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Articolul 6 

(1) Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile 
naţionale, care asigură legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de 
interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi clasificate ca: 
a) autostrăzi - drumuri de mare capacitate şi viteză, rezervate exclusiv circulaţiei 
autovehiculelor, care nu deservesc proprietăţile riverane, prevăzute cu două căi unidirecţionale 
separate printr-o zonă mediană având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de 
staţionare de urgenţă, cu intersecţii denivelate şi acces limitat, intrarea şi ieşirea 
autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate; 
b) drumuri expres - drumuri accesibile numai prin noduri sau intersecţii reglementate care pot 
fi interzise anumitor categorii de utilizatori şi vehicule şi pe care oprirea şi staţionarea pe 
partea carosabilă sunt interzise; 

c) drumuri internaţionale «E» - drumuri deschise traficului internaţional, a căror încadrare ca 
drumuri «E» se stabileşte în conformitate cu prevederile Acordului european asupra marilor 
drumuri de circulaţie internaţională (AGR); 

d) drumuri naţionale principale: 
(i) drumuri naţionale care asigură legătura capitalei ţării cu oraşele reşedinţă de judeţ, 
legăturile dintre acestea, precum şi cu principalele puncte de control pentru trecerea frontierei 
de stat a României; 
(ii) alte drumuri naţionale pe care la ultimul recensământ de circulaţie s-a înregistrat un volum 
de trafic mediu zilnic anual mai mare de 3.500 vehicule fizice/24 de ore sau mai mare de 
4.500 vehicule etalon autoturisme/24 de ore; 

e) drumuri naţionale secundare - restul drumurilor naţionale care nu se încadrează în 
categoriile prevăzute la lit. a)-d). 
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