
lisi

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

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

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.-Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 158 din data de 22 

aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 

nr.82/1998 se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) de la articolul 38, se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„(1) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi rurale, 
autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să întreţină şanţurile, 
rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea.”

2, La articolul 60, alineatul (5) se modifică cu următorul cuprins:
„(5) Controlul vehiculelor privind respectarea maselor maxime admise, 

totală şi pe axe, prevăzute în anexele nr.2 şi 3, se efectuează cu sisteme automate 

de cântărire amplasate pe reţeaua de drumuri sau cu echipamente de cântărire 

dinamică montate la bordul vehiculelor, de către personalul prevăzut la art.61 

lit.a), c) şi e), potrivit competenţelor legale.”
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3. La articolul 61, alin.(l), lit.a) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„(a) încălcarea prevederilor art.l6 alin.(2), art.l7 alin.(2), art.18 alin.(l), 
art.l9 alm.(4)-(6), art.21 alin.(3), art.221 alin.(9) şi (10), art.25, 26, art.27 alin.(l), 
(2) şi (4)-(9), art.30, art.32 alin.(2), art.35, art.37 alin.(2) şi (6)-(9), art.38 alin.(3) şi 
(4), art.39 alm.(2)-(4), art.40 alin.(l), art.43 lit.a)-j), art.44 alin.(4) şi (5), art.45, 
art.46 alin.(l) şi (3)-(12), art.47 alin.(l), (2), (4), (5), (8), (11), (13) şi (14), art.48, 
art.50, art.51 alin.(2) şi (4), art.52 şi ale art.54 alin.(2), cu amendă de la 2.000 lei la 

6.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice.”

4. La articolul 61, alin.(l) se introduce o nouă literă, lit.a^), cu 

următorul cuprins:
„(a^) încălcarea prevederilor art.43 lit.k) şi 1) cu amendă de la 10.000 lei la 

30.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice.”

5. La articolul 61 alin.(l) lit.b) şi i), se modifică limitele amenziilor după 

cum urmează:
„(i) pentru depăşirea masei totale maxime admise sau depăşirea masei 

totale autorizate prin AST:
Contravenţii minore:
până la 5%, inclusiv - de la 1.500 lei la 1.800 lei, dacă depăşirea se 

constată din documentele de transport.
La constatarea masei totale prin cântărire nu se aplică tarife suplimentare, nu se 

eliberează AST şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă masa totală maximă 

admisă sau masa totală autorizată prin AŞT este depăşită cu cel mult 5%. 
Contravenţii grave:
cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 6.000 lei la 8.000

... lei;
cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 10.000 lei la

12.000 lei.
Contravenţii foarte grave:
cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 25% - de la 12.000 lei la

15.000 lei;
cu mai mult de 25% - de la 15.000 lei la 20.000 lei.”
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6. La articolul 61 alin.(l), lit.k), se modifică cu următorul cuprins:
„k) refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau 

măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de 

control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum şi 
refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control documentele privind 

transportul, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicată conducătorului auto.”

După articolul 61^ se va introduce un nou articol, art.61'* şi va avea 

următorul cuprins:
Entităţile administrative descrise la art.61^ lit.e), vor aproba prin 

hotărâri ale consiliilor judeţene şi locale, modul de organizare şi desfăşurare a 

activităţii organelor proprii de control privind mijloacele tehnico-administrative 

prevăzute la art.60 alin.(3)”.

7.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

AncaJDana Dragu


