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L E G E 

 
 

 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului            
nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau 
înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, 
protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin 
inspecţia tehnică periodică 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea 
încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice 
privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de 
folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 
 1. La articolul 2, alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  „d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim 
de taxi sau în regim de închiriere - la 6 luni;” 
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 2. La articolul 2 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi 
litere, literele d1) şi d2), cu următorul cuprins: 
  „d1) autovehicule utilizate pentru învăţarea conducerii auto – la un 
an, cu excepţia autovehiculelor utilizate pentru învăţarea conducerii auto 
care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, 
pentru care periodicitatea este de 6 luni; 
    d2) autovehicule speciale ambulanţă - la un an;” 
 
 3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
  „(1) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele agreate pentru 
transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv 
transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate 
transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele 
destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la 
vehiculele înregistrate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m), la vehiculele 
radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în 
România în vederea înmatriculării sau a înregistrării, precum şi inspecţia 
tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a 
certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul R.A.R., în 
conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.” 
 
 Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 Art. III. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, Partea I,  Ministerul Transporturilor va 
actualiza Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei 
rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, 
prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1, aprobate prin Ordinul 
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 
decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa 
din 4 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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