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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

                      Bucureşti, 18.10.2017 
                                                                Nr.4c-3/467/2017 
       
 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege 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 

 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, care este sesizată în fond, cu 

proiectul de Lege 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, transmis cu adresa nr. P.L.x. 330 din 10 

octombrie 2017, înregistrat sub nr.4c-3/467 din 11 octombrie 2017. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.492/28.06.2017, 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 4 octombrie 2017. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.78/2000, principalele intervenţii legislative vizând 

eliminarea obligativităţii prezentării de către client a avizului autorităţii 

competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea vehiculului, 

completarea situaţiilor de emitere a unui duplicat pentru toate cazurile în care la 
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înstrăinarea vehiculului ultimul proprietar nu transmite dobânditorului cartea de 

identitate a vehiculului, eliminarea obligativităţii publicării în Monitorul Oficial 

a pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate a vehiculului. 

  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din 17 

octombrie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise 

prevăzute în anexă. 

  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. 
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Anexă 

 
A M E N D A M E N T E     A D M I S E  

 
Nr. 
crt. 

Text OG nr.78/2000,  
aprobată cu modifică şi completări prin Legea 
nr.230/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE  
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 

 

Nemodificat  

2.   Art.I. – 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, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.412 din 30 august 2000, 
aprobată cu modifică şi completări prin Legea 
nr.230/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

Art.I. – 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.412 din 
30 august 2000, aprobată cu modifică şi 
completări prin Legea nr.230/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum  

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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3.    urmează: 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

4.   
 
Art.161. - (1) În cazul pierderii, furtului sau 
distrugerii cărţii de identitate a vehiculului, 
R.A.R. poate emite un duplicat al cărţii de 
identitate, cu avizul autorităţii competente 
care a efectuat înmatricularea sau 
înregistrarea, după caz. 
(2) De asemenea, R.A.R. poate emite un 
duplicat al cărţii de identitate în cazul 
refuzului de predare a cărţii de identitate 
constatat de executorul judecătoresc cu 
ocazia executării silite. 
 

 1. Articolul 161 va avea următorul cuprins: 
 
„Art.161. - (1) În cazul pierderii, furtului sau al 
distrugerii cărţii de identitate a vehiculului ori 
al nerespectării dispoziţiilor art.10 alin.(5), 
R.A.R. poate emite un duplicat al cărţii de 
identitate a vehiculului, după identificarea 
vehiculului. 
 
(2) Procedura de eliberare a duplicatului 
cărţii de identificare a vehiculului, în 
situaţiile prevăzute la alin.(1), precum şi 
documentele necesare, se stabilesc prin ordin 
al ministrului transporturilor.” 
 

- Articolul 161 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
„(3) Pentru emiterea de către R.A.R. 
a unui duplicat al cărţii de identitate a 
vehiculului, nu este necesară 
publicarea pierderii, furtului sau 
distrugeri acesteia în Monitorul 
Oficial al României, Partea III.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
  

 

5.  Art.162. - Pierderea, furtul sau distrugerea 
cărţii de identitate a vehiculului se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

2. Articolul 162 se abrogă. Nemodificat  
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6.   Art.II. – În termen de 60 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Transporturilor va actualiza Regulamentul 
privind omologarea individuală, eliberarea 
cărţii de identificare şi certificarea autenticităţii 
vehiculelor – RNTR 7, aprobate prin Ordinul 
ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr.2132/2005, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1160 din 21 
decembrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Nemodificat  

7.   Art.III. – Prezenta lege intră în vigoare la 60 de 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

Nemodificat  

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Dumitru Chiriţă 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 
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