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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

                      Bucureşti, 11.10.2017 
                                                                Nr.4c-3/442/2017 

       
 
 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege 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 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de 
urgenţă, care va fi transmis Comisiei pentru transporturi şi infrastructuri, care 
este sesizată în fond, cu proiectul de Lege 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, transmis cu adresa nr. 
P.L.x. 308 din 3 octombrie 2017, înregistrat sub nr.4c-3/442 din 4 octombrie 
2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.369/22.05.2017, avizează 
favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 26 septembrie 2017. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000. Proiectul de act normativ 
stabileşte măsurile necesare pentru a crea cadrul legislativ general de aplicare a 
Directivei 2014/45/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 
2014 privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi a remorcilor 
acestora şi de abrogare a Directivei 2009/40/CE. Intervenţiile legislative 
vizează, în principal, completarea prevederilor referitoare la supravegherea 
sistemului naţional de inspecţie tehnică periodică, clasificarea deficienţelor 
constatate în cadrul inspecţiei tehnice periodice şi stabilirea măsurilor aplicabile, 
introducerea obligaţiilor de raportare ca stat membru al Uniunii Europene, 
desemnarea Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, ca autoritate 
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competentă responsabilă de administrarea sistemului naţional de inspecţii 
tehnice periodice, precum şi organism de supraveghere a staţiilor de inspecţie 
tehnică, reorganizarea contravenţiilor şi actualizarea cuantumului amenzilor, 
recorelarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.81/2000, în funcţie de 
modificările operate. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din 11 
octombrie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Cristina Neicu 
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