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O R D O N A N fi E ™ I H O T √ R ¬ R I A L E G U V E R N U L U I R O M ¬ N I E I
GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
pentru stabilirea unor m„suri privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor
Av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 24/2004 pentru acordarea Óncrederii Guvernului,
Ón vederea stabilirii m„surilor care s„ permit„ Ón regim de urgen˛„ organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe baze legale temeinice, Ón acord cu hot„r‚rea Parlamentului invocat„, fapt ce
vizeaz„ interesul public ∫i constituie o situa˛ie extraordinar„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 63/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, aprobat„ cu

modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 5 se abrog„.
2. Alineatul (1) al articolului 6 se abrog„.
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3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — (1) Secretarii de stat ∫i secretarul general
r„spund de organizarea ∫i conducerea activit„˛ii structurilor
coordonate, potrivit atribu˛iilor ∫i competen˛elor stabilite prin
lege sau prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i internelor.“
4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 9. — (1) Ministrul administra˛iei ∫i internelor
reprezint„ ∫i angajeaz„ Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Ón raporturile cu celelalte autorit„˛i publice, precum ∫i cu
alte persoane fizice ∫i juridice din ˛ar„ sau din str„in„tate.
Œn acest scop poate da Ómputernicire de reprezentare unor
persoane din subordine.“
5. Alineatul (4) al articolului 9 va avea urm„torul cuprins:
î(4) Œn aplicarea prevederilor legale ministrul
administra˛iei ∫i internelor emite ordine ∫i instruc˛iuni.“

Art. II. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ alineatele (5) ∫i (6) ale
articolului 5 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 64/2003 pentru stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area,
organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri
din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor,
a altor organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale ∫i a unor institu˛ii publice, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 194/2004.
Art. III. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, atribu˛iile stabilite prin
actele normative Ón vigoare Ón competen˛a ministrului
delegat pentru administra˛ia public„ se exercit„ de c„tre
ministrul administra˛iei ∫i internelor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 27 ianuarie 2005.
Nr. 2.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area Centrului de Consultan˛„ pentru Programe Culturale Europene
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Centrul de Consultan˛„
pentru Programe Culturale Europene, denumit Ón continuare
Centrul, institu˛ie public„ cu personalitate juridic„, care
func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului Culturii ∫i Cultelor,
prin reorganizarea Punctului de contact din cadrul
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, care se desfiin˛eaz„.
(2) Sediul Centrului este Ón municipiul Bucure∫ti,
∫os. Kiseleff nr. 30, sectorul 1.
Art. 2. — Centrul are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) asigur„ promovarea programului-cadru îCultura 2000“;
b) faciliteaz„ participarea la programul-cadru îCultura
2000“ a unui num„r c‚t mai mare de operatori culturali;
c) disemineaz„ informa˛ii privind licita˛iile de proiecte
organizate Ón cadrul programului-cadru îCultura 2000“ ∫i
mecanismele de finan˛are;
d) informeaz„ operatorii culturali cu privire la structurile
europene ∫i na˛ionale implicate;
e) asigur„ comunicarea la nivel na˛ional ∫i regional
dintre operatorii culturali;
f) realizeaz„ schimbul de informa˛ii cu structurile similare
din statele participante la programul-cadru îCultura 2000“;

g) asigur„ la cerere servicii de consultan˛„ ∫i expertiz„
pentru operatorii culturali, Ón vederea elabor„rii de proiecte
Ón cadrul oferit de programele europene, inclusiv prin
Óncheierea de contracte;
h) reprezint„ Ministerul Culturii ∫i Cultelor, potrivit
mandatului Óncredin˛at, Ón Comitetul de management al
programului-cadru îCultura 2000“ al Uniunii Europene;
i) reprezint„ punctul de contact al Rom‚niei pentru
programul-cadru îCultura 2000“;
j) organizeaz„, la solicitarea Ministerului Culturii ∫i
Cultelor, a altor institu˛ii sau organiza˛ii, ac˛iuni specifice
(congrese, seminarii, conferin˛e, schimburi de experien˛„) Ón
˛ar„ pentru sus˛inerea programelor europene culturale sau
artistice;
k) editeaz„ pe orice tip de suport ∫i poate comercializa
materiale privind ini˛ierea, desf„∫urarea ∫i finalizarea
programelor europene specifice.
Art. 3. — (1) Centrul este condus de un director numit
prin ordin al ministrului culturii ∫i cultelor, Ón baza
concursului organizat Ón condi˛iile legii.
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(2) Directorul Centrului este ordonator ter˛iar de credite
∫i reprezint„ Centrul Ón raporturile cu persoanele fizice ∫i
juridice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, directorul emite decizii.
(4) Directorul nume∫te ∫i elibereaz„ din func˛ie, Ón
condi˛iile legii, personalul din aparatul propriu.
(5) Num„rul maxim de posturi al Centrului este de 11.
(6) Salarizarea personalului contractual al Centrului se
va face Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baz„ pentru personalul contractual
din sectorul bugetar, aprobat„ prin Legea nr. 383/2001, cu
modific„rile ulterioare.
Art. 4. — (1) Cheltuielile curente ∫i de capital ale
Centrului se finan˛eaz„ din venituri proprii ∫i din subven˛ii
acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Culturii ∫i Cultelor.
(2) Veniturile proprii necesare realiz„rii activit„˛ilor
specifice se pot realiza din:
a) efectuarea de servicii de consultan˛„ ∫i expertiz„
pentru operatorii culturali, Ón vederea elabor„rii de proiecte
Ón domeniu, inclusiv prin Óncheierea de contracte;
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b) editarea pe orice tip de suport ∫i comercializarea de
materiale privind ini˛ierea, desf„∫urarea ∫i finalizarea
programelor europene specifice;
c) organizarea de congrese, seminarii, conferin˛e;
d) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul
s„u;
e) sponsoriz„ri sau dona˛ii ale persoanelor fizice ori
juridice, rom‚ne sau str„ine;
f) alte activit„˛i specifice realizate de Centru, Ón
conformitate cu atribu˛iile sale.
Art. 5. — Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare,
precum ∫i organigrama Centrului se aprob„ prin ordin al
ministrului culturii ∫i cultelor, Ón termen de 60 de zile de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 6. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, la capitolul II din anexa nr. 2 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dup„ nr. crt. 422 se
introduce nr. crt. 423 cu urm„torul cuprins:
Venituri proprii ∫i
î423. Centrul de Consultan˛„
pentru Programe Culturale
subven˛ii acordate
Europene
de la bugetul de stat“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Monica Octavia Musc„
Ministrul integr„rii europene,
Ene Dinga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 21 ianuarie 2005.
Nr. 68.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Reglement„rilor privind condi˛iile tehnice pe care trebuie
s„ le Óndeplineasc„ vehiculele rutiere Ón vederea admiterii Ón circula˛ie pe drumurile publice
din Rom‚nia — RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor
∫i locuin˛ei nr. 211/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Œn temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. f) ∫i alin. (3) lit. e) din Ordonan˛a Guvernului nr. 44/1997
privind transporturile rutiere, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 105/2000, cu modific„rile ulterioare,
precum ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Reglement„rile privind condi˛iile tehnice pe
care trebuie s„ le Óndeplineasc„ vehiculele rutiere Ón
vederea admiterii Ón circula˛ie pe drumurile publice

din Rom‚nia — RNTR 2, aprobate prin Ordinul
ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i locuin˛ei
nr. 211/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
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Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„
conform anexei care face parte integrant„ din prezentul
ordin.

Art. II. — Regia Autonom„ îRegistrul Auto Rom‚n“ va
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare dup„ 30 de zile
de la data public„rii.

p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.194.
ANEX√

1. Caseta reglement„rilor va avea urm„torul cuprins:
îMINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI — RNTR 2
Reglement„ri privind condi˛iile tehnice pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ vehiculele rutiere Ón vederea admiterii Ón
circula˛ie pe drumurile publice din Rom‚nia
Aprobate prin:
Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 211/2003
Modificate ∫i completate prin:
Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.043/2003
Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.356/2004
Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 2.194/2004“
2. La sec˛iunea îPrescurt„ri ∫i definirea unor termeni
utiliza˛i“ se introduce urm„toarea defini˛ie:
îv‚nzare — comercializarea pentru prima oar„ Ón
Rom‚nia a vehiculelor noi, care nu au mai fost
Ónmatriculate, Ónregistrate sau utilizate anterior, ori
comercializarea pentru prima oar„ Ón Rom‚nia a
componentelor sau entit„˛ilor tehnice noi.“
3. Subpunctul 1.1 al capitolului II va avea urm„torul
cuprins:
î1.1. Omologarea na˛ional„ de tip a vehiculelor rutiere
se acord„ numai dac„ vehiculul respectiv Óndepline∫te
condi˛iie tehnice specifice indicate Ón prezentele
reglement„ri.
a) Pentru vehiculele speciale se vor aplica prevederile
din anexa XI la Directiva 70/156/CEE, modificat„ prin
Directiva 2003/102/CE, apendicele 1—4, Ón func˛ie de
destina˛ia vehiculului special.
b) Pentru tractoarele agricole sau forestiere pe ro˛i ori
pe ∫enile, av‚nd cel pu˛in dou„ axe ∫i o vitez„ maxim„
constructiv„ mai mare sau egal„ cu 6 km/h, remorcile
agricole ori forestiere ∫i ma∫inile tractate interschimbabile
agricole sau forestiere se vor aplica prevederile Directivei
2003/37/CE de la:
— data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, pentru
noile tipuri de tractoare agricole sau forestiere pe ro˛i din
categoriile T1, T2 ∫i T3 (omologare de tip);
— 1 iulie 2009, pentru toate tractoarele agricole sau
forestiere pe ro˛i noi din categoriile T1, T2 ∫i T3 (prima
Ónmatriculare, prima Ónregistrare sau prima utilizare);
— pentru noile tipuri de vehicule din celelalte categorii,
la 3 ani dup„ intrarea Ón vigoare a ultimei directive
specifice care mai trebuie adoptat„ pentru categoria
respectiv„ (omologare de tip);
— pentru toate vehiculele noi din celelalte categorii, la
6 ani dup„ intrarea Ón vigoare a ultimei directive specifice
care mai trebuie adoptat„ pentru categoria respectiv„
(prima Ónmatriculare, prima Ónregistrare sau prima utilizare).
La cererea constructorului, prevederile Directivei
2003/37/CE se pot aplica de la data de 1 iulie 2005 la
omologarea na˛ional„ de tip a tractoarelor agricole sau
forestiere pe ro˛i din categoriile T1, T2 ∫i T3.

La cererea constructorului, prevederile Directivei
2003/37/CE se pot aplica la omologarea na˛ional„ de tip a
vehiculelor din celelalte categorii de la data intr„rii Ón
vigoare a tuturor directivelor specifice aplicabile pentru
categoria respectiv„.“
4. Subpunctul 1.1.1 al capitolului II va avea urm„torul
cuprins:
î1.1.1. Omologarea na˛ional„ de tip a vehiculelor rutiere
pentru care exist„ omologare de tip CE (comunitar„) a
Óntregului vehicul se acord„ Ón baza documentelor care
demonstreaz„ existen˛a unei omolog„ri CE (comunitare) a
Óntregului vehicul, valabil acordat„ de c„tre autorit„˛ile
competente din statele membre ale Uniunii Europene.“
5. Subpunctul 2.5.1 al capitolului II va avea urm„torul
cuprins:
î2.5.1. Modific„rile vehiculelor rutiere precizate la
subpct. 2.2.4 lit. a) ∫i b) ∫i care impun omologarea
individual„ a acestora se pot efectua numai Ón ateliere
specializate, autorizate conform legisla˛iei Ón vigoare.“
6. La subpunctul 1.2 al capitolului III se abrog„
defini˛iile pentru îautobuzul interurban“ ∫i îautocar“.
7. La capitolul IV sec˛iunea 4 se adaug„ un nou punct,
punctul 4.11, cu urm„torul cuprins:
î4.11. Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2007 tractoarele agricole
sau forestiere noi trebuie s„ respecte la prima Ónmatriculare
sau la prima Ónregistrare prevederile anexei VI la
Directiva 89/173/CEE, privind leg„tura sistemului de fr‚nare
cu remorca, modificat„ prin Directiva 2000/1/CE.“
8. La capitolul IV sec˛iunea 4, subpunctul 4.3.2 va avea
urm„torul cuprins:
î4.3.2. Autovehiculele din categoria M3 din clasele B, II
sau III trebuie s„ satisfac„ Óncercarea de tip II A, Ón
conformitate cu prevederile Directivei 71/320/CEE,
modificat„ prin Directiva 98/12/CE.“
9. La capitolul IV sec˛iunea 8 se adaug„ un nou
subpunct, subpunctul 8.14.1.31, cu urm„torul cuprins:
î8.14.1.31. Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2007, pentru noile
tipuri de motoare, ∫i Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2008, pentru
toate tipurile de motoare, omolog„rile acordate trebuie s„
ateste ∫i buna func˛ionare a echipamentelor antipoluare pe
durata de via˛„ a motorului.“
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10. La capitolul IV sec˛iunea 9 se adaug„ un nou
subpunct, subpunctul 9.1.91, cu urm„torul cuprins:
î9.1.91. Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din
categoria M1, cu masa maxim„ tehnic admisibil„ mai mic„
sau egal„ cu 2,5 tone, ∫i din categoria N 1 , cu masa
maxim„ tehnic admisibil„ mai mic„ sau egal„ cu 2,5 tone,
∫i care provin din categoria M 1 trebuie s„ respecte
condi˛iile tehnice privind protec˛ia pietonilor, prev„zute la
sec˛iunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva
2003/102/CE;
9.1.9 1 .1. Cerin˛ele subpct. 9.1.9 1 nu se aplic„
autovehiculelor care nu difer„, Ón ceea ce prive∫te
elementele esen˛iale de construc˛ie ∫i concep˛ie ale
caroseriei, situate Ónainte de montan˛ii A, pentru tipurile de
vehicule care au ob˛inut omologarea na˛ional„ Ónainte de
1 ianuarie 2007 sau omologarea CE Ónainte de
1 octombrie 2005 ∫i care nu au fost omologate conform
cerin˛elor Directivei 2003/102/CE.
9.1.91.2. Œncep‚nd cu 1 septembrie 2010, autovehiculele
din categoria M1, cu masa maxim„ tehnic admisibil„ mai
mic„ sau egal„ cu 2,5 tone, ∫i din categoria N1, cu masa
maxim„ tehnic admisibil„ mai mic„ sau egal„ cu 2,5 tone,
∫i care provin din categoria M 1 trebuie s„ respecte
condi˛iile tehnice privind protec˛ia pietonilor, prev„zute la
sec˛iunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE.
9.1.91.3. Prescrip˛iile tehnice necesare pentru efectuarea
Óncerc„rilor specificate la sec˛iunea 3.1 sau 3.2 din anexa I
la Directiva 2003/102/CE sunt cele definite prin anexa la
Decizia 2004/90/CE.“
11. La capitolul IV sec˛iunea 9 se adaug„ un nou
subpunct, subpunctul 9.61, cu urm„torul cuprins:
î9.6 1 . Œncep‚nd cu 31 decembrie 2012, la prima
Ónmatriculare ∫i la v‚nzare, autovehiculele noi din
categoria M1, cu masa maxim„ tehnic admisibil„ mai mic„
sau egal„ cu 2,5 tone, ∫i din categoria N 1 , cu masa
maxim„ tehnic admisibil„ mai mic„ sau egal„ cu 2,5 tone,
∫i care provin din categoria M 1 trebuie s„ respecte
condi˛iile tehnice privind protec˛ia pietonilor, prev„zute la
sec˛iunea 3.1 sau 3.2 din anexa I din Directiva
2003/102/CE;
9.6 1 .1. Œncep‚nd cu 1 septembrie 2015, la prima
Ónmatriculare ∫i la v‚nzare, autovehiculele noi din
categoria M1, cu masa maxim„ tehnic admisibil„ mai mic„
sau egal„ cu 2,5 tone, ∫i din categoria N 1 , cu masa
maxim„ tehnic admisibil„ mai mic„ sau egal„ cu 2,5 tone,
∫i care provin din categoria M 1 trebuie s„ respecte
condi˛iile tehnice privind protec˛ia pietonilor, prev„zute la
sec˛iunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE.“
12. La capitolul IV sec˛iunea 9, punctul 9.7.1 va avea
urm„torul cuprins:
î9.7.1. La omologarea individual„, vehiculele
Ónmatriculate Ón Rom‚nia ∫i la care s-au efectuat, fa˛„ de
varianta omologat„, modific„ri privind construc˛ia caroseriei
trebuie s„ respecte condi˛iile tehnice privind proeminen˛ele
exterioare prev„zute Ón Directiva 78/483/CEE, modificat„
prin Directiva 87/354/CEE sau Directiva 92/114/CEE, dup„
caz, ∫i/sau nu trebuie s„ prezinte proeminen˛e ∫i muchii
t„ietoare;“.
13. La capitolul IV sec˛iunea 11 se adaug„ un nou
subpunct, subpunctul 11.1.31, cu urm„torul cuprins:
î11.1.31. Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2007 autovehiculele din
categoriile M ∫i N trebuie s„ respecte condi˛iile tehnice
privind dispozitivele pentru vizibilitate indirect„ ∫i montarea
lor, prev„zute Ón Directiva 2003/97/CE;
11.1.31.1. Prin excep˛ie de la prevederile subpct. 11.1.31
se acord„ omologarea na˛ional„ de tip pentru orice tip nou
de autovehicul articulat din categoriile M2 ∫i M3, clasa I,
constituit din cel pu˛in 3 p„r˛i rigide articulate, care nu
satisfac prevederile Directivei 2003/97/CE, cu condi˛ia de a
fi respectate prevederile referioare la c‚mpul de vizibilitate
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al conduc„torului, prev„zute Ón anexa III pct. 5 din
Directiva 2003/97/CE.
11.1.31.2. Prin excep˛ie de la prevederile subpct. 11.1.31,
cerin˛ele respective se aplic„ Óncep‚nd cu 26 ianuarie 2007
Ón cazul mont„rii pe autovehicule a antevizoarelor (oglinzilor
fa˛„) din clasa VI.“
14. La capitolul IV sec˛iunea 11 se adaug„ un nou
punct, punctul 11.31, cu urm„torul cuprins:
î11.3 1 . Œncep‚nd cu 26 ianuarie 2010, pentru
autovehiculele din categoriile M1 ∫i N1, ∫i Óncep‚nd cu
26 ianuarie 2007, pentru celelalte autovehicule din
categoriile M ∫i N, la prima Ónmatriculare ∫i la v‚nzare
autovehiculele noi trebuie s„ respecte condi˛iile tehnice
privind dispozitivele pentru vizibilitate indirect„ ∫i montarea
lor, prev„zute Ón Directiva 2003/97/CE;“.
15. La capitolul IV sec˛iunea 11 se adaug„ un nou
punct, punctul 11.32, cu urm„torul cuprins:
î11.32. La omologarea individual„ a autovehiculelor din
categoriile M ∫i N Ón vederea primei Ónmatricul„ri Ón
Rom‚nia (autovehicule care au mai fost Ónmatriculate Ón
alte ˛„ri) se verific„ respectarea coeficientului de
transparen˛„ al geamurilor, Ón func˛ie de amplasarea lor pe
vehicul.“
16. La capitolul IV sec˛iunea 11 se adaug„ un nou
punct, punctul 11.4.11, cu urm„torul cuprins:
î11.4.1 1 . Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2007 dispozitivele
pentru vizibilitate indirect„ noi pentru autovehiculele din
categoriile M ∫i N trebuie s„ respecte condi˛iile tehnice
prev„zute Ón Directiva 2003/97/CE;
11.4.11.1. Prin excep˛ie de la prevederile subpct. 11.4.11,
cerin˛ele respective se aplic„ Óncep‚nd cu 26 ianuarie 2007
Ón cazul antevizoarelor (oglinzilor fa˛„) din clasa VI;
11.4.11.2. Prin excep˛ie de la prevederile subpct. 11.4.11,
este admis„ omologarea sau extinderea omolog„rii pentru
componente ori entit„˛i tehnice destinate a fi folosite pentru
tipurile de vehicule care au fost omologate Ónainte de
26 ianuarie 2007, cu respectarea condi˛iilor tehnice
prev„zute Ón Directiva 71/127/CEE.“
17. La capitolul IV sec˛iunea 11 se adaug„ un nou
punct, punctul 11.41, cu urm„torul cuprins:
î11.4 1 . Œncep‚nd cu 26 ianuarie 2010 dispozitivele
pentru vizibilitate indirect„ noi pentru autovehiculele din
categoriile M 1 ∫i N 1 ∫i Óncep‚nd cu 26 ianuarie 2007
dispozitivele pentru vizibilitate indirect„ noi pentru celelalte
autovehicule din categoriile M ∫i N trebuie s„ respecte, la
utilizare ∫i la v‚nzare, condi˛iile tehnice prev„zute Ón
Directiva 2003/97/CE;
11.41.1. Prin excep˛ie de la prevederile pct. 11.41, sunt
admise utilizarea ∫i v‚nzarea componentelor sau entit„˛ilor
tehnice noi destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule
care au fost omologate Ónainte de 26 ianuarie 2007, cu
respectarea condi˛iilor tehnice prev„zute Ón Directiva
71/127/CEE.“
18. La capitolul IV, sec˛iunea 14 va avea urm„torul
cuprins:
î14.1. Omologarea na˛ional„ de tip pentru un vehicul
rutier se acord„ numai dac„ se respect„ urm„toarele
cerin˛e privind elementele de identificare, datele prescrise,
pozi˛ia ∫i modul lor de amplasare:
14.1.1. Vehiculele din categoriile M, N ∫i O trebuie s„
respecte condi˛iile tehnice prev„zute Ón Directiva
76/114/CEE, modificat„ prin Directiva 87/354/CE;
14.1.2. Autovehiculele cu dou„ sau 3 ro˛i trebuie s„
respecte condi˛iile tehnice prev„zute Ón Directiva
93/34/CEE, modificat„ prin Directiva 1999/25;
14.1.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie s„
respecte condi˛iile tehnice prev„zute Ón anexa V la
Directiva 89/173/CEE, modificat„ prin Directiva 2000/1/CE.“
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19. La capitolul IV sec˛iunea 16, subpunctul 16.4.1 va
avea urm„torul cuprins:
î16.4.1. P‚n„ la 13 februarie 2005, la prima
Ónmatriculare ∫i la v‚nzare, aceste autovehicule trebuie s„
respecte prevederile care afecteaz„ direct siguran˛a activ„
∫i pasiv„, precum ∫i pe cele privind amenajarea interioar„,
prev„zute Ón Regulamentul CEE — O.N.U. nr. 36 sau Ón
Regulamentul CEE — O.N.U. nr. 52, dup„ caz.
Troleibuzele trebuie s„ respecte suplimentar condi˛iile
tehnice de securitate precizate Ón anexa nr. 9.“
20. La capitolul IV sec˛iunea 16, punctul 16.8.1 se
abrog„.
21. La capitolul IV sec˛iunea 17, subpunctul 17.1.7 va
avea urm„torul cuprins:
î17.1.7. Omologarea na˛ional„ de tip ∫i omologarea
individual„ a unui autovehicul din categoriile N 2 ∫i M3,
av‚nd masa maxim„ tehnic admisibil„ mai mare de 10 t,
precum ∫i din categoria N3, echipat cu limitator de vitez„
sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, se acord„
numai dac„ acesta respect„ condi˛iile tehnice prev„zute Ón
Directiva 92/24/CEE;
17.1.7.1. Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2005, la omologarea
na˛ional„ de tip, omologarea individual„, prima Ónmatriculare
∫i la v‚nzarea unui autovehicul nou din categoriile N2, N3,
M2 ∫i M3, echipat cu limitator de vitez„ sau cu sistem de
limitare a vitezei, acesta trebuie s„ respecte condi˛iile
tehnice prev„zute de Directiva 92/24/CEE.“
22. La Capitolul IV sec˛iunea 18, subpunctul 18.1.4 va
avea urm„torul cuprins:
î18.1.4. Limitatoarele de vitez„ noi ∫i sistemele de
limitare a vitezei noi pentru autovehiculele din categoriile
N2 ∫i M3, av‚nd masa maxim„ tehnic admisibil„ mai mare
de 10 t, precum ∫i din categoria N3 trebuie s„ respecte, la
omologare, v‚nzare ∫i utilizare, condi˛iile tehnice prev„zute
Ón Directiva 92/24/CEE;
18.1.4.1. Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2005, limitatoarele de
vitez„ noi ∫i sistemele de limitare a vitezei noi pentru
autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 ∫i M3 trebuie s„
respecte, la omologare, v‚nzare ∫i utilizare, condi˛iile
tehnice prev„zute de Directiva 92/24/CEE.“
23. Capitolul VI devine capitolul V.
24. Titlul capitolului VI va avea urm„torul cuprins:
î8. Vizibilitatea Ónapoi
Dispozitive pentru vizibilitate indirect„

71/127
2003/97

îVehicule exceptate de la procedura de omologare
pentru circula˛ie pe drumurile publice
sau de la prevederile prezentelor reglement„ri“
25. La capitolul VI, subpunctul 1.2.3.1.2 va avea
urm„torul cuprins:
î1.2.3.1.2. num„rul de vehicule dintr-un anumit tip este
limitat la vehiculele prev„zute cu un certificat de
conformitate sau cu CIV valabil„, eliberat„ la data
fabrica˛iei ori dup„ aceast„ dat„, acest certificat sau CIV
r„m‚n‚nd valabil„ cel pu˛in 3 luni de la data emiterii, dar
pierz‚ndu-∫i valabilitatea prin intrarea Ón vigoare a unei
directive specifice;“.
26. La capitolul VI, subpunctul 1.2.3.2.2 va avea
urm„torul cuprins:
î1.2.3.2.2. num„rul de vehicule dintr-un anumit tip este
limitat la vehiculele prev„zute cu un certificat de
conformitate sau cu CIV valabil„, eliberat„ la data
fabrica˛iei ori dup„ aceast„ dat„, acest certificat sau CIV
r„m‚n‚nd valabil„ cel pu˛in 3 luni de la data emiterii, dar
pierz‚ndu-∫i valabilitatea prin intrarea Ón vigoare a unei
directive specifice.
27. La capitolul VI, punctul 6 va avea urm„torul
cuprins:
î6. Pot fi exceptate, de asemenea, de la unele
prevederi ale prezentelor reglement„ri, inclusiv cele
referitoare la transportul de persoane, autovehiculele a
c„ror destina˛ie nu permite respectarea prevederilor
respective, cum sunt cele destinate for˛elor armate,
protec˛iei civile, pompierilor, for˛elor responsabile pentru
men˛inerea ordinii publice.“
28. La capitolul VI, punctul 8 se abrog„.
29. Capitolul VII devine capitolul VI.
30. Œn anexa nr. 1 sec˛iunea A, la punctul 6 se elimin„
ultima propozi˛ie.
31. Œn anexa nr. 1 sec˛iunea A, la punctul 7, la defini˛ia
îTractor agricol ∫i forestier“ se elimin„ ultima propozi˛ie.
32. Œn anexa nr. 2 sec˛iunea A, tabelul 1, la pozi˛ia
î6. Balamale ∫i Óncuietori pentru u∫i“, la a treia coloan„ se
elimin„ î98/90“.
33. Œn anexa nr. 2 sec˛iunea A, tabelul 1, r‚ndul
corespunz„tor pozi˛iei î8. Vizibilitatea Ónapoi“ va avea
urm„torul cuprins:
88/321

X X X X X X
X X X X X X

46
—“

34. Œn anexa nr. 2 sec˛iunea A, tabelul 1, r‚ndul corespunz„tor pozi˛iei î9. Garnituri de fr‚ne de Ónlocuire“ va
avea urm„torul cuprins:
î9. Garnituri de fr‚ne de Ónlocuire

71/320

98/12
2002/78

X X

X

X X

90
“

35. Œn anexa nr. 2 sec˛iunea A, r‚ndul corespunz„tor pozi˛iei î47. Limitatoare de vitez„“ va avea urm„torul cuprins:
î47. Limitatoare de vitez„

92/24

2004/11

X X

X X

89“

36. Œn anexa nr. 2, sec˛iunea A, la tabelul 1 se adaug„ o nou„ pozi˛ie, pozi˛ia 57, cu urm„torul cuprins:
î57. Protec˛ia pietonilor

2003/102

37. Œn anexa nr. 2 sec˛iunea A, tabelul 1, la nota de
subsol (5) se Ónlocuie∫te î67/01“ cu î67“.
38. Œn anexa nr. 2 sec˛iunea A, tabelul 1, la nota de
subsol (5) se Ónlocuie∫te îGNC“ cu îGN“.
39. Œn anexa nr. 2 sec˛iunea A, tabelul 1, se adaug„
dou„ note de subsol cu urm„torul cuprins:

—

X

X

(6)

(6)
(7)

“

î(6) A c„ror mas„ maxim„ tehnic admisibil„ nu
dep„∫e∫te 2,5 tone.
(7) Care provin din autovehicule din categoria M1.“
40. Œn anexa nr. 2 sec˛iunea B, coloana a cincea se
abrog„.
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41. Sec˛iunea D a anexei nr. 2 la reglement„ri se
abrog„.
42. Œn anexa nr. 4 se Ónlocuie∫te expresia îLPG“ cu
expresia îGPL“.

43. Œn anexa nr. 8 subpunctul 2.2.2 va avea urm„torul
cuprins:
î2.2.2. postul de conducere trebuie s„ fie prev„zut cu
un parasolar, care poate fi reglabil;“.

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√fiII SOCIALE ™I FAMILIEI

ORDIN
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei
nr. 701/2003 pentru desemnarea institu˛iei care s„ recunoasc„ automat documentele
care dovedesc calificarea dob‚ndit„ Ón str„in„tate, Ón afara sistemului de Ónv„˛„m‚nt,
de cet„˛eni rom‚ni sau cet„˛eni ai statelor membre ale Uniunii Europene
∫i ai statelor apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European
Av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei emite urm„torul ordin:
Articol unic. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei nr. 701/2003 pentru
desemnarea institu˛iei care s„ recunoasc„ automat
documentele care dovedesc calificarea dob‚ndit„ Ón

str„in„tate, Ón afara sistemului de Ónv„˛„m‚nt, de cet„˛eni
rom‚ni sau cet„˛eni ai statelor membre ale Uniunii
Europene ∫i ai statelor apar˛in‚nd Spa˛iului Economic
European se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îANEXA Nr. 1

PROCEDUR√
de eliberare a atestatelor de recunoa∫tere a calific„rii — preg„tire profesional„ sau experien˛„ profesional„ —
dob‚ndite Ón str„in„tate, Ón afara sistemului de Ónv„˛„m‚nt, de cet„˛eni rom‚ni sau cet„˛eni ai statelor membre
ale Uniunii Europene ∫i ai statelor apar˛in‚nd Spa˛iului economic european, precum ∫i de membrii de familie
ai acestora, care doresc s„ desf„∫oare pe teritoriul Rom‚niei activit„˛i economice Ón mod independent,
ca persoane fizice sau Ón cadrul unor asocia˛ii familiale, respectiv ca salariat
1. Œn vederea ob˛inerii atestatului de recunoa∫tere a
calific„rii, prev„zut de prezentul ordin, cet„˛enii rom‚ni sau
cet„˛enii statelor membre ale Uniunii Europene ∫i ai statelor
apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European, precum ∫i
membrii de familie ai acestora, denumi˛i Ón continuare
solicitan˛i, depun la Registratura Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei un dosar, care, Ón func˛ie de
situa˛iile prezentate mai jos, trebuie s„ con˛in„ urm„toarele
documente:
A. Œn cazul solicitan˛ilor care au ob˛inut calificarea Óntr-un
stat membru al Uniunii Europene sau Óntr-un stat
apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European, care a aderat la
Conven˛ia cu privire la suprimarea cerin˛ei supralegaliz„rii
actelor oficiale str„ine, adoptat„ la Haga la 5 octombrie
1961, denumit„ Ón continuare Conven˛ia de la Haga:
a) cerere Ón limba rom‚n„ (se vor men˛iona adresa ∫i
num„rul de telefon);
b) copia documentului de identitate;
c) copia certificatului de na∫tere, tradus„ Ón limba
rom‚n„ ∫i legalizat„;
d) documentul care atest„ calificarea, Ón original, av‚nd
aplicat„ apostila de la Haga;
e) copia documentului care atest„ calificarea, tradus„ Ón
limba rom‚n„ ∫i legalizat„.
B. Œn cazul solicitan˛ilor care au ob˛inut calificarea Óntr-un
stat membru al Uniunii Europene sau Óntr-un stat
apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European, care nu a aderat
la Conven˛ia de la Haga:

a) cerere Ón limba rom‚n„ (se vor men˛iona adresa ∫i
num„rul de telefon);
b) copia documentului de identitate;
c) copia certificatului de na∫tere, tradus„ Ón limba
rom‚n„ ∫i legalizat„;
d) documentul care atest„ calificarea, Ón original;
e) copia documentului care atest„ calificarea, tradus„ Ón
limba rom‚n„ ∫i legalizat„;
f) dovada eliberat„ de reprezentan˛a diplomatic„ din
Rom‚nia a ˛„rii Ón care a fost ob˛inut documentul de
calificare, prin care se confirm„ faptul c„ documentul
prev„zut la lit. d) este original, autentic ∫i legal.
C. Œn cazul solicitan˛ilor dintr-un stat semnatar al
Conven˛iei de la Haga, care au ob˛inut calificarea Óntr-un
stat din afara Uniunii Europene sau Spa˛iului Economic
European:
a) cerere Ón limba rom‚n„ (se vor men˛iona adresa ∫i
num„rul de telefon);
b) copia documentului de identitate;
c) copia certificatului de na∫tere, tradus„ Ón limba
rom‚n„ ∫i legalizat„;
d) documentul care atest„ calificarea, Ón original;
e) copia documentului care atest„ calificarea, tradus„ Ón
limba rom‚n„ ∫i legalizat„;
f) dovada recunoa∫terii documentului de calificare,
eliberat„ de c„tre autoritatea competent„ dintr-un stat
membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat apar˛in‚nd
Spa˛iului Economic European, pe care este aplicat„ apostila
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de la Haga, Ónso˛it de o copie tradus„ Ón limba rom‚n„ ∫i
legalizat„.
D. Œn cazul solicitan˛ilor dintr-un stat care nu a aderat la
Conven˛ia de la Haga, care au ob˛inut calificarea Óntr-un
stat din afara Uniunii Europene sau Spa˛iului Economic
European:
a) cerere Ón limba rom‚n„ (se vor men˛iona adresa ∫i
num„rul de telefon);
b) copia documentului de identitate;
c) copia certificatului de na∫tere, tradus„ Ón limba
rom‚n„ ∫i legalizat„;
d) documentul care atest„ calificarea, Ón original;
e) copia documentului care atest„ calificarea, tradus„ Ón
limba rom‚n„ ∫i legalizat„;
f) dovada recunoa∫terii documentului de calificare,
eliberat„ de c„tre autoritatea competent„ dintr-un stat
membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat apar˛in‚nd
Spa˛iului Economic european, care nu a aderat la
Conven˛ia de la Haga, Ónso˛it de o copie tradus„ Ón limba
rom‚n„ ∫i legalizat„;
g) adeverin˛„ eliberat„ de reprezentan˛a diplomatic„ Ón
Rom‚nia a statului care a eliberat dovada, prin care se
confirm„ c„ documentul prev„zut la lit. f) este original,
autentic ∫i legal.
2. Œn situa˛ia Ón care solicitan˛ii au ob˛inut calificarea
Óntr-un stat cu care Rom‚nia a Óncheiat acorduri bilaterale
de recunoa∫tere reciproc„ a actelor de calificare dob‚ndit„
Ón afara sistemului de Ónv„˛„m‚nt, recunoa∫terea acestora
se face Ón condi˛iile prev„zute de acordurile respective.

3. Cererile de eliberare a atestatelor de recunoa∫tere a
calific„rii, Ónso˛ite de documenta˛ia complet„, se
solu˛ioneaz„ Ón termen de 30 de zile de la data
Ónregistr„rii acestora.
4. Œn cazul Ón care Ón urma analizei dosarului se
constat„ neregularit„˛i privind documentele prev„zute la
pct. 1, Direc˛ia politici for˛„ de munc„ va notifica acest
lucru solicitantului, cu cel pu˛in 10 zile Ónainte de expirarea
termenului prev„zut la pct. 3, indic‚nd modul Ón care pot fi
remediate acestea. Œn acest caz, termenul prev„zut la
pct. 3 se prelunge∫te Ón mod corespunz„tor cu 10 zile.
5. Dup„ expirarea termenului prev„zut la pct. 3 sau,
dup„ caz, la pct. 4, Ón lipsa unei comunic„ri scrise din
partea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei —
Direc˛ia politici for˛„ de munc„, se aplic„ prevederile
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 27/2003 privind
procedura aprob„rii tacite, aprobat„ cu modific„ri prin
Legea nr. 486/2003.
6. Respingerea cererii ∫i motivele care au stat la baza
acestei decizii se comunic„ Ón scris, Ón termenul prev„zut
la pct. 3. Decizia de neacordare a atestatului poate fi
contestat„ la instan˛a judec„toreasc„ competent„, Ón
condi˛iile prev„zute de Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004.
7. Atestatele de recunoa∫tere a calific„rii, eliberate de
Direc˛ia politici for˛„ de munc„, vor fi Ónscrise Óntr-un
registru.
8. Direc˛ia politici for˛„ de munc„ elibereaz„ atestatul de
recunoa∫tere a calific„rii solicitantului sau persoanei
desemnate de acesta prin procur„.“

Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Bucure∫ti, 25 ianuarie 2005.
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