
 

 

                                                              

 

 

                                                          ÎNTREBARE 

 

 

Adresată: Domnului Dan Vîlceanu, Ministrul Interimar al Transporturilor și Infrastructurii 

De către: Deputat Ileana Cristina Dumitrache, Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat 

Obiectul întrebării: Necesitatea clarificării situația pneurilor de iarnă tip „all season” 

 

Domnule ministru, 

Într-un comunicat transmis marți, 5 octombrie a.c. de către organizația de protecție a 

consumatorilor InfoCons se precizează că Registrul Auto Român nu consideră anvelopele 

proiectate perntru toate anotimpurile ( all season) drept anvelope de iarnă.  

Conform RAR:   

“Denumirea de anvelopă all-season este o denumire comercială care nu definește cu exactitate 

tipul de anvelopă omologată pe timp de iarnă conform Ordonanței OG nr 5/2011. Singurul 

criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată și legală este inscripția literelor M și S 

sub formă M+S, M.S sau M&S, conform Ordonanței de Guvern nr 5/ 2011.” 

Cu toate că aceste precizări aparent clarifică ce tip de anvelope sunt considerate 

corespunzătoare, nu putem trece cu vederea faptul că textul de mai sus este un fragment dintr-

un comunicat publicat de RAR în data de 17.10.2011. 

Întrucât conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau 

polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă este considerată contravenție și se 
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sancționează conform legii cu amendă, consider  că este absolut necesară o campanie de 

informare a cetățenilor mai eficientă și sistematizată asupra tuturor reglementărilor actului 

normativ ce vizează subiectul anvelopelor de iarnă. 

Registrul Auto Român este totuși instituția desemnată de Ministerul Transporturilor ca 

autoritate competentă în domeniul vehiculelor auto, a siguranței rutiere și activităților conexe. 

O comunicare consecventă, transperentă și susținută a acestei unități aflate în subordinea 

ministerului pe care îl conduceți ar putea elimina supozițiile, informațiile incomplete sau chiar 

false pe care le dețin conducătorii auto din România în privința anvelopelor considerate 

omologate și legale în țara noastră. 

În acest sens vă rog domnule ministru să îmi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru ca 

instituțiile competente să asigure o comunicare eficientă și edificatoare care să vină în 

sprijinul conducătorilor auto cu informații actuale, utile și lizibile? 

Vă mulțumesc! 

Solicit răspuns scris pentru problemele indicate. 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD, Ileana Cristina Dumitrache 

 

 

 

 

 

 




