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Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.40 din          

14 iulie 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, adoptată în temeiul art.1 
pct.III.7 din Legea nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.686 din 1 august 2005. 
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1. La articolul I, punctul 6, literele b) şi c) ale alineatului (8) şi 

alineatul (9) ale articolului 4 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

„b) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice, inclusiv 
prin reverificări efectuate de către R.A.R. în staţiile de inspecţie tehnică 
periodică la vehiculele inspectate de către aceste staţii; 

c) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice prin 
reverificarea în staţiile reprezentanţelor R.A.R. a vehiculelor inspectate 
în staţiile autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice; 

(9) Persoanele autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice, 
trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul 
naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tehnice periodice, 
gestionat de către R.A.R., şi prin personalul implicat în activitatea de 
inspecţii tehnice periodice trebuie să respecte cerinţele de utilizare a 
programelor informatice furnizate de către R.A.R..” 

 
2. La articolul I, punctul 9, alineatul (3) al articolului 6 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) La înmatricularea vehiculelor rutiere în România, 

completarea anexei la certificatul de înmatriculare se face de către 
autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, iar aplicarea 
ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică rămâne în sarcina 
deţinătorului legal.” 

 
3. La articolul I, punctul 10, după litera h) a alineatului (1) al 

articolului 62 se introduc trei litere noi, literele  i), j) şi k) cu 
următorul cuprins: 

„i) efectuarea inspecţiei tehnice periodice la vehiculele care au 
suferit modificări ale caracteristicilor menţionate în cartea de identitate 
a vehiculului; 

j) efectuarea necorespunzătoare a inspecţiei tehnice periodice, 
constatată cu ocazia controlului efectuat de către R.A.R. în 
conformitate cu prevederile art.4 alin.(8); 

k) neaplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică de către 
deţinătorul vehiculului, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(3).” 



  
3 

 
 
 

4. La articolul I, punctul 10, litera b) a alineatului (2) al 
articolului 62 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„b) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), faptele prevăzute la 
alin.(1) lit.c), e), f), i) şi j);” 

 
5. La articolul I, punctul 10, după litera b) a alineatului (2) al 

articolului 62 se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul 
cuprins: 

„c) de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), fapta prevăzută la 
alin.(1) lit.k).” 

 
6. La articolul I, punctul 10, alineatul (3) al articolului 62 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin.(1) lit.a) şi lit.     

c) – j), pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin.(2), 
personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate dispune, în raport cu 
gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a 
persoanei autorizate sau suspendarea ori anularea certificatului de 
atestare al inspectorului tehnic.” 

 
7. La articolul I, punctul 10, alineatul (5) al articolului 62 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin.(2) – (4), 

contravenienţii pot depune contestaţii la R.A.R., în termen de 5 zile de 
la data încheierii procesului-verbal de sancţionare. R.A.R. este obligat 
să răspundă la contestaţii în termen de 10 zile de la primirea acestora. 
În cazurile în care răspunsul este considerat nesatisfăcător, 
contravenienţii pot depune contestaţii la Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului în termen de 5 zile de la data primirii 
răspunsului de la R.A.R. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului este obligat să răspundă la aceste contestaţii în termen de 
15 zile de la primirea acestora.” 
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8. La articolul I, punctul 10, alineatul (7) al articolului 62 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(7) Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.a) – j) şi 
alin.(2) lit.a) - b) se constată şi se aplică de către personalul R.A.R. 
împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului.” 

 
 

9. La articolul I, punctul 10, după alineatul (7) al articolului 
62 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: 

„(8) Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.k) şi 
alin.(2) lit.c) se constată şi se aplică de către Poliţia Rutieră.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 

respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul 
(2) din Constituţia României, republicată. 
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