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Tabel de concordanță 

Actul normativ european transpus în legislația națională: Directiva Delegată (UE) 2021/1717 a Comisiei din 9 iulie 2021 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 

 

Actul normativ național care transpune actul european: (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 

 
Actul normativ european Actul normativ național Diferența de transpunere Justificare 

Art./ 

Alin../ 

Pct./Lit. 

Prevederi Art./ 

Alin./ 

Pct. 

Prevederi 

Art. 1 Directiva 2014/45/UE se modifică 

după cum urmează: 

n/a n/a n/a n/a 

Art. 1/1 

 

1. Articolul 2 se modifică după cum 

urmează: 

n/a n/a n/a n/a 

Art. 1/1/(a) (a) alineatul (1) se modifică după 

cum urmează: 

n/a n/a n/a n/a 

Art. 

1/1/(a)/(i) 

(i) partea introductivă se înlocuiește 

cu următorul text: 

n/a n/a n/a n/a 

Art. 

1/1/(a)/(i) 

Art. 

2/(1)/parte 

introductivă 

din 

Directiva 

2014/45/UE 

„(1) Această directivă se aplică 

vehiculelor cu o viteză prin 

construcție mai mare de 25 km/h din 

următoarele categorii, astfel cum 

sunt menționate în Regulamentele 

(UE) nr. 167/2013, (UE) nr. 

168/2013 și (UE) 2018/858 ale 

Parlamentului European și ale 

Consiliului: 

n/a n/a Nu necesită transpunere. OG nr. 81/2000 în vigoare 

prevede aplicarea inspecției 

tehnice periodice  pentru toate 

vehiculele care circulă pe 

drumurile publice [Art. 3 alin. 

(2)], deci inclusiv pentru 

vehiculele menționate. 

Art. 

1/1/(a)/(ii) 

(ii) a șasea și a șaptea liniuță se 

înlocuiesc cu următorul text: 

n/a n/a n/a n/a 

Art. 

1/1/(a)/(ii) 

Art. 2/(1)/a 

șasea 

liniuță din 

Directiva 

„- de la 1 ianuarie 2022, vehicule cu 

două sau trei roți - vehicule din 

categoriile L3e, L4e, L5e și L7e 

echipate cu motor cu ardere internă 

cu o capacitate cilindrică mai mare 

de 125 cm3; 

n/a n/a Nu necesită transpunere. OG nr. 81/2000 în vigoare 

prevede aplicarea inspecției 

tehnice periodice  pentru toate 

vehiculele care circulă pe 

drumurile publice [Art. 3 alin. 

(2)], deci inclusiv pentru 



 

 

 2 

Actul normativ european Actul normativ național Diferența de transpunere Justificare 

Art./ 

Alin../ 

Pct./Lit. 

Prevederi Art./ 

Alin./ 

Pct. 

Prevederi 

2014/45/UE vehiculele menționate. 

Art. 

1/1/(a)/(ii) 

Art. 2/(1)/a 

șaptea 

liniuță din 

Directiva 

2014/45/UE 

- tractoare cu roți din categoriile 

T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b și 

T4.3b, utilizate în principal pe 

drumurile publice cu o viteză 

maximă prin construcție mai mare 

de 40 km/h.”; 

n/a n/a Nu necesită transpunere. OG nr. 81/2000 în vigoare 

prevede aplicarea inspecției 

tehnice periodice  pentru toate 

vehiculele care circulă pe 

drumurile publice [Art. 3 alin. 

(2)], deci inclusiv pentru 

vehiculele menționate. 

Art. 1/1/(b) (b) la alineatul (2), a șaptea liniuță 

se înlocuiește cu următorul text: 

n/a n/a n/a n/a 

Art. 1/1/(b) 

Art. 2/(2)/a 

șaptea 

liniuță din 

Directiva 

2014/45/UE 

„- vehicule din categoriile L3e, L4e, 

L5e și L7e echipate cu un motor cu 

ardere internă cu o capacitate 

cilindrică mai mare de 125 cm3, în 

cazul în care statul membru a pus în 

aplicare măsuri alternative eficace 

de siguranță rutieră pentru 

vehiculele cu două sau trei roți, 

ținând seama în special de 

statisticile relevante privind 

siguranța rutieră din ultimii cinci 

ani. Statele membre notifică aceste 

derogări Comisiei.” 

n/a n/a Nu necesită transpunere. OG nr. 81/2000 în vigoare 

prevede aplicarea obligatorie a 

inspecției tehnice periodice 

pentru autovehiculele cu două 

sau trei roți și cvadricicluri 

(categoriile L1e-L7e) [Art. 3 

alin. (2)], deci derogarea 

respectivă nu se aplică în 

România.  

1/2 2. Articolul 5 se modifică după cum 

urmează: 

n/a n/a n/a n/a 

1/2/(a) (a) la alineatul (1), litera (c) se 

înlocuiește cu următorul text 

n/a n/a n/a n/a 

1/2/(a) 

Art. 

5/(1)/(c) 

din 

Directiva 

2014/45/UE 

„(c) tractoare cu roți din categoriile 

T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b și 

T4.3b, utilizate în principal pe 

drumurile publice, în activități 

comerciale de transport rutier de 

marfă: la patru ani de la data la care 

vehiculul a fost înmatriculat pentru 

prima dată și, ulterior, o dată la doi 

ani.”; 

n/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n/a Nu necesită transpunere. OG nr. 81/2000 în vigoare 

prevede aplicarea obligatorie a 

inspecției tehnice periodice 

pentru tractoare (categoriile T1-

T4), inclusiv periodicitatea de 

efectuarea inspecțiilor tehnice 

periodice [Art. 3 alin. (2)]; 

periodicitatea de efectuare a 

inspecției tehnice periodice este 

mai redusă, în conformitate cu 
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Actul normativ european Actul normativ național Diferența de transpunere Justificare 

Art./ 

Alin../ 

Pct./Lit. 

Prevederi Art./ 

Alin./ 

Pct. 

Prevederi 

prevederile Art. 5 alin. (1)  din 

Directiva Delegată (UE) 

2021/1717. 

1/2/(b) (b) alineatul (2) se înlocuiește cu 

următorul text: 

n/a n/a n/a n/a 

1/2/(b) 

Art. 5/(2) 

din 

Directiva 

2014/45/UE 

„(2) statele membre stabilesc 

periodicitatea inspecțiilor tehnice 

auto la care trebuie supuse 

vehiculele din categoriile L3e, L4e, 

L5e și L7e echipate cu un motor cu 

ardere internă cu o capacitate 

cilindrică mai mare de 125 cm3.” 

n/a n/a Nu necesită transpunere. OG nr.81/2000 în vigoare 

prevede aplicarea obligatorie a 

inspecției tehnice periodice 

pentru pentru pentru 

autovehiculele cu două sau trei 

roți și cvadricicluri (categoriile 

L1e-L7e), inclusiv periodicitatea 

de efectuarea inspecțiilor tehnice 

periodice [Art. 3 alin. (2)]. 

 Art. 1/3 3. Anexele I și III se modifică în 

conformitate cu anexa la prezenta 

directivă. 

I/22 22. La anexa nr. 2 la reglementări 

litera A, după punctul 7.12 se 

introduce un punct nou, punctul 7.13 

cu următorul cuprins: 

n/a n/a 

Art. 2 Transpunere n/a n/a n/a n/a 

Art. 2/(1) (1) Statele membre adoptă și 

publică, cel târziu până la 27 

septembrie 2022 cel târziu, actele cu 

putere de lege și actele 

administrative necesare pentru a se 

conforma prezentei directive.  

n/a n/a Nu necesită transpunere. n/a 

 Statele membre comunică de îndată 

Comisiei textul acestor acte. 

Statele membre aplică măsurile 

necesare pentru a se conforma 

articolului 1 și punctului (2) din 

anexa la prezenta directivă începând 

cu 27 septembrie 2022. 

n/a n/a Nu necesită transpunere. n/a 

 Statele membre aplică măsurile 

necesare pentru a se conforma 

punctului 1 din anexa la prezenta 

directivă cel târziu începând de la 20 

mai 2023. 

IV Prevederile art. 10 alin. (9), pct. 7.13 

din anexa nr. 2 la reglementări litera 

A, precum şi anexa nr. 5 la 

reglementări din Anexa la Ordinul 

ministrului transporturilor, 

Fără diferențe de transpunere. n/a 
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Actul normativ european Actul normativ național Diferența de transpunere Justificare 

Art./ 

Alin../ 

Pct./Lit. 

Prevederi Art./ 

Alin./ 

Pct. 

Prevederi 

construcțiilor și turismului nr. 

2.133/2005 pentru aprobarea 

Reglementărilor privind inspecția 

tehnică periodică a vehiculelor 

înmatriculate sau înregistrate în 

România – RNTR 1, cu modificările 

și completările ulterioare, astfel cum 

acestea au fost modificate prin 

prezentul ordin, se aplică de la 20 

mai 2023.  

 Atunci când statele membre adoptă 

dispozițiile respective, acestea 

conțin o trimitere la prezenta 

directivă sau sunt însoțite de o 

asemenea trimitere la data publicării 

lor oficiale. Statele membre 

stabilesc modalitatea de efectuare a 

unei astfel de trimiteri. 

IX Prezentul ordin transpune Directiva 

Delegată (UE) 2021/1717 a 

Comisiei din 9 iulie 2021 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. 

n/a n/a 

Art. 2/(2) (2) Comisiei îi sunt comunicate de 

către statele membre textele 

principalelor dispoziții de drept 

intern pe care le adoptă în domeniul 

reglementat de prezenta directivă. 

n/a n/a Nu este necesară transpunerea. n/a 

Art. 3 Intrare în vigoare n/a n/a n/a n/a 

Art. 3 Prezenta directivă intră în vigoare în 

a douăzecea zi de la data publicării 

în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

n/a n/a Nu este necesară transpunerea. n/a 

Art. 4 Destinatari n/a n/a n/a n/a 

Art. 4 Prezenta directivă se adresează 

statelor membre. 

n/a n/a Nu este necesară transpunerea. n/a 
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Actul normativ european Actul normativ național Diferența de transpunere Justificare 

Art./ 

Alin../ 

Pct./Lit. 

Prevederi Art./ 

Alin./ 

Pct. 

Prevederi 

ANEXĂ Anexele I și III se modifică după 

cum urmează: 

n/a n/a Nu este necesară transpunerea. n/a 

ANEXĂ/1 1. La punctul 3 din anexa I, la 

secțiunea 7 se adaugă următorul 

punct: 

I/22 22. La anexa nr. 2 la reglementări 

litera A, după punctul 7.12 se 

introduce un punct nou, punctul 7.13 

cu următorul cuprins: 

n/a n/a 

ANEXĂ/1 

Anexa 

I/secțiunea 

7 

din 

Directiva 

2014/45/UE 

Tabel I/22 22. La anexa nr. 2 la reglementări 

litera A, după punctul 7.12 se 

introduce un punct nou, punctul 7.13 

cu următorul cuprins: 

Tabel  

Fără diferențe de transpunere. n/a 

ANEXĂ/2 2. În anexa III, punctul 4 din tabelul 

I se modifică după cum urmează: 

n/a n/a n/a n/a 

ANEXĂ/2/ 

(a) 

(a) titlul se înlocuiește cu următorul 

text: 

n/a n/a n/a n/a 

ANEXĂ/2/ 

(a) 

Anexa 

III/tabelul 

I/4/titlu 

din 

Directiva 

2014/45/UE 

„Vehicule speciale derivate dintr-un 

vehicul din categoria N, T1b, T2b, 

T3b, T4.1b, T4.2b și T4.3b”; 

n/a n/a Nu necesită transpunere. OG nr. 81/2000 în vigoare 

prevede aplicarea obligatorie a 

inspecției tehnice periodice 

pentru autovehiculele din 

categoria N și tractoare (inclusiv 

categoriile T1-T4) [Art. 3 alin. 

(2)].  

ANEXĂ/2/ 

(b) 

Anexa 

III/tabelul I 

 

(b) trimiterile la vehiculele „T5” se 

înlocuiesc cu o trimitere la 

următoarele categorii: 

„T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b și 

T4.3b (P) și T1b, T2b, T3b, T4.1b, 

T4.2b și T4.3b (D)”. 

n/a n/a Nu necesită transpunere. OG nr. 81/2000 în vigoare 

prevede aplicarea obligatorie a 

inspecției tehnice periodice 

pentru tractoare (inclusiv 

categoriile T1-T4) [Art. 3 alin. 

(2)].  

 

 


