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ANEXĂ 

la 

Propunerea de decizie a Consiliului 

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul 

Forumului mondial pentru armonizarea regulamentelor privind vehiculele al Comisiei 

Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite în ceea ce privește 

propunerile de modificare a Regulamentelor ONU nr. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 

58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 

149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 și 159, în ceea ce privește propunerile pentru 

amendamente la Rezoluțiile consolidate R.E.3 și R.E.5, în ceea ce privește propunerile 

pentru amendamente la Rezoluțiile reciproce M.R.1 și M.R.2 și în ceea ce privește 

propunerile pentru autorizațiile în vederea modificării RTM ONU privind siguranța 

pietonilor, în vederea elaborării RTM-urilor ONU privind emisiile generate în condiții 

reale de conducere la nivel mondial și privind emisiile de particule la frânare 
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ANEXĂ 

 

Regulamentul 

nr. 

Titlul punctului de pe ordinea de zi Referința documentului1 

0 
Propunere pentru seria de amendamente 04 

la Regulamentul ONU nr. 0 (IWVTA) 

(CEE/TRANS/WP.29/1159, punctul 85, 

pe baza WP.29-184-07) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/84 

14 
Propunere pentru completarea 9 la seria de 

amendamente 07 la Regulamentul ONU nr. 

14 (Ancorajele centurilor de siguranță) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

10, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/9 și 

GRSP-69-35, astfel cum au fost 

modificate prin anexa III la raport 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/108 

14 
Propunere pentru completarea 1 la seria de 

amendamente 08 la Regulamentul ONU nr. 

14 (Ancorajele centurilor de siguranță) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

10, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/9 și 

GRSP-69-35, astfel cum au fost 

modificate prin anexa III la raport. 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/109 

14 
Propunere pentru completarea 2 la seria de 

amendamente 09 la Regulamentul ONU nr. 

14 (Ancorajele centurilor de siguranță) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

10, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/9, 

astfel cum a fost modificat prin anexa III 

la raport. 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/110 

16 
Propunere pentru completarea 7 la seria de 

amendamente 07 la Regulamentul ONU nr. 

16 (Centuri de siguranță) 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 11, 

pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/10 

nemodificat. 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/112 

16 
Propunere pentru completarea 3 la seria de 

amendamente 08 la Regulamentul ONU nr. 

16 (Centuri de siguranță)  

CEE/TRANS/WP.29/2021/113 

                                                 
1 Toate documentele la care se face trimitere în tabel sunt disponibile la adresa:  

(WP.29) World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulations (185th session) | UNECE 

https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/359588
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CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 11, 

pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/10 

nemodificat 

 

16 Propunere pentru rectificarea 1 la 

completarea 12 la seria de amendamente 

06 la Regulamentul ONU nr. 16 (Centuri 

de siguranță)  

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

11, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/16 

nemodificat. 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/111 

 

22 
Propunere pentru completarea 1 la seria de 

amendamente 06 la Regulamentul ONU nr. 

22 (Căști de protecție)  

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 17, 

pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/13, astfel 

cum a fost modificat prin anexa IV la 

raport. 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/114 

24 Propunere pentru completarea 7 la seria de 

amendamente 03 la Regulamentul ONU nr. 

24 [Poluanți vizibili, măsurarea puterii 

motorului cu aprindere prin comprimare 

(emisii Diesel)] 

(CEE/TRANS/WP.29/GRPE/83, punctul 

29, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/15 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/128 

37 Propunere pentru completarea 48 la seria de 

amendamente 03 la Regulamentul ONU nr. 

37 (Lămpi cu filament) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctul 

20, pe baza 

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/2020/15/Rev.

1, astfel cum a fost modificat prin GRE-

84-32) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/85 

45 Propunere pentru proiectul de completare 

12 la seria de amendamente 01 la 

Regulamentul ONU nr. 45 (Ștergătoare de 

faruri) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctul 10, 

pe baza CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/7) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/89 

 

48 Propunere pentru completarea 7 la seria de 

amendamente 03 la Regulamentul ONU nr. 

48 (Instalarea dispozitivelor de iluminat și 

de semnalizare luminoasă) 

CEE/TRANS/WP.29/2021/90 
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(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctul 24, 

pe baza CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5) 

 

48 Propunere pentru completarea 20 la seria de 

amendamente 04 la Regulamentul ONU nr. 

48 (Instalarea dispozitivelor de iluminat și 

de semnalizare luminoasă) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctul 24, 

pe baza CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/91 

 

48 Propunere pentru completarea 15 la seria de 

amendamente 05 la Regulamentul ONU nr. 

48 (Instalarea dispozitivelor de iluminat și 

de semnalizare luminoasă) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctul 24, 

pe baza CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/92 

 

48 Propunere pentru completarea 15 la seria de 

amendamente 06 la Regulamentul ONU nr. 

48 (Instalarea dispozitivelor de iluminat și 

de semnalizare luminoasă) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctele 24 

și 25, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5 și 

CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/8) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/93 

48 Propunere pentru completarea 2 la seria de 

amendamente 07 la Regulamentul ONU nr. 

48 (Instalarea dispozitivelor de iluminat și 

de semnalizare luminoasă) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctele 24 

și 25, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5 și 

CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/8) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/94 

 

48 Propunere pentru o nouă serie de 

amendamente 08 la Regulamentul ONU nr. 

48 (Instalarea dispozitivelor de iluminat și 

de semnalizare luminoasă) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctele 

24, 25 și 27, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/4, 

CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5 și 

CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/8) 

CEE/TRANS/WP.29/2021/86 

 

49 Propunere pentru completarea 11 la seria de 

amendamente 05 la Regulamentul ONU nr. 

49 [Emisiile motoarelor cu aprindere prin 

compresie și ale motoarelor cu aprindere 

prin scânteie (GPL și GNC)] 

(CEE/TRANS/WP.29/GRPE/83, punctul 

CEE/TRANS/WP.29/2021/129 
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22, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/13, 

astfel cum a fost modificat prin anexa IX) 

 

49 Propunere pentru completarea 7 la seria de 

amendamente 06 la Regulamentul ONU 

nr. 49 [Emisiile motoarelor cu aprindere 

prin compresie și ale motoarelor cu 

aprindere prin scânteie (GPL și GNC)] 

(CEE/TRANS/WP.29/GRPE/83, punctul 

22, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/14, 

astfel cum a fost modificat prin anexa X) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/130 

55 Propunere pentru completarea 10 la seria de 

amendamente 01la Regulamentul ONU nr. 

55 (Cuplaje mecanice) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/10, punctul 

58, pe baza GRSG-121-42) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/105 

 

55 Propunere pentru completarea 02 la seria de 

amendamente 02 la Regulamentul ONU nr. 

55 (Cuplaje mecanice) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/10, punctul 

58, pe baza GRSG-121-42). 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/153 

 

58 Propunere pentru completarea 3 la seria de 

amendamente 03 la Regulamentul ONU nr. 

58 (Dispozitive de protecție antiîmpănare 

spate) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

punctul 60, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/15) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/106 

67 Propunere pentru seria de amendamente 04 

la Regulamentul ONU nr. 67 (Vehicule 

GPL) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

punctul 66, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/8) 

 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/97 

79 Propunere pentru completarea 3 la seria 

de amendamente 02 la Regulamentul 

ONU nr. 79 (Echipamente de direcție)  

[CEE/TRANS/WP.29/GRVA/10, punctul 

64, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/12 

astfel cum a fost modificat prin GRVA-

10-39 (astfel cum a fost modificat în 

sesiune)]  

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/136 
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79 Propunere pentru completarea 6 la seria de 

amendamente 03 la Regulamentul ONU 

nr. 79 (Echipamente de direcție) 

[CEE/TRANS/WP.29/GRVA/10, punctul 

64, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/12 

astfel cum a fost modificat prin GRVA-

10-39 (astfel cum a fost modificat în 

sesiune)] 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/137 

79 Propunere pentru completarea 1 la seria de 

amendamente 04 la Regulamentul ONU 

nr. 79 (Echipamente de direcție) 

[CEE/TRANS/WP.29/GRVA/10, punctul 

64, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/12 

astfel cum a fost modificat prin GRVA-

10-39 (astfel cum a fost modificat în 

sesiune)] 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/138 

83 Propunere pentru completarea 15 la seria de 

amendamente 05 la Regulamentul ONU nr. 

83 (Emisiile vehiculelor de tip M1 și N1) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRPE/83, punctul 

8, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/10, 

GRPE-83-15 și astfel cum a fost 

modificat prin anexa IV) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/131 

83 Propunere pentru completarea 17 la seria de 

amendamente 06 la Regulamentul ONU nr. 

83 (Emisiile vehiculelor de tip M1 și N1) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRPE/83, punctul 

8, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/10, 

GRPE-83-15 și astfel cum a fost 

modificat prin anexa V) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/132 

83 Propunere pentru completarea 14 la seria de 

amendamente 07 la Regulamentul ONU nr. 

83 (Emisiile vehiculelor de tip M1 și N1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/83, punctul 

8, pe baza 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/10, 

GRPE-83-15 și astfel cum a fost 

modificat prin anexa VI). 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/133 

86 Propunere pentru o nouă serie 02 de 

amendamente la Regulamentul ONU nr. 86 

(Instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă pentru vehiculele 

agricole) 

CEE/TRANS/WP.29/2021/87 
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(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctul 30, 

pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRE/2020/7/Rev.1) 

90 Propunerea pentru completarea 7 la seria de 

amendamente 02 la Regulamentul ONU nr. 

90 (Piese de schimb pentru sistemul de 

frânare) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRVA/10, punctul 

87, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/15 

astfel cum a fost modificat prin GRVA-

10-28) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/139 

94 
Propunerea pentru completarea 1 la seria de 

amendamente 04 la Regulamentul ONU nr. 

94 (Coliziune frontală)  

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

47, pe baza GRSP-69-41 reprodus în anexa 

X la raport 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/115 

95 
Propunere pentru completarea 1 la seria de 

amendamente 04 la Regulamentul ONU 

nr. 95 (Coliziune laterală)  

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

19, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/8, 

nemodificat. 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/116 

95 
Propunere pentru completarea 2 la seria de 

amendamente 05 la Regulamentul ONU 

nr. 95 (Coliziune laterală) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctele 

19 și 47, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/8, 

nemodificat și pe baza GRSP-69-41 astfel 

cum este reprodus în anexa X la raport 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/117 

100 
Propunere pentru completarea 1 la seria de 

amendamente 03 la Regulamentul ONU nr. 

100 (Vehicule cu propulsie electrică)  

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

44, pe baza GRSP-69-04 astfel cum a fost 

reprodus în anexa IX la raport) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/118 

101 Propunere pentru completarea 11 la seria de 

amendamente 01 la Regulamentul ONU nr. 

101 (Emisii de CO2/consum de 

combustibil) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRPE/83, punctul 

CEE/TRANS/WP.29/2021/134 
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10, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/11și 

astfel cum a fost modificat prin anexa 

VII) 

 

110 Propunere pentru seria de amendamente 05 

la Regulamentul ONU nr. 110 (Vehicule 

GNC și GNL) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

punctul 68, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/9) 

 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/98 

110 Propunere pentru completarea 3 la seria de 

amendamente 04 la Regulamentul ONU nr. 

110 (Vehicule GNC și GNL) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

punctul 70, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/10, 

astfel cum a fost modificat prin GRSG-

121-22) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/107 

116 Propunere pentru seria de amendamente 01 

la Regulamentul ONU nr. 116 (Sisteme de 

alarmă și antifurt) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

punctul 75, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/11, 

astfel cum a fost modificat prin GRSG-

121-12) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/99 

118 Propunere pentru completarea 2 la seria de 

amendamente 03 la Regulamentul ONU nr. 

118 (Comportamentul la incendiu al 

materialelor) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

punctul 28, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/3, 

astfel cum a fost modificat prin GRSG-

121-04) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/101 

118 Propunere pentru completarea 5 la seria de 

amendamente 02 la Regulamentul ONU nr. 

118 (Comportamentul la incendiu al 

materialelor)  

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, punctul 

28, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/3) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/152 

125 Propunere pentru seria de amendamente 02 

la Regulamentul ONU nr. 125 (Câmpul de 

vizibilitate spre înainte al conducătorilor 

auto) 

CEE/TRANS/WP.29/2021/100 
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(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

punctul 80, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/12, 

astfel cum a fost modificat prin GRSG-

121-15) 

 

128 Propunere pentru completarea 11 la seria de 

amendamente 01 la Regulamentul nr. 128 

(Faruri cu surse luminoase cu descărcare în 

gaz)  

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctul 20, 

pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRE/2020/17) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/88 

 

129 Propunere pentru completarea 11 la 

versiunea originală a Regulamentului 

ONU nr. 129 (Sisteme îmbunătățite de 

siguranță pentru copii) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

22, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/3 

nemodificat) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/119 

129 Propunere pentru completarea 8 la seria 

de amendamente 01 la Regulamentul 

ONU nr. 129 (Sisteme îmbunătățite de 

siguranță pentru copii) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

22, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/4) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/120 

129 Propunere pentru completarea 7 la seria 

de amendamente 02 la Regulamentul 

ONU nr. 129 (Sisteme îmbunătățite de 

siguranță pentru copii) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

22, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/5 

nemodificat) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/121 

129 Propunere pentru completarea 6 la seria 

de amendamente 03 la Regulamentul 

ONU nr. 129 (Sisteme îmbunătățite de 

siguranță pentru copii) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

22, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/6 

nemodificat) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/122 

133 Propunere pentru completarea 1 la 

Regulamentul ONU nr. 133 (Reciclarea 

autovehiculelor) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRPE/83, punctul 

31, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/16 și 

astfel cum a fost modificat prin anexa XI) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/135 
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134 Propunere pentru completarea 4 la 

versiunea originală a Regulamentului 

ONU nr. 134 [Vehicule cu hidrogen și cu 

pilă de combustie (HFCV)] 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

25, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/12 

astfel cum a fost modificat prin anexa V 

la raport) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/123 

134 Propunere pentru completarea 1 la seria 

de amendamente 01 la Regulamentul 

ONU nr. 134  

[Vehicule cu hidrogen și cu pilă de 

combustie (HFCV)] 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

25, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/12 

astfel cum a fost modificat prin anexa V 

la raport) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/124 

135 Propunere pentru completarea 3 la seria 

de amendamente 01 la Regulamentul 

ONU nr. 135 (Coliziunea laterală cu un 

stâlp) 

 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

27, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/14 

astfel cum a fost modificat prin anexa VI 

la raport) 

CEE/TRANS/WP.29/2021/157 

137 Propunere pentru completarea 2 la seria 

de amendamente 02 la Regulamentul 

ONU nr. 137 (Coliziunea frontală cu 

accent pe sistemele de fixare) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

47, pe baza GRSP-69-41 reprodus în 

anexa X la raport) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/125 

145 Completarea 1 la versiunea originală a 

Regulamentului ONU nr. 145 (Sistemele 

de ancorare ISOFIX, ancorajele 

superioare ISOFIX și i-Size) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

30, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/11 

nemodificat) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/126 

149 Propunere pentru completarea 4 la seria 

originală de amendamente la 

Regulamentul ONU nr. 149 (Dispozitive 

de iluminat stradal)  

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctul 

31, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/6) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/95 

 

150 Propunere pentru completarea 4 la seria 

originală de amendamente la 

CEE/TRANS/WP.29/2021/96 
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Regulamentul nr. 150 (Dispozitive 

retroreflectorizante)  

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctul 

12, pe baza GRE-84-04)  

 

151 Propunere pentru completarea 3 la 

versiunea originală a Regulamentului 

ONU nr. 151 [Sisteme de informare 

pentru unghiul mort (BSIS)] 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

punctul 43, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/4, 

astfel cum a fost modificat prin GRSG-

121-07) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/102 

152 Propunere pentru completarea 4 la 

versiunea originală a Regulamentului 

ONU nr. 152 (AEBS pentru vehiculele de 

tip M1 și N1) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRVA/10, punctul 

70, pe baza GRVA-10-03)  

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/140 

152 Propunere pentru completarea 3 la seria 

de amendamente 01 la Regulamentul 

ONU nr. 152 [(AEBS) pentru vehiculele 

de tip M1 și N1] 

(CEE/TRANS/WP.29/GRVA/10, punctul 

70, pe baza GRVA-10-03) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/141 

152 Propunere pentru completarea 1 la seria 

de amendamente 02 la Regulamentul 

ONU nr. 152 [(AEBS) pentru vehiculele 

de tip M1 și N1] 

(CEE/TRANS/WP.29/GRVA/10, punctul 

70, pe baza GRVA-10-03) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/142 

153 
Propunere pentru completarea 2 la seria 

originală de amendamente la Regulamentul 

ONU nr. 153 (Integritatea sistemului de 

alimentare cu combustibil și siguranța 

grupului motopropulsor electric în cazul 

unei coliziuni posterioare) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 

47, pe baza GRSP-69-41 reprodus în anexa 

X la raport) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/127 

157 Propunere pentru completarea 3 la 

Regulamentul ONU nr. 157 (ALKS) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRVA/10, 

punctele 35-36, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/3 

astfel cum a fost modificat prin GRVA-

10-35 și GRVA-10-36) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/143/Rev.1 

https://urldefense.com/v3/__https:/unece.org/sites/default/files/2021-10/ECE_TRANS_WP.29_2021_143r1e.pdf__;!!DOxrgLBm!RCmfClVY27WhOyVt0OY4iw7Drzs0hKVCsSc80ffa7bAmcxdOv7-XUi7GZ8vpNEiXbw_ze6t8dbC-$
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158 Propunere pentru completarea 1 la 

versiunea originală a Regulamentului ONU 

nr. 158 (Mersul înapoi) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

punctul 47, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/5, 

astfel cum a fost modificat prin GRSG-

121-08) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/103 

159 Propunere pentru completarea 1 la 

versiunea originală a Regulamentului ONU 

nr. 159 (Sistemul de informare la demarare) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

punctul 49, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/6 astfel 

cum a fost completat de GRSG-121-10) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/104 

  

Diverse Titlul punctului de pe ordinea de zi Referința documentului 

Document

ul-cadru 

Propunere de actualizare a tabelului 1 din 

documentul-cadru privind vehiculele 

automatizate/autonome 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/151 

Rezoluție 

consolidat

ă 

Propunere de amendamente la Rezoluția 

consolidată privind construcția vehiculelor 

(R.E.3)  

(CEE/TRANS/WP.29/GRSG/100, punctul 

111, pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/14, 

astfel cum a fost modificat prin GRSG-

121-30) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/144 

 

Rezoluție 

consolidat

ă 

Propunere de amendament 7 la Rezoluția 

consolidată privind specificațiile comune ale 

categoriilor de surse luminoase (R.E.5) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRE/84, punctul 20, 

pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRE/2020/16/Rev.1 

astfel cum a fost modificat prin GRE-84-32 

și CEE/TRANS/WP.29/GRE/2021/3)  

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/145 

 

Rezoluție 

reciprocă 
Propunere pentru amendamentul 3 la 

Rezoluția reciprocă nr. 1 (M.R.1) 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/69, punctul 31, 

pe baza 

CEE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/2, astfel 

cum a fost modificat prin anexa VII la 

raport.  

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/146 
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Rezoluție 

reciprocă 
Propunere pentru un amendament la Rezoluția 

reciprocă nr. 2 (M.R.2) 

(CEE/TRANS/WP.29/GRPE/83, punctul 52, 

pe baza CEE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/19) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/147 

 

Autorizare Propunere de revizuire a autorizației de 

elaborare a unui RTM ONU privind 

emisiile generate în condiții reale de 

conducere la nivel mondial (RDE).  

(CEE/TRANS/WP.29/GRPE/83, punctul 

18, pe baza GRPE-83-32 și modificat în 

timpul sesiunii, astfel cum a fost modificat 

prin anexa VIII) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/149 

 

Autorizare Cerere de autorizare pentru elaborarea unui 

nou RTM ONU privind emisiile de 

particule la frânare  

(CEE/TRANS/WP.29/GRPE/83, punctul 

36, pe baza GRPE-83-11, astfel cum a fost 

modificat prin anexa XII) 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/150 

 

Autorizare Cerere de autorizare pentru elaborarea de 

amendamente la Regulamentul tehnic 

mondial ONU nr. 9 (Siguranța pietonilor) 

(CEE/TRANS/WP.29/AC.3/31, pe baza 

ECE/TRANS/WP.29/2021/83 și 

ECE/TRANS/WP.29/1159, punctul 152) 

CEE/TRANS/WP.29/AC.3/31/Add.1  

Compendi

ul 

candidațil

or pentru 

RTM-

urile ONU 

Cerere de includere în compendiul 

candidaților pentru Regulamentele tehnice 

mondiale ale ONU a procedurii japoneze 

de aplicare a normelor privind durabilitatea 

conducerii vehiculelor cu două roți  

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/154 

 

Compendi

ul 

candidațil

or pentru 

RTM-

urile ONU 

Cerere de includere în compendiul 

candidaților pentru RTM-urile ONU 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/155 

 

Compendi

ul 

candidațil

or pentru 

RTM-

urile ONU 

Cerere de includere în compendiul 

candidaților pentru RTM-urile ONU 

 

CEE/TRANS/WP.29/2021/156 

 

Compen

diul 

candidați

lor 

pentru 

RTM-

Cerere de includere în compendiul 

candidaților pentru RTM-urile ONU a 

încercării de durabilitate a dispozitivelor 

pentru controlul emisiilor efectuată de 

China (încercarea de tip V) 

CEE/TRANS/WP.29/2021/158 

https://unece.org/transport/documents/2021/09/working-documents/usa-authorization-develop-amendments-un-global
https://unece.org/transport/documents/2021/09/working-documents/usa-authorization-develop-amendments-un-global
https://unece.org/transport/documents/2021/09/working-documents/usa-authorization-develop-amendments-un-global
https://unece.org/transport/documents/2021/10/working-documents/china-request-list-compendium-candidate-global-0
https://unece.org/transport/documents/2021/10/working-documents/china-request-list-compendium-candidate-global-0
https://unece.org/transport/documents/2021/10/working-documents/china-request-list-compendium-candidate-global-0
https://unece.org/transport/documents/2021/10/working-documents/china-request-list-compendium-candidate-global-0
https://unece.org/transport/documents/2021/10/working-documents/china-request-list-compendium-candidate-global-0
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urile 

ONU 

 


