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RAPORT PRELIMINAR  
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru transporturi şi infrastructură și 
Comisia juridică, de disciplină şi imunități au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de 
vehicule şi tramvaie 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din data de 23 aprilie 2020.   

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ şi avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social, precum şi punctul de 
vedere al Guvernului care susţine proiectul de Lege în forma adoptată de Senat. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.132/2017, pentru asigurarea respectării obligaţiilor ce revin 
României potrivit Directivei 2009/138/CE şi Directivei 2009/103/CE, având în vedere 
emiterea de către Comisia Europeană a Avizului motivat din 26.07.2019. Intervenţiile 
legislative vizează schimbarea modului de funcţionare a „asiguratului cu risc ridicatˮ, 
abrogarea prevederilor ce limitează cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei de 
asigurare ce pot fi incluse de către asiguratori în calculul tarifelor de primă. De asemenea, 
se propune eliminarea obligaţiei A.S.F. de reglementare a modului de calcul al tarifelor de 
primă, a criteriilor de risc, a indicilor de încadrare, a coeficienţilor de majorare şi/sau 
corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă, condiţii în care calculul va 
avea în vedere respectarea principiilor actuariale general acceptate. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 și 63  din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci au dezbătut proiectul de Lege în şedinţa cu prezenţă atât fizică cât şi 
online din data de 03 iunie 2021. 

La lucrările Comisiei, deputaţii membrii ai acesteia și-au înregistrat prezența 
conform listei de prezență.  

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitaţi  domnul 
Valentin Ionescu director al sectorului asigurărilor din cadrul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară , doamna Cristina Zgonea şef serviciu în cadrul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, domnul Lucian Ovidiu Heiuş secretar de stat în Ministerul Finanţelor, domnul 
Adrian Buclei  inspector de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei, domnul Mădălin 
Roşu preşedinte al Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România, domnul Vasile 
Ştefănescu preşedinte al Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din 
România, domnul Alexandru Ciucan preşedinte al Uniunii Naţionale a Societăţilor de 
Asigurare şi Reasigurare din România. 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 
au hotărât, cu majoritate  de voturi, să transmită Comisiei pentru industrii și servicii, 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și Comisiei juridice, de disciplină şi imunități 
un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, în forma 
adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 
 

    PREŞEDINTE, 
 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 
 

Iulius Marian FIRCZAK 
 
 
 
 

 Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
 
Expert parlamentar, 
Laura Gheorghe 
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