
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENATUL ROMÂNIEI      CAMERA DEPUTAŢILOR 

LEGE 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic: Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

1. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu următorul cuprins:

„Articolul 431 - (1) Se instituie restricţia de circulaţie pentru autovehiculele de transport marfă 
cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe toată reţeaua de drumuri, după cum 
urmează:  

- în zilele de vineri, în intervalul orar 1500-2100;

- în zilele de sâmbătă, în intervalul orar 0900-2100;
- în zilele de duminică, în intervalul orar 0900-2100

- în ziua premergătoare unei sărbători legale, în intervalul orar 1500-2100;
- în zilele de sărbătoare legală, în intervalul orar 0900-2100.

(2) –Restricţia de circulaţie prevăzută la alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:

a) transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;

b) vehiculele care participă la intervenţii în cazuri de urgență, stări de necesitate, sau situații de forță majoră;

c) transporturile funerare;

d) transporturile poştale și de curierat;

e) transporturile de echipamente de prim ajutor;

f) transporturile necesare pentru lucrările de infrastructură;

g) transporturile de mărfuri sub temperatura controlată;

h) transporturi pentru tractări vehicule avariate;

i) transporturile pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate;

j) transporturile cu vehicule specializate destinate salubrizării și deszăpezirii;

k) transporturile apă îmbuteliată;

l) transporturile de produse provenite din exploatări agricole;

m) transporturile speciale definite conform legii;

n) transporturile militare naționale și multinaționale, atestate de către autoritățile competente.”
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3. La articolul 61 alineatul (1), litera a) se completează şi va avea următorul cuprins:

„a) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (4) - (6), art. 
21 alin. (3), art. 221 alin. (9) și (10), art. 25, 26, art. 27 alin. (1), (2) și (4) - (9), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 35, 
art. 37 alin. (2) și (6) - (9), art. 38 alin. (3) și (4), art. 39 alin. (2) - (4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 431, art. 
44 alin. (4) și (5), art. 45, art. 46 alin. (1) și (3) - (12), art. 47 alin. (1), (2), (4), (5), (8), (11), (13) și (14), art. 
48, 50, art. 51 alin. (2) și (4), art. 52 și ale art. 54 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, aplicată 
persoanei fizice sau juridice;” 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 alin. 

(1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

             PREŞEDINTELE PREŞEDINTELE  

SENATULUI        CAMEREI DEPUTAŢILOR    

      Alina Ștefania Gorghiu Ion Marcel Ciolacu 
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