoasă pentru vehiculele agricole) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/111 



 

RO 4  RO 

87 Propunere pentru seria de amendamente 01 la 

Regulamentul ONU nr. 87 (Lămpi pentru 

circulație diurnă) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/112/Rev.1 

91 Propunere pentru seria de amendamente 01 la 

Regulamentul ONU nr. 91 (Lămpi de poziție 

laterale) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/113/Rev.1 

92 Propunere pentru seria de amendamente 02 la 

Regulamentul ONU nr. 92 (Sisteme de schimb 

de amortizare a zgomotului la evacuare pentru 

motociclete) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/7 

98 Propunere pentru seria de amendamente 02 la 

Regulamentul ONU nr. 98 (Faruri cu surse 

luminoase cu descărcare în gaz) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/114/Rev.1 

104 Propunere pentru seria de amendamente 01 la 

Regulamentul ONU nr. 104 (Marcaje 

retroreflectorizante)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/115/Rev.1 

106 Propunere de completare 17 la seria originală de 

amendamente la Regulamentul ONU nr. 106  

(Pneuri pentru vehiculele agricole și remorcile 

acestora) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/5 

107 Propunere de completare 1 la seria de 

amendamente 08 la Regulamentul ONU nr. 107  

(vehicule de tip M2 și M3) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/12 

107 Propunere de rectificare 2 la revizia 4 la 

Regulamentul ONU nr. 107 (vehicule de tip M2 

și M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/23 

107 Propunere de rectificare 2 la revizia 5 la 

Regulamentul ONU nr. 107 (vehicule de tip M2 

și M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/24 

107 Propunere de rectificare 3 la revizia 6 la 

Regulamentul ONU nr. 107 (vehicule de tip M2 

și M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/25 

107 Propunere de rectificare 2 la revizia 7 la 

Regulamentul ONU nr. 107 (vehicule de tip M2 

și M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/26 

107 Propunere de rectificare 1 la revizia 8 la 

Regulamentul ONU nr. 107 (vehicule de tip M2 

și M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/27 

110 Propunere de completare 2 la seria de 

amendamente 03 la Regulamentul ONU nr. 110 

(Vehicule GNC și GNL) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/13 

110 Propunere pentru seria de amendamente 04 la 

Regulamentul ONU nr. 110 (Vehicule GNC și 

ECE/TRANS/WP.29/2019/16 
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GNL) 

112 Propunere pentru seria de amendamente 02 la 

Regulamentul ONU nr. 112 (Faruri care emit o 

lumină de întâlnire asimetrică)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/116/Rev.1 

113 Propunere pentru seria de amendamente 03 la 

Regulamentul ONU nr. 113 (Faruri care emit o 

lumină de întâlnire simetrică)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/117/Rev.1 

116 Propunere de completare 6 la Regulamentul 

ONU nr. 116 (sisteme de alarmă și antifurt) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/14 

119 Propunere pentru seria de amendamente 02 la 

Regulamentul ONU nr. 119 (Lămpi de viraj) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/118/Rev.1 

122 Propunere de completare 5 la Regulamentul 

ONU nr. 122 (Sisteme de încălzire) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/15 

123 Propunere pentru seria de amendamente 02 la 

Regulamentul ONU nr. 123 [Sisteme adaptabile 

de iluminare față (AFS)]  

ECE/TRANS/WP.29/2018/119/Rev.1 

128 Propunere de completare 9 la versiunea originală 

a Regulamentului ONU nr. 128 [Surse de lumină 

cu diode electroluminiscente (LED)] 

ECE/TRANS/WP.29/2019/19 

Regulament 

ONU nou 

Propunere pentru un nou regulament ONU 

privind dispozițiile uniforme referitoare la 

omologarea autovehiculelor în ceea ce 

privește Sistemul de informare pentru unghiul 

mort pentru detectarea bicicletelor 

ECE/TRANS/WP.29/2019/28 

Regulament 

ONU nou 

Propunere pentru un nou regulament ONU 

privind dispozitivele de semnalizare luminoasă 

(LSD)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/157 

Regulament 

ONU nou 

Propunere pentru un nou regulament ONU 

privind dispozitivele de iluminare a drumului 

(RID)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/158/Rev.1 

Regulament 

ONU nou 

Propunere pentru un nou regulament ONU 

privind dispozitivele retroreflectorizante (RRD)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/159/Rev.1 

 

Rezoluția 

consolidat

ă nr. 

Titlul punctului de pe ordinea de zi Referința documentului 

R.E.5  
Propunere de amendament 3 la Rezoluția 

consolidată privind specificațiile comune ale 

categoriilor de surse luminoase (R.E.5) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/29 

 

 

Acordul Titlul punctului de pe ordinea de zi Referința documentului 
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revizuit 

din 1958 

Anexa 4  
Propunere de amendament la anexa 4 la Acordul din 

1958 
ECE/TRANS/WP.29/2018/165 

  

 


