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Actualizare 22 decembrie 2022 

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL R.A.R. 

INSPECŢIE TEHNICĂ 

Ordonanţa nr. 81/2000  privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice privind 

siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică 

periodică (M.Of. 413-30.08.2000) 

Legea nr. 167/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea 

încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, 

protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (M.Of. 172-

19.03.2003) 

Ordonanţa nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind 

certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei 

rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică 

periodică (M.Of. 686-01.08.2005) 

Legea nr. 373/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere 

înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria 

de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (M.Of.1146-14.12.2005) 

Ordonanţa nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind 

certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei 

rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică 

periodică (M.Of.78-31.01.2012) 

Legea nr. 232/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere 

înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria 

de folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (M.Of. 438-18.07.2013) 

Legea nr. 59/2015 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 (M.Of. 214-31.03.2015) 

Legea nr. 260/2017 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 (M.Of. 1017-21.12.2017) 

Legea nr. 152/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a 

vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (publicată în M. Of. nr. 625-26.07.2019) 
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Ordinul MTCT nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării 

vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia 

mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1 

(M.Of. 1160-21.12.2005) 

 

Ordinul MT nr. 1002/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea 

încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, 

protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - 

RNTR 1 (M.Of. 608 şi 608 bis-15.08.2008) 

 

Ordinul MTI nr. 42/2012 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind certificarea 

încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, 

protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - 

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

(M.Of. 118 şi 118 bis-16.02.2012) 

 

Ordinul MTI nr. 1107/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea 

încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, 

protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică 

RNTR 1 (M. Of. nr. 503/23.07.2012) 

 

Ordinul MT nr. 1033/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea  Reglementărilor privind certificarea 

încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, 

protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – 

RNTR 1 (M. Of. nr. 495/03.07.2014) 

 

Ordinul MT nr. 682/2015 privind modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea 

încadrării vehiculelor rutiere 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 (M. Of. nr. 422/15.06.2015) 

 

Ordinul MT nr. 1319/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor 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 (M. Of. nr. 857/27.10.2016) 

 

Ordinul MT nr. 1678/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor 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 (M. Of. nr. 996/15.12.2017) 

 

Ordinul MT nr. 402/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea 

încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației 

rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică 

periodică - RNTR 1 (M. Of. nr. 319/11.04.2018) 
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Ordinul MTIC nr. 77/2020 privind modificarea și completarea Ordinului 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 (M. Of. nr. 41/21.01.2020) 

 

Ordinul MTIC nr. 960/2020 pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile 

referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă „Registrul Auto Român” este 

autoritate competentă (M. Of. 424/21.05.2020) 

 

Ordinul MTI nr. 1218/2022 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 (M. Of. 711/15.07.2022)  

 

OMOLOGARE DE TIP  

 

Ordonanţa nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a 

acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România (M.Of. 412-30.08.2000) 

Legea nr. 230/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea 

vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe 

drumurile publice din România (M.Of. 370-30.05.2003) 

 

Ordonanţa nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind 

omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în 

circulaţie pe drumurile publice din România (M.Of. 230-30.05.2003) 

 

Legea nr. 374/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea 

cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România 

(M.Of. 1138-15.12.2005) 

 

Legea nr. 289/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 

înmatriculării sau înregistrării acestora în România (M.Of. 559-11.08.2009) 

 

Legea nr. 278/2011 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 

privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 

vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România (M.Of. 876-12.12.2011) 

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. 490-

30.06.2016) 

 

Legea nr. 179/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (M. Of. 581- 20.07.2017) 

 

Legea nr. 109/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, 

eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 

înmatriculării sau înregistrării acestora în România (M. Of. 422-17.05.2018) 
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Legea nr. 260/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, 

eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 

înmatriculării sau înregistrării acestora în România (M. Of. nr. 1112-20.11.2020) 

 

Legea nr. 78/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea 

comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr. 

80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la 

vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum 

și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (M.Of. 

383-13.04.2021) 

 

Ordonanța de Urgență nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului 

național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a 

vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la 

dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru 

acestea (M.Of. 960-7.10.2021) 

 

Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind 

administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-

Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii 

vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau 

înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea (M. Of. nr.490/17.05.2022) 

 

Ordinul MTIC nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi 

eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la 

acestea - RNTR 2 (M. Of. nr. 43-14.01.2021) 

 

Ordinul MTIC și MAN  nr. 1224/M.219/2021 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea 

națională a vehiculelor rutiere concepute și fabricate sau modificate pentru a fi utilizate exclusiv de 

forțele armate (M. Of. nr. 1177-13.12.2021) 

 

 

VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI DE MĂRFURI PERICULOASE 

 

Ordinul MTCT nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi 

efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri 

periculoase - RNTR 3 (M.Of. 97şi 97 bis-01.02.2006) 

 

Ordinul MT nr. 639/2007 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind 

omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului 

anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3  (M.Of. 558-15.08.2007) 

 

Ordinul MTI nr. 396/2009 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, 

agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor 

mărfuri periculoase - RNTR 3 (M.Of. 253-16.04.2009) 
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Ordinul MTI nr. 283/2011 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi 

efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri 

periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 

2.134/2005 (M.Of. 306-04.05.2011) 

 

Ordinul MT nr. 1044/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, 

agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor 

mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 

turismului nr. 2.134/2005 (M.Of. 543-28.08.2013) 

 

Ordinul MT nr. 498/2015 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, 

agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor 

mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 

turismului nr. 2.134/2005 (M.Of. 237-07.04.2015) 

 

Ordinul MT nr. 494/2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, 

agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor 

mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 

turismului nr. 2.134/2005 (M.Of. 375-19.05.2017) 

 

Ordinul MT nr. 858/2019 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, 

agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor 

mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 

turismului nr. 2.134/2005 (M.Of. 475-11.06.2019) 

 

Ordinul MTI nr. 869/2021 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și 

efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri 

periculoase — RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului 

nr. 2.134/2005 (M. Of. 624-24.06.2021) 

 

 

CERTIFICARE/OMOLOGARE COMPONENTE 

 

Ordonanţa nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi 

materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere (M.Of. 413-30.08.200) 

 

Legea nr. 671/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau 

omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule 

rutiere (M.Of. 14-10.01.2003) 

 

Ordonanţa nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind 

certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate 

la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora (M.Of. 662-

26.07.2005) 

 

Legea nr. 375/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, 

pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de 

comercializare şi utilizare a acestora (M.Of. 1143-019.12.2005) 
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Legea nr. 288/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind 

omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, 

precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora (M.Of. 559-11.08.2009) 

 

Legea nr. 218/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind 

omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, 

precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora (M.Of. 406-05.07.2013) 

Legea nr. 78/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea 

comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr. 

80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la 

vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum 

și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (M.Of. 

383-13.04.2021) 

 

Ordinul MTCT nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea 

produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 

introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4 (M.Of. 1168-22.12.2005) 

 

Ordinul MTI nr. 152/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi 

certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile 

de introducere pe piaţă a acestora – RNTR 4 (M.Of. 189-25.02.2022) 

 

 

VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI DE MĂRFURI PERISABILE  

 

Ordinul MT nr.208/2000 pentru aprobarea Reglementărilor privind agrearea şi verificarea tehnică a 

vehiculelor destinate transportului de produse perisabile-RNTR 5 (M.Of. 459 bis 19.09.2000) 

 

 

VEHICULE CU SISTEM DE ALIMENTARE CU GPL 

 

Ordinul MTCT nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de 

alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice 

din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere 

lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi 

repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6 (M.Of.659-17.09.2003) 

Ordinul MTCT nr. 1315/2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea 

sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe 

drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi 

cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile 

tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6 (M.Of. 819-09.09.2005) 

 

Ordinul MT nr. 401/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea 

sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe 

drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi 
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cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile 

tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6 (M.Of. 341-19.04.2018) 

 

 

OMOLOGARE INDIVIDUALĂ, ELIBERARE CIV ŞI CERTIFICARE AUTENTICITATE 

 

Ordonanţa nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a 

acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România (M.Of. 412-30.08.2000) 

 

Legea nr. 230/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea 

vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe 

drumurile publice din România (M.Of.370-30.05.2003) 

 

Ordonanţa nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind 

omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în 

circulaţie pe drumurile publice din România (M.Of. 673-27.07.2005) 

 

Legea nr. 374/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea 

cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România 

(M.Of. 1138-15.12.2005) 

Legea nr. 289/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 

înmatriculării sau înregistrării acestora în România (M.Of. 559-11.08.2009) 

 

Legea nr. 278/2011 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 

privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 

vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România (M.Of. 876-12.12.2011) 

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. 490-

30.06.2016) 

 

Legea nr. 179/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (M. Of. 581- 20.07.2017) 

 

Legea nr. 109/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, 

eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 

înmatriculării sau înregistrării acestora în România (M. Of. 422-17.05.2018) 

 

Legea nr. 260/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, 

eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 

înmatriculării sau înregistrării acestora în România (M. Of. nr. 1112-20.11.2020) 

 

Legea nr. 78/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea 

comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr. 

80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la 

vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum 

și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (M.Of. 

383-13.04.2021) 
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Ordonanța de Urgență nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului 

național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a 

vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la 

dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru 

acestea (M.Of. 960-7.10.2021) 

 

Ordinul MTCT nr. 2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, 

eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7 (M.Of. 1160-

21.12.2005) 

 

Ordinul MTI nr. 1275/2009 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea 

individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, 

aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005 (M.Of. 37-

18.01.2010) 

 

Ordinul MT nr. 1049/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de 

tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor 

utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinţei nr. 211/2003, precum şi pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind 

omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - 

RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005 

(M.Of. 561-04.09.2013) 

 

Ordinul MT nr.1445/2014 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea individuală, 

eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin 

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005 (M.Of. 769-23.10.2014) 

 

Ordinul MT/MAI/MFP nr. 26/36/542/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cartea de 

identitate a vehiculului (M.Of. 329-28.04.2016) 

 

Ordinul MT nr. 1.255/2018 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea 

individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7, 

aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132/2005 (M.Of. 

737-27.08.2018) 

 

Ordinul MTIC nr. 2223/2020 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea 

individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, 

aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005 (M.Of. 19-

08.01.2021) 

 

Ordinul MTI nr. 2403/2022 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind 

omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor 

rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului 

nr. 2.132/2005 (M.Of. 1237-22.12.2022) 

 

 

TAHOGRAFE ŞI LIMITATOARE DE VITEZĂ  

 

Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model 

pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, 
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precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în 

transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză (M.Of. 588-12.08.2003) 

 

Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind 

stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile 

rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, 

reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză (M.Of. 

779-11.09.2018) 

 

Ordinul MT nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile de montare, reparare şi 

verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici 

care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8 (M.Of. 147-27.02.2008) 

 

Ordinul MT nr. 1333/2019 privind modificarea OMT nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor 

privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum 

şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8 (M.Of. 835 și 

835 bis-15.10.2019) 

 

Ordinul MTIC nr. 960/2020 pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile 

referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă „Registrul Auto Român” este 

autoritate competentă (M. Of. 424/21.05.2020) 

 

 

AUTORIZARE SERVICE  

 

Ordonanţa nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, de 

reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere (M.Of. 413-30.08.2000) 

 

Legea nr. 222/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor 

economici care prestează servicii de reparaţie, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a 

vehiculelor rutiere (M.Of. 367-19.05.2003) 

 

Ordonanţa nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 

privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări 

constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate 

(M.Of. 691-30.07.2004) 

 

Legea nr. 401/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 

alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară 

activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, 

precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate (M.Of. 956-19.10.2004) 

 

Ordonanţa nr. 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind 

autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări 

constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate 

(M.Of. 652-22.07.2005) 

 

Legea nr. 376/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care 

desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor 

rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate (M.Of. 1140-16.12.2005) 
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Legea nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind 

autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări 

constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din 

uz.( M.Of.  146-19.03.2013) 

 

Ordinul MTCT nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor 

economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, 

de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz –  

RNTR 9 (M.Of. 1160-21.12.2005) 

 

Ordinul MT nr.1022/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea 

operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări 

constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din 

uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 

2.131/2005 (M.Of. 542-28.08.2013) 

 

Ordinul MT nr. 572/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea 

operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări 

constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din 

uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 

2.131/2005 (M.Of. 573-28.07.2016) 

 

Ordinul MTIC nr. 960/2020 pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile 

referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă „Registrul Auto Român” este 

autoritate competentă (M. Of. 424/21.05.2020) 

 

Ordinul MTIC nr. 2222/2020 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea 

operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări 

constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din 

uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 

2.131/2005 (M. Of. 46/15.01.2021) 

 

Ordinul MTI nr. 1223/2021 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind autorizarea 

operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări 

constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din 

uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 

2.131/2005 (M.Of. 905/21.09.2021) 

 

CONTROL TEHNIC ÎN TRAFIC 

 

Ordinul MT şi MIRA nr. 510/230/2007- pentru aprobarea reglementărilor privind controlul tehnic în 

trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11 (M.Of. 483-19.07.2007) 

 

Ordinul MTI şi MAI nr. 1110/181/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 pentru aprobarea 

Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11 (M.Of. 539-

02.08.2012) 

 

Ordinul MT şi MAI nr. 1241/168/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind 

controlul tehnic în trafic al vehiculelor – RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi 

al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 (M.Of. 870-31.10.2016) 
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Ordinul MT şi MAI nr. 1.319/107/2018 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind 

controlul tehnic în trafic al vehiculelor – RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și 

al ministrului internelor și reformei administrative nr. 510/230/2007 (M. Of. 886-22.10.2018) 

 

 

CLASIFICARE AUTOBUZE ŞI AUTOCARE 

 

Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi 

turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional 

(M.Of. 286-11.12.1995) 

 

Ordinul MT şi Min Turismului nr. 254/85 din 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi 

pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional (M.Of. 201-29.08.1996) 

 

Ordinul MT şi Min Turismului nr. 167/55 din 1997 pentru modificarea Normelor metodologice 

privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi 

pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional (M.Of. 71-21.04.1997) 

 

Ordinul MLPTL nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe 

categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii 

regulate în trafic naţional (M.Of. 650-13.09.2002) 

 

Ordinul MTCT nr. 1359/2004 pentru modificarea Normelor metodologice privind clasificarea 

autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi 

publice de persoane în trafic internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al 

ministrului turismului nr. 254/85/1996, precum şi a Normelor metodologice privind clasificarea pe 

categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii 

regulate în trafic naţional, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinţei nr. 458/2002 (M.Of. 743-17.08.2004) 

 

Ordinul MT nr. 1148/2014 privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, 

transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea 

pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii 

regulate în trafic naţional (M.Of. 544-23.07.2014) 

 

Ordinul MTI nr. 337/2021 privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, 

transporturilor și locuinței nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea 

pe categorii a autobuzelor și a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier național de persoane prin 

servicii regulate (M.Of. 477-07.05.2021) 

 

ACORDARE CATEGORII CEMT 

 

Ordinul MTI nr. 45/2022 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care 

efectuează transport rutier internaţional de mărfuri, în vederea acordării autorizaţiilor CEMT (M.Of. 66 

-21.01.2022) 

 

INSPECŢIE TEHNICĂ INTERNAŢIONALĂ 

 

Ordinul MLPTL nr. 628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme 

pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoaşterea reciproca a acestor 

inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997 (M.Of. 326-14.05.2003) 
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Ordinul MTI nr. 1253/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor 

publice, transporturilor şi locuinţei nr. 628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de 

condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă 

a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997 (M.Of. 551-06.08.2012) 

 

Ordinul MT nr. 1049/2019 privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, 

transporturilor şi locuinţei nr. 628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii 

uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a 

acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997 (M.Of. 617-25.07.2019) 

 

ALTE ACTE NORMATIVE 

 

Ordinul MTI nr. 252/2022 pentru aprobarea Procedurii de supraveghere a pieței cu privire la 

introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a vehiculelor rutiere și a produselor și 

materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere și cu privire la activitatea operatorilor 

economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de 

reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a 

operatorilor economici care desfășoară activități de inspecție tehnică periodică a vehiculelor 

înmatriculate sau înregistrate în România, precum și a operatorilor economici care desfășoară activități 

de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor 

de viteză (M.Of. 273-22.03.2022) 


