
 
Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 628/2003 pentru 

aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice 

periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat 

la Viena la 13 noiembrie 1997 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

326 din 14 mai 2003) 

 

Modificat prin: 

Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.253/2012 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 

628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru 

inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor 

inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997 (publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 551 din 6 august 2012) 

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.049/2019 privind modificarea Ordinului 

ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 628/2003 pentru aplicarea 

Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale 

vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 

noiembrie 1997 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 25 iulie 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Responsabilitate 

 

 

Consolidarea textelor a fost realizată de către Departamentul Reglementări, Instruire şi 

Cooperare Internaţională din cadrul Registrului Auto Român. 

Această consolidare a constat în integrarea într-un text unic, fără valoare oficială, a unui 

act normativ de bază şi a actelor ulterioare de aprobare, modificare sau completare. Actele 

normative astfel consolidate au doar o valoare de informare şi documentare şi nu implică 

responsabilitatea juridică privind conţinutul lor. Numai textele publicate în Monitorul Oficial al 

României au valoare juridică. 
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Prevederi administrative de punere în aplicare 

 

OMTI nr. 1.253/2012 

 

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 

 

OMT nr. 1.049/2019 

 

 Art. II. – Ministerul Transporturilor asigură notificarea modelului de certificat de 

inspecție tehnică periodică și a modelului de anexă la certificatul de înmatriculare către secretarul 

general al Organizației Națiunilor Unite. 

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în 

vigoare de la 1 ianuarie 2020. 

 



Ordin pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile 

tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, 

încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea 

Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale 

vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 

noiembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 7/1999, 

în temeiul prevederilor art. 3 pct. 16 şi 48 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului 

nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi 

Locuinţei, 

ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin: 

 

Art. 1. – Regia Autonomă „Registrul Auto Român” este desemnată ca serviciu 

administrativ competent pentru aplicarea prevederilor Acordului  privind adoptarea de condiţii 

uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a 

acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997. 

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor Regulilor anexate la Acordul privind adoptarea de 

condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea 

reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, este atestată de certificatul 

de inspecție tehnică periodică şi anexa la certificatul de înmatriculare eliberate în conformitate cu 

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea 

Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în 

România – RNTR 1, cu modificările și completările următoare. 

Art. 21. - ABROGAT 

Art. 3. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român” va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin.  

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

ANEXA Nr. 1 - ABROGATĂ 

 

ANEXA Nr. 2 – ABROGATĂ  

 


