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REFERAT DE APROBARE 

 

a Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea 

Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau 

înregistrate în România – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, 

construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 

 

 

  La vremea respectivă, prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului 

nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor 

înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1 au fost transpuse parțial (anexele tehnice) în 

legislația națională prevederile Directivei 2014/45/UE privind inspecția tehnică periodică a 

autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE. 

La data de 09 iulie 2021 Comisia Europeană adoptă modificarea Directivei 2014/45/UE 

prin Directiva Delegată (UE) 2021/1717 de modificare a Directivei 2014/45/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului în ceea ce privește actualizarea denumirilor anumitor categorii de 

vehicule și adăugarea sistemului eCall pe lista elementelor care trebuie testate, a metodelor, a 

motivelor care au determinat defectarea și a evaluării deficiențelor din anexa I și anexa III la 

directiva respectivă.  

Astfel, statele membre trebuie să adopte și să publice cel târziu până la data de 27 

septembrie 2022 actele normative respective pentru a se conforma articolelor acestei directive.  

Prin urmare, Reglementările actuale RNTR 1 trebuie modificate în consecință pentru a se 

asigura transpunerea Directivei Delegate  (UE) 2021/1717 până la termenul precizat.  

Cu această ocazie este necesară și introducerea rectificărilor la Directiva 2014/45/UE 

publicate în JOUE L 219/22.8.2019, precum și a unor completări și modificări minore referitoare 

la procedura de inspecție tehnică periodică, în scopul simplificării acesteia sau clarificării anumitor 

aspecte care au fost constatate în perioada de aplicare a Reglementărilor RNTR 1 în vigoare.   

Având în vedere considerentele de mai sus, a fost elaborat un proiect de ordin al 

ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Reglementărilor 

privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 

1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, pe 

care îl supunem spre aprobare. 
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