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 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

  

O R D I N Nr................din………………. 

 

pentru modificarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor 

auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în 

regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în 

regim de taxi, aprobate prin 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008  

 

Având în vedere Referatul Direcției Transport Rutier nr. 15688 din 

20.04.2022 , prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor și 

infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor  nr. 3/2008 

pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care 

efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere 

şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, 

Luând în considerare prevederile art. I din Legea nr. 66/2022 pentru 

modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de 

taxi şi în regim de închiriere, 

  În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

 

Viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii emite 

următorul ordin: 

 

 

Art. I. – Normele privind atestarea profesională a conducătorilor auto care 

efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere 

şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, aprobate prin 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:  

 

1. La capitolul II,  articolul 11, lit. j) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

„j) toate geamurile respectă prevederile Regulamentului nr. 43 al Comisiei 

Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii 

uniforme privind omologarea materialelor pentru geamurile din sticlă securizată şi 

instalarea acestora pe vehicule.” 



2 

 

 

2. La capitolul II,  articolul 12, lit. i) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

 „i) toate geamurile respectă prevederile Regulamentului nr. 43 al Comisiei 

Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii 

uniforme privind omologarea materialelor pentru geamurile din sticlă securizată şi 

instalarea acestora pe vehicule.” 

 

Art. II. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

 

 

 Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 

I.  

 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII,  

Sorin Mihai GRINDEANU 
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SECRETAR DE STAT 

Adrian FOGHIȘ 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Mariana IONIȚĂ 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT 

Adrian Daniel GĂVRUȚA 

 

 

DIRECŢIA AVIZARE 

DIRECTOR 

        Laura Elena ȚOPA 

 

 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

DIRECTOR 

Gabriela SÎRBU 

 

 

DIRECŢIA TRANSPORT RUTIER 

DIRECTOR  

Adriana KALAPIS 

 

 

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN 

DIRECTOR GENERAL 

                                                                   Alina NIȚĂ 
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