ORDIN nr.1.700 din 12 octombrie 2005
al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului privind modificarea şi completarea
Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în
vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin
Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi
completările ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 935/20 oct. 2005
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. i) şi ale art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr.412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:
Art. I. - Reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească
vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei
nr.211/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.275 şi 275 bis din
18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
- Punctul 2 al capitolului V va avea următorul cuprins:
"2. Vehiculele istorice sunt cele pentru care perioada trecută de la încetarea fabricaţiei
tipului respectiv de vehicul (care a utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor)
este de cel puţin 30 de ani. Vehiculele istorice pot fi originale, restaurate şi reconstruite,
sens în care deţinătorii lor vor obţine un atestat de vehicul istoric, emis de către
autoritatea naţională a FIVA (Federaţia Internaţională a Vehiculelor Istorice) în România,
Retromobil Club România. Pentru vehiculele istorice, Registrul Auto Român eliberează
CIV dacă vehiculul deţine un atestat de vehicul istoric şi dacă el corespunde în ceea ce
priveşte verificarea stării tehnice,
având în vedere caracteristicile tehnice de la data fabricaţiei. Registrul Auto Român
menţionează în CIV eliberate vehiculelor istorice textul «Vehicul istoric». Totuşi, dacă
Registrul Auto Român constată că un vehicul cu atestat de vehicul istoric nu îndeplineşte
condiţiile necesare pentru încadrarea în această categorie, nu eliberează CIV. De
asemenea, tot pe baza atestatului de vehicul istoric se va înscrie textul «Vehicul istoric»
şi în CIV deja eliberate pentru vehiculele istorice înmatriculate în România."
Art. II. - Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Gheorghe Dobre
Bucureşti, 12 octombrie 2005.
Nr. 1.700.

