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RAPORT PRELIMINAR  
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii 

produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie 


 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru 
industrii și ser vicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 
transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin 
accidente de vehicule și tramvaie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, 
în condițiile articolului 75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României, republicata, 
în ședința din data de 26 noiembrie 2019.   

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

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare , avizul negativ al Consiliului 
Economic și Social și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  

Proiectul de lege supus dezbaterii, online, are ca obiect de reglementare 
completarea alin (3) al art.26 „procedura de decontare directă se stabilește prin 
reglementări ASF cu obligativitatea prezentării la societatea de asigurări a decontului 
reparației vehiculului avariat, în termen de maxim 45 de zile de la data reparației într-
o unitate autorizată, sub sancțiunea sumei acordate cu titlu de decontare directă”. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat 
mai sus, în şedinţa online din data de  2020. 

laura.gheorghe
Original



La lucrările online ale Comisiei și -au înregistrat prezența un număr de 19

În urma dezbaterii online a proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 
deputații prezenți, au hotărât cu unanimitate/majoritate  de voturi, să transmită 
Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei juridice, d e disciplină și imunități și 
Comisiei pentru transporturi și infrastructură, un raport preliminar de respingere a 
proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților 
prin accidente de vehicule și tramvaie deoarece: 

 
deputați din totalul de 27 membri. 

• se impune introducerea unor proceduri suplimentare care contribuie la 
sporirea gradului de complexitate asupra procesului de decontare directă; 

• în forma actuală, procedura de decontare directă se dovedește a fi 
eficientă şi ușor accesibilă în ceea ce privește operativitatea decontării. 

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