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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel: 021.316.03.43.  Fax: 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
 
 

București, 30.06.2020 
Nr.4c-3/125/2020 

 
 
 

  COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI  
  DOMNULUI PREȘEDINTE HALICI NICUȘOR 
 
  COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 
  DOMNULUI PREȘEDINTE GHILEA GAVRILĂ 
 
  COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 
  DOMNULUI PREȘEDINTE LAZĂR SORIN 

 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul 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, transmis cu adresa nr. P.L.x. 165 din 27 iunie 2020. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

      

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

simona.tirzioru
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 30.06.2020 
Nr.4c-3/125/2019 

 
 
 
 

R A P O R T     P R E L I M I N A R  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.53 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru transporturi și 

infrastructură, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, 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, transmis cu adresa nr. P.L.x. 165 din 27 aprilie 2020, înregistrat la 

comisie sub nr.4c-3/125 din 27 aprilie 2020. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1025/19.12.2019, avizează favorabil 

proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri. 

 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.6428/13.12.2019 avizează 

nefavorabil prezentul proiect de act normativ. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de Lege în 

data de 28 aprilie 2020, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 

 Proiectul de lege 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. 
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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. 

 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de Lege 

în ședința din 22 iunie 2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege, cu amendamente admise prevăzute în anexa nr.1 şi 

amendamente respinse prevăzute în anexa nr.2, anexe care fac parte integrantă din 

prezentul raport. 

  La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 

 La şedinţa comisiei pentru industrii şi servicii au participat în calitate de 

invitat doamna Cojocaru Mihaela – director în cadrul Autorității pentru 

Supraveghere Financiară. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 
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Anexa nr. 1 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
Crt. 

Legea nr.132/2017 Forma adoptată de Senat Amendamente admise/autor Motivarea 

1.    
Titlul legii 

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 

Titlul legii se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Titlul legii 
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 și 

pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 93/2012 
privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Autorității de 
Supraveghere Financiară 

Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

 

2.   Art.I. - Legea nr.132/2017 
privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor prin 
accidente de vehicule şi tramvaie, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.431 din 12 
iunie 2017, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Nemodificat 
 

 

3.      
 
 
5. asigurat cu risc ridicat - persoana care 

1.  Punctul 5 al articolului 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„5. asigurat cu risc ridicat - 

1. La articolul 2, punctele 5, 7, 12 și 17 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
5. Nemodificat 
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pe baza încadrării în clasele de risc 
pentru care cel puţin 3 asigurători RCA 
ofertează un tarif de primă de N ori mai 
mare decât tariful de referinţă calculat 
de către BAAR; factorul "N" este 
stabilit de către BAAR, cu aprobarea 
Autorităţii de Supraveghere 
Financiară şi este calculat pentru un 
vehicul cu aceleaşi caracteristici 
tehnice cu cele ale vehiculului pentru 
care se solicită asigurarea, precum şi 
pentru aceeaşi clasă de bonus-malus a 
asiguratului/utilizatorului; 
caracteristicile tehnice ale vehiculelor 
se vor raporta la capacitatea 
cilindrică, cu excepţia vehiculelor cu 
motoare electrice, caz în care se va 
ţine seama de puterea acestora; 
 
Art.2 - 7. avizarea daunei - notificarea 
asigurătorului de către persoana 
prejudiciată, asigurat sau mandatarii 
acestora, cu privire la producerea 
evenimentului asigurat; notificarea 
trebuie să fie însoţită de documentele 
necesare stabilirii răspunderii 
asigurătorului RCA; 
 
 
 12. cerere de despăgubire - documentul 
prin care partea prejudiciată sau 
asiguratul formulează către 
asigurătorul RCA sau către BAAR 
pretenţiile de despăgubire;  
 
 

persoana pentru care, pe baza 
încadrării în clasele de risc, cel 
puţin 3 asigurători RCA 
ofertează un tarif de primă de 
N ori mai mare decât tariful de 
referinţă;” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................ 
 
7. avizarea daunei - notificarea 
asigurătorului de către persoana 
prejudiciată, asigurat sau mandatarii 
acestora, prin care aceștia își 
întemeiază o pretenție de 
despăgubire; notificarea este însoţită de 
documentele necesare stabilirii 
răspunderii asigurătorului RCA; 

 
............................................ 

12. cerere de despăgubire - documentul 
prin care partea prejudiciată sau 
asiguratul solicită plata despăgubirii 
sau reanalizarea ofertei de 
despăgubire înaintată de către 
asigurătorul RCA sau BAAR; aceasta 
este însoțită de documente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coroborat cu modificarea 
art.21- Se are în vedere 
modificarea obligațiilor și 
termenelor în care se 
efectuează plata de către 
asigurătorul RCA 
 
 
 
 
Coroborat cu modificarea 
art.21-Se are în vedere 
modificarea obligațiilor și 
termenelor în care se 
efectuează plata de către 
asigurătorul RCA 
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17. decontare directă - serviciul auxiliar 
de gestionare a daunelor de către 
asigurătorii RCA a propriilor asiguraţi, 
care se ofertează obligatoriu de către 
asigurator, iar achiziţia acestuia este 
opţională de către asigurat;  
 
 
 

justificative aferente sumelor 
solicitate la plată; 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

............................................ 
17. decontare directă - activitate de 
gestionare a daunelor de către 
asigurătorii RCA a propriilor asigurați, 
efectuata în condiţiile și cu 
respectarea prevederilor prezentei 
legi. Această activitate este parte din 
procesul de lichidare a daunelor și se 
circumscrie activităţii de asigurare 
conform prevederilor Legii 237/2015 
privind autorizarea și supravegherea 
activităţii de asigurare și reasigurare. 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Zamfir Daniel Cătălin – 
Senator P.S.D. 
 
 
 
2. La articolul 2, după punctul 22 se 
introduce un nou punct, punctul 221 
cu următorul cuprins: 
„221 – preț de referință – preț mediu 
practicat de către unitățile 
specializate, autorizate de către 
producătorii de vehicule sau 
reprezentanțele acestora din România 
pentru manoperă, piese, material 
necesare efectuării reparațiilor de 
vehicule sau, în cazul înlocuirii 
temporare a vehiculului avariat 
pentru lipsă de folosință, preț mediu 
practicat pe piață de operatorii 

 
 
 
 
 
S-au avut în vedere argumentele Grupului 
Consultativ de Dialog Permanent în domeniul 
protecției consumatorilor de servicii financiare 
non-bancare: 
1. Oferirea unui serviciu complet de către 
asigurători și astfel crearea unei relații de 
încredere între asigurător și propriul asigurator, 
2. Creșterea conștientizării importanșei RCA si 
a beneficiilor acesteia, 
Creșterea accesibilității acestui serviciu prin 
scăderea costului ca urmare a creșterii 
exponențiale a numărului consumatorilor care 
îl achiziționează (în primele 9 luni ale anului 
2019, doar 160.777din cei 8.880.791 asigurați 
care au contractat asigurarea de răspundere 
civilă obligatorie auto având atașat serviciul de 
decontare directă), 
4. Posibilitatea de a alege asigurătorul care să 
instrumenteze dauna (asigurătorul persoanei 
vinovată sau propriul asigurător) și astfel 
îmbunătățirea percepției consumatorilor de 
RCA cu privire la utilitatea acestei asigurări și 
a serviciului primit prin plata primei de 
asigurare și a creșterii gradului de încredere în 
sistemul de asigurări obligatoriu RCA. 
 
 
 
 
 

În vederea eliminării 
posibilității perceperii de către 
unitățile de reparții auto a unor 
tarife differentiate persoanelor 
fizice (singurul criteriu fiind 
modul de solicitare a efectuării 
reparațiilor specific – în nume 
propriu sau pentru utilizarea 
poliței RCA), apreciem 
oportun ca textul de lege să ia 
în considerare reglementarea 
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economici care desfășoară activități 
de închirieri auto cu plata anticipate a 
prestației contractate.” 
Autor: Mohaci Mihai – PRO Europa 

unui preț de referință practicat 
de toate entitățile din domeniu.  

4.  Art. 5. -Încheierea contractului RCA   
 
(1) Contractul RCA se încheie pe o 
perioadă cuprinsă între o lună şi 12 
luni, multiplu de o lună, în funcţie de 
opţiunea asiguratului.  
 
 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1), contractul RCA se poate încheia pe 
o perioadă mai mică de o lună în 
următoarele situaţii:  
 

 3. La articolul 5, alineatul (1) și partea 
introductivă a alineatului (2) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 5 - (1) Contractul RCA se încheie 
pe o perioadă de 3 luni, 6 luni sau 12 
luni, în funcție de opțiunea asiguratului. 
 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1), contractul RCA se poate încheia pe 
perioade mai mici în următoarele 
situaţii:” 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

 
 
 
 
Încheierea contractelor de 
asigurare pe perioade de o lună 
generează cheltuieli 
operaționale nejustificat de 
mari care odată cu liberalizarea 
tarifelor ar putea conduce la o 
escaladare a prețurilor. 
 
 

5.    4. La articolul 5, după alineatul (7) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(71), cu următorul cuprins: 
„(71) Asigurătorii care practică în 
România asigurarea RCA transmit în 
baza de date cu asigurările obligatorii 
de răspundere civilă auto încheiate pe 
teritoriul României, în termen de 5 
zile de la data emiterii poliţelor de 
asigurare sau de la data avizării unor 
evenimente asigurate, informaţii 
complete privind contractele RCA 
încheiate și dosarele de daună asociate 
acestora.” 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

 
 
 
S-a introdus obligativitatea 
transmiterii informațiilor în 
baza de date cu asigurările 
obligatorii de răspundere civilă 
auto încheiate pe teritoriul 
României, într-un termen de 5 
zile. 

6.   
Art. 8 - (8) Răspunderea asigurătorului 

 5. La articolul 5, litera b) a alineatului 
(8) și alineatul (10) se modifică și vor 
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RCA începe: 
b) din ziua următoare celei în care s-a 
încheiat contractul RCA, pentru 
persoanele care nu aveau o asigurare 
RCA valabilă la momentul încheierii 
noii asigurări; 
 
 
(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă 
asiguratul nu îşi exprimă acordul cu 
privire la modificarea condiţiilor 
contractuale, acesta poate denunţa 
contractul RCA în termen de 20 de zile 
de la data primirii notificării.  
 
 

avea următorul cuprins: 
b) din momentul în care s-a încheiat 
contractul RCA, pentru persoanele care 
nu aveau o asigurare RCA valabilă la 
momentul încheierii noii asigurări; 
Autor: Adnagi Slavoliub – Minorități 
Naționale, Bende Sandor – U.D.M.R. 
 
(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă 
asiguratul nu îşi exprimă acordul cu 
privire la modificarea condiţiilor 
contractuale, asigurătorul poate 
denunţa contractul RCA în termen de 20 
de zile de la data primirii notificării. 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

 
La achiziția unui autoturism 
dintr-un alt județ, asigurarea 
RCA încheiată de noul 
proprietar intra în vigoare abia 
ziua următoare. 
 
 
Clarifică actualele prevederi. 
 

7.   
 
 
Art.6 - (3) Asigurătorii RCA îşi asumă 
răspunderea pentru toate contractele 
RCA, inclusiv pentru cele alocate de 
către BAAR conform art. 19 alin. (2), 
precum şi pentru erorile sau omisiunile 
apărute la emiterea contractelor RCA fie 
direct, fie prin intermediarii în asigurări, 
definiţi conform Legii 
nr.32/2000 privind activitatea şi 
supravegherea intermediarilor în 
asigurări şi reasigurări, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

2. Alineatul (3) al articolului 6 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Asigurătorii RCA îşi 
asumă răspunderea pentru 
toate contractele RCA, inclusiv 
pentru cele alocate de către 
BAAR potrivit art. 19 alin. (3), 
precum şi pentru erorile sau 
omisiunile apărute la emiterea 
contractelor RCA fie direct, fie 
prin intermediarii de asigurări 
sau de asigurări auxiliare, definiţi 
potrivit Legii nr.236/2018 
privind distribuţia de asigurări, cu 
completările ulterioare.” 

6. La articolul 6, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(3) Nemodificat 

 

8.   
 
Art. 7. -Încetarea contractului RCA   

 7. Articolul 7 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 7.  – Încetarea contractului RCA  

Contractul mai poate înceta și 
în condițiile prevederilor art. 
262 ale Legii nr. 84/2014 
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Contractul RCA încetează:  
 
 
a) la data la care proprietarul vehiculului 
notifică asigurătorul RCA referitor la 
transmiterea dreptului de proprietate 
asupra vehiculului, însoţită de 
documente justificative; 
b) la data la care vehiculul este radiat 
din circulaţie; 
c) la împlinirea termenului stabilit în 
contractul RCA. 
 

(1) În conformitate cu prevederile 
prezentei legi contractul RCA 
încetează:  
a) la data la care proprietarul vehiculului 
notifică asigurătorul RCA referitor la 
transmiterea dreptului de proprietate 
asupra vehiculului, însoţită de 
documente justificative; 
b) la data la care vehiculul este radiat 
din circulaţie; 
c) la împlinirea termenului stabilit în 
contractul RCA. 
 
d) la data la care asigurătorul RCA 
notifică asiguratul cu privire la 
exercitarea dreptul de reziliere a 
contractului RCA pentru neplata 
ratelor de asigurare. 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 
 
 
(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), pentru vehiculele pentru care 
se transmite dreptul de proprietate 
noului proprietar în perioada de 
asigurare ca urmare a încetării 
contractelor de leasing financiar, 
contractul RCA rămâne în vigoare 
până la expirarea perioadei de 
valabilitate înscrise în documentele de 
asigurare, fără modificarea primei de 
asigurare, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 
 
a) noii proprietari sunt utilizatorii 

privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă.  
Condițiile generale de încetare 
a contractului sunt prevăzute 
de Codul Civil (art.1321) 
 
 
 
 
 
 
 
Conform art.5, alin. (3) este permisă rezilierea 
pentru neplata ratelor: 
Art. 5. - Încheierea contractului RCA   
(3) Plata primelor de asigurare se face integral 
sau în rate conform acordului dintre asigurat şi 
asigurătorul RCA. Contractul RCA produce 
efecte şi în cazul în care rata primei de 
asigurare nu a fost plătită la termenul convenit 
între asigurat/contractant/utilizator şi 
asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu 
şi-a exercitat dreptul de reziliere a contractului 
RCA. Contractul RCA constituie titlu 
executoriu pentru ratele scadente şi neachitate.   

 
Actele normative trebuie să răspundă 
necesităţii unui cadru legislativ modern și să 
reprezinte un răspuns coerent şi articulat la 
realitățile secolului XXI, iar reducerea 
birocrației trebuie să reprezinte un obiectiv clar 
și asumat al autorităților din România. În cazul 
locatarilor din cadrul contractelor de leasing 
financiar, care dobândesc proprietatea asupra 
autovehiculului la finalul contractului,  
asigurarea de răspundere civilă auto se încheie 
de către societatea de leasing, însă se 
facturează pe numele locatarului, care este și 
utilizator, acesta fiind deci, cel care suportă 
costul poliței de asigurare. Se impune astfel,  
modificarea Legii nr.132/2017 deoarece, în 
situația în care valabilitatea asigurării de 
răspundere civilă auto subzistă la momentul 
dobândirii de către acesta a dreptului de 
proprietate, nu există niciun temei pentru a nu 
îi oferi acestuia posibilitatea de a opta între 
menținerea valabilității respectivei asigurări pe 
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prevăzuţi în documentele de 
asigurare;  
 
b) noul proprietar nu solicită expres 
încheierea unui contract de asigurare 
de răspundere civilă auto.” 
Autor: Mihai Cătălin Botez – U.S.R. 

întreaga durată de valabilitate a acesteia sau 
încheierea unei noi asigurări de răspundere 
civilă auto și recuperarea primei de asigurare 
aferente perioadei neexpirate a contractului 
RCA. De altfel, această posibilitate a fost 
prevăzută în legislație între anii 2010-2016, 
fiind prezentă sub diverse formule în normele 
emise de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară prin Ordinul nr. 5/2010, Ordinul 
nr.14/2011, Norma nr. 23/2014 abrogată prin 
Norma nr. 39/2016. 

9.  Art.9 - (3) Asiguratul are obligaţia de a 
informa asigurătorul RCA despre 
încheierea altor contracte RCA cu alţi 
asigurători RCA şi poate opta pentru 
menţinerea în vigoare a unei singure 
poliţe. 

3. Alineatul (3) al articolului 9 
se abrogă. 

8. La articolul 9, alineatul (3) se 
abrogă. 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

Tehnică legislativă. 

10.  Art. 11. -Riscurile acoperite  
 
 
d) prejudicii reprezentând consecinţa 
lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, 
inclusiv înlocuirea temporară a 
vehiculului, pe baza opţiunii persoanei 
prejudiciate;  

 9. La articolul 11 alineatul (2), litera 
d) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„d) prejudicii reprezentând consecinţa 
lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, 
inclusiv înlocuirea temporară a 
vehiculului, la solicitarea persoanei 
prejudiciate;” 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

 
 
 
Modificare necesară pentru 
corelare cu propunerea de la 
art.22 alin (21) 
 

11.   
Art. 14. -Cuantumul despăgubirilor  
 
(3) Valoarea reparaţiei se stabileşte 
folosind sistemele de evaluare 
specializate sau prin documente emise 
în condiţiile legii în care unitatea 
reparatoare auto îşi poate utiliza 
propria valoare a orei de manoperă 
afişată.  

 10. La articolul 14, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Valoarea despăgubirii calculate 
pentru readucerea vehiculului avariat 
la starea anterioară producerii 
accidentului se stabilește pe baza 
valorilor de piață ale pieselor, 
subansamblelor, materialelor și 
manoperei la nivel mediu aferente 
reparației, prin folosirea sistemelor de 
evaluare specializate având ca reper 
sistemul de evaluare specializat al 
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A.S.F.”  
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

12.     Art. 17. - Constatarea amiabilă de 
accident   
 
(1) Pentru evenimentele în care sunt 
implicate două vehicule, din care rezultă 
numai prejudicii materiale, asiguraţii 
pot informa societăţile din domeniul 
asigurărilor şi în baza unui formular 
tipizat, eliberat de către aceste societăţi, 
denumit în continuare constatare 
amiabilă de accident, în care 
conducătorii vehiculelor implicate 
consemnează informaţii privind data şi 
locul producerii accidentului, datele de 
identificare ale conducătorilor auto 
implicaţi, ale proprietarilor vehiculelor 
implicate, datele vehiculelor implicate şi 
ale propriilor societăţi de asigurare 
RCA, precum şi informaţii privind 
circumstanţele producerii accidentului.  
 
(2) Forma, dimensiunile, conţinutul şi 
procedurile privind utilizarea 
formularului tipizat sunt stabilite prin 
reglementări ale A.S.F., în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.   

 11. La articolul 17, alineatele (1) și (2) 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 17 - (1) Pentru evenimentele în 
care sunt implicate două vehicule, din 
care rezultă numai avarierea acestora, 
asigurații pot informa societățile din 
domeniul asigurărilor şi în baza 
constatării amiabile de accident, în care 
conducătorii vehiculelor implicate 
consemnează informații privind data şi 
locul producerii accidentului, datele de 
identificare ale conducătorilor auto 
implicați, ale proprietarilor vehiculelor 
implicate, datele vehiculelor implicate şi 
ale propriilor societăți de asigurare 
RCA, precum şi informații privind 
circumstanțele producerii accidentului. 
 
 
 
(2) Modalitatea de încheiere și 
procedurile privind utilizarea constatării 
amiabile de accident sunt stabilite prin 
reglementări ale A.S.F., în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

 
 
 
 
Pentru a asigura claritatea în sensul înțelegerii 
că procedura se aplică exclusiv în cazul 
accidentelor cu două vehicule fără a exista alte 
părți sau bunuri avariate implicate. 
La momentul de față există interpretări forțate 
ale acestui articol (care nu țin cont de intenția 
legiuitorului de la momentul introducerii 
Constatarii amiabile în România) astfel încât 
se completează Constatarea amiabilă și în 
cazul în care accidentul este între două 
vehicule dar avariat mai este și un alt bun al 
unei alte terțe persoane (a treia persoană 
prejudiciată-gard, casă, ș.a.) 
În cele mai multe asemenea cazuri, la 
momentulde față, sunt avariate bunuri ale 
administrației publice, autoritate care nu ia la 
cunoștință de eveniment și nu poate solicita 
despăgubiri. 

 
 
 
 
 
Se propune modificare astfel 
încât Constatarea amiabilă să 
poate fi încheiată electronic. 
Trimiterea la existența 
formularului Constatare 
amiabilă limitează aplicarea la 
formatul fizic (letric). 
 

13.   4. Alineatul (3) al articolului 18 12. La articolul 18, alineatul (3) se Tehnică legislativă 
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Art.18 
(3) În calculul tarifului de primă, 
asigurătorii RCA pot folosi criterii de 
risc, indici de încărcare, coeficienţi de 
majorare şi/sau corecţie ori alte 
instrumente de ajustare a tarifelor 
stabilite prin reglementari ale A.S.F. 

se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(3) În calculul tarifului de 
primă, asigurătorii RCA pot 
folosi criterii de risc, indici de 
încărcare, coeficienţi de corecţie 
ori alte instrumente de ajustare a 
tarifelor de primă, cu 
respectarea principiilor 
actuariale general acceptate.” 

modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(3) Nemodificat 

14.  Art.18 - (4) Cheltuielile administrative 
şi de vânzare ale poliţei de asigurare, 
incluse în tariful de primă, nu pot depăşi 
cumulat 25% din tariful rezultat. 

5. Alineatul (4) al articolului 18 
se abrogă. 

13. La articolul 18, alineatul (4) se 
abrogă.  

Tehnică legislativă. 

15.  Art. 18. – Stabilirea primei de asigurare 
RCA şi informarea asiguratului  
 
(8) Asigurătorii RCA şi intermediarii de 
asigurări RCA au obligaţia să informeze 
asiguraţii/contractanţii cu privire la 
încetarea contractului RCA şi la 
posibilitatea de reînnoire a acestuia, 
cu 30 de zile înainte de încetarea 
contractului RCA. Modalitatea de 
reînnoire a contractului RCA se 
stabileşte prin reglementări ale A.S.F., 
conform art. 43.  
 
(12) Personalul care efectuează 
constatarea daunelor este avizat de 
A.S.F. pe baza certificării iniţiale şi a 
validării continue a competenţelor 
profesionale de către Institutul de Studii 
Financiare. Modalitatea de avizare şi 
înregistrare a personalului care 
efectuează constatarea daunelor se 

 14. La articolul 18, alineatele (8) și 
(12) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„(8) Asigurătorii RCA şi intermediarii 
de asigurări RCA au obligaţia să 
informeze asiguraţii/contractanţii cu 
privire la încetarea contractului RCA, cu 
30 de zile înainte de încetarea 
contractului RCA. Modalitatea de 
reînnoire a contractului RCA se 
stabileşte prin reglementări ale A.S.F., 
conform art. 43.  
 

....................................... 
(12) Personalul care efectuează 
constatarea daunelor este atestat pe 
baza certificării iniţiale şi a validării 
continue a competenţelor profesionale 
de către Institutul de Studii Financiare. 
Modalitatea de avizare şi înregistrare a 
personalului care efectuează constatarea 
daunelor se stabileşte prin reglementări 

Se propune modificarea având în vedere 
spiritul prevederilor art.12, alin. (4) ale Legii 
236/2018 privind distribuția de asigurări. 
„Distribuitorilor de asigurări le este interzisă 
adoptarea măsurilor care….prin alte mijloace, 
constituie un stimulent pentru sine sau pentru 
personalul acestora, prin care să recomande 
clienţilor un anumit produs, dacă ar putea oferi 
un alt produs de asigurare care ar răspunde mai 
bine nevoilor clienţilor respectivi” 
Motivația UNSICAR este cu privire la 
prevederi IDD aplicabile fazei precontractuale. 
În cazul de față avem o obligație de informare 
în fază contractuală. 

 
 
 
 
 
Având în vedere faptul că activitatea 
persoanelor care efectuează constatarea 
daunelor nu este reglementată nici la nivel 
european nici la nivel național, aceste persoane 
nu ocupă funcții cheie, acestea nu pot fi 
supravegheate/sancționate de către A.S.F. 
La acest moment A.S.F. nu poate constata și 
sancționa activitatea acestora în condițiile în 
care domeniul de activitate (constatarea 
avariilor și stabilirea soluțiilor de readucerea la 
starea inițială a vehiculelor, construcțiilor, 
instalațiilor electrice și de gaze, altor bunuri, 
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stabileşte prin reglementări ale A.S.F.  
 

ale A.S.F.” 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

constatarea vătămărilor corporale ale unor 
persoane sau animale) nu intră în 
domeniul/aria de reglementare și supraveghere 
a A.S.F. 

16.    15. La articolul 18 după alineatul (12) 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (13) și (14) cu următorul 
cuprins: 
„(13) Pot efectua activitatea de 
constatare a daunelor fără a deține un 
certificat de atestare conform alin. 
(12), următoarele categorii de 
persoane: 
 
a) absolvenții de studii superioare 
tehnice de specialitate aferente 
domeniului în care se efectuează 
constatarea, atestate de către instituții 
de învățământ superior și care posedă 
o vechime minimă de 3 ani în 
activitatea aferentă acestor 
specializări; 
 
b) experții tehnici judiciari și 
extrajudiciari în specializarea 
aferentă pentru care se efectuează 
constatarea. 
 
 
 
 
(14) Documentele care atestă 
competențele profesionale sunt cele 
prevăzute de legislația națională din 
România sau cele echivalate de către 
autoritățile competente 
corespunzătoare din România.” 

Echivalare condiții profesionale cu condițiile 
prevăzute pentru conducătorul unității 
reparatoare auto. 
Extras din reglementarile Ministeruluiu 
Transporturilor -  RNTR 9: 
„5. CONDIŢII PENTRU ASIGURAREA 
CONFORMITĂŢII 
5.1. Generalitati 
Nivelul minim de pregătire pentru persoana 
care conduce atelierul, în funcţie de activităţile 
executate, este absolvent al şcolii profesionale 
sau al liceului tehnic în meseriile de mecanic 
auto, electromecanic auto, tinichigiu auto, 
electronist sau în alte calificări din domeniul 
tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în 
activitate. În acest caz, conducătorul atelierului 
trebuie să posede un certificat de atestare a 
capacităţii profesionale în domeniul 
construcţiei şi reparării de vehicule rutiere, 
eliberat de RAR, în urma frecventarii unui curs 
şi a absolvirii unui examen de verificare a 
cunoştinţelor (Anexa 7 la prezentele 
reglementări). 
Persoanele cu studii superioare în domeniul 
tehnic cu o vechime minima de 2 ani în 
activitate, pot conduce ateliere în care se 
desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa 
parametrii constructivi, funcţionali şi de 
calitate ai vehiculelor rutiere şi primesc un 
certificat de atestare pe baza diplomei de 
absolvire, fără participarea la curs şi susţinerea 
examenului. 
Persoanele cu studii superioare în alte domenii 
decât cel tehnic cu o vechime de minimum 3 
ani în activitate vor frecventa un curs de 
instruire cu susţinerea examenului de absolvire 
în cadrul RAR, în vederea obţinerii 
certificatului de atestare a capacităţii 
profesionale.” 
 
Pentru profesiile reglementate sectorial – 
medic, medic dentist, farmacist, asistent 
medical generalist, moașă, medic veterinar și 
arhitect -, precum și pentru celelalte profesii 
reglementate și menționate în Legea nr. 
200/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, diplomele de licență obținute în 
statele membre ale Uniunii Europene, ale 
Spațiului Economic European, precum și 
Confederația Elvețiană, vor fi echivalate de 
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Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

către autoritățile competente corespunzătoare. 

17.   
 
Art.19: Prevederi aplicabile asiguraţilor 
cu risc ridicat 
(1) Un asigurat cu risc ridicat se poate 
adresa BAAR pentru formularea unei 
oferte de asigurare. 
 
 
 
(2) BAAR va formula o ofertă de 
asigurare calculată pornind de la 
tariful de referinţă şi îi va aloca 
acestuia un asigurător RCA în 
vederea încheierii contractului RCA. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Alocarea prevăzută la alin. (2) se 
realizează de către BAAR. 
 

6. Articolul 19 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.19.- (1) Un asigurat cu risc 
ridicat, în condiţiile în care se 
încadrează în clasele de risc, 
potrivit art.2 pct.5, se poate 
adresa BAAR pentru alocarea 
unui asigurător în vederea 
încheierii contractului RCA. 
 
(2) Factorul "N" prevăzut la 
art.2 pct.5 este stabilit de către 
BAAR, cu avizul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară şi 
este calculat pentru un vehicul 
cu aceleaşi caracteristici 
tehnice cu cele ale vehiculului 
pentru care se solicită 
asigurarea, precum şi pentru 
aceeaşi clasă de bonus-malus a 
asiguratului/utilizatorului. 
 
(3) BAAR în baza politicilor şi 
procedurilor proprii alocă un 
asigurător RCA în vederea 
încheierii contractului RCA. 
 
(4) Condiţiile în care sunt 
încheiate asigurările RCA pentru 
asiguraţii cu risc ridicat se 
regăsesc în procedurile interne 
ale BAAR; condiţiile se publică 
pe site-ul BAAR şi se 
actualizează ori de câte ori se 

16. Nemodificat Tehnică legislativă. 
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modifică. 
(5) BAAR se asigură de 
existenţa valabilităţii poliţelor 
de asigurare aferente clienţilor 
cu risc ridicat în baza de date 
cu asigurările obligatorii de 
răspundere civilă auto 
încheiate pe teritoriul 
României.” 

18.   
 
 
Art. 21. -Soluţionarea cererii de 
despăgubire   
(1) În termen de 30 de zile de la data 
înaintării cererii de despăgubire de 
către asigurat ori de către partea 
prejudiciată, asigurătorul RCA este 
obligat:  
a) fie să răspundă cererii părţii 
solicitante, formulând în scris o ofertă 
de despăgubire justificată, transmisă cu 
confirmare de primire, în cazul în care 
se dovedeşte răspunderea asiguratului în 
producerea riscurilor acoperite prin 
asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost 
cuantificat;  
 
b) fie să notifice părţii prejudiciate în 
scris, cu confirmare de primire, motivele 
pentru care nu a aprobat, în totalitate sau 
parţial, pretenţiile de despăgubire.  
 
 
 
(2) Dacă în termen de 30 de zile de la 

 17. Articolul 21, alineatele (1) – (4) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 21. - Soluţionarea pretențiilor de 
despăgubire   
 (1) În termen de 30 de zile de la data 
avizării daunei de către asigurat ori de 
către partea prejudiciată, asigurătorul 
RCA este obligat: 
 
a) fie sa răspundă cererii părţii 
solicitante, formulând în scris o ofertă 
de despăgubire justificată, transmisă cu 
confirmare de primire, în cazul în care 
se dovedeste răspunderea asiguratului în 
producerea riscurilor acoperite prin 
asigurarea obligatorie RCA, iar 
prejudiciul a fost cuantificat; 
 
b) fie să notifice părţii prejudiciate în 
scris, cu confirmare de primire, motivele 
pentru care nu a aprobat, în totalitate sau 
parţial, pretenţiile de despăgubire. 
Autor – Comisia pentru industrii și 
serivicii 
 
(2) Dacă în termen de 15 zile de la 

 
 
 
Se are in vedere scurtarea 
termenului de plată al 
despăgubirii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a impulsiona 
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depunerea cererii de despăgubire de 
către partea prejudiciată ori de către 
asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat 
părţii prejudiciate respingerea 
pretenţiilor de despăgubire, precum şi 
motivele respingerii, asigurătorul RCA 
este obligat la plata despăgubirii. 
 
 
 
 
 
(3) Deschiderea procedurii privind 
efectuarea investigaţiilor se face de către 
asigurător dacă există indicii temeinice 
asupra producerii evenimentului, în baza 
unui raport de expertiză realizat de un 
expert autorizat, şi dacă acesta a 
notificat în scris persoana 
prejudiciată/asiguratul, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data deschiderii 
dosarului de daună şi întocmirea 
procesului-verbal de constatare, cu 
privire la intenţia de a desfăşura 
investigaţii. Dacă în urma cercetărilor 
efectuate s-a constatat faptul că 
despăgubirea se cuvine persoanei 
prejudiciate, se aplică dispoziţiile art. 11 
alin. (2) lit. d). Necomunicarea 
notificării privind intenţia de a desfăşura 
investigaţii în termenul de 5 zile decade 
asigurătorul RCA din acest drept, fiind 
obligat la plata despăgubirii. Rezultatul 
motivat al investigaţiilor se comunică 
părţii prejudiciate în termen de 3 zile 
lucrătoare de la finalizare, dar fără a 

depunerea cererii de despăgubire de 
către partea prejudiciată ori de către 
asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat 
părţii prejudiciate respingerea parțială 
sau totală a pretențiilor de despăgubire, 
precum şi motivele respingerii, 
asigurătorul RCA este obligat la plata 
pretențiilor de despăgubire. 
Autori: Zamfir Daniel Cătălin – Senator 
P.S.D., Comisia pentru industrii și 
servicii 
 
(3) Deschiderea procedurii privind 
efectuarea investigaţiilor se face de către 
asigurător dacă există indicii temeinice 
asupra producerii evenimentului, în baza 
unui raport realizat de un expert 
autorizat, şi dacă acesta a notificat în 
scris persoana prejudiciată/asiguratul, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
deschiderii dosarului de daună şi 
întocmirea procesului-verbal de 
constatare, cu privire la intenţia de a 
desfăşura investigaţii. Dacă în urma 
cercetărilor efectuate s-a constatat faptul 
că despăgubirea se cuvine persoanei 
prejudiciate, se aplică dispoziţiile art. 11 
alin. (2) lit. d). Necomunicarea 
notificării privind intenţia de a desfăşura 
investigaţii în termenul de 5 zile decade 
asigurătorul RCA din acest drept, fiind 
obligat la plata despăgubirii. Rezultatul 
motivat al investigaţiilor se comunică 
părţii prejudiciate în termen de 3 zile 
lucrătoare de la finalizare, dar fără a 
depăşi termenul prevăzut la alin. (1). 

soluționarea cererilor de 
despăgubire /evitarea 
prelungirii nejustificate a 
timpului de soluționare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul de expertiză se 
realizează după realizarea 
expertizei, ori aici se vorbeste 
de declanșarea cercetarilor, 
etapă care este premergătoare 
realizării expertizei. 
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depăşi termenul prevăzut la alin. (1). 
 
 
(4) Despăgubirea se plăteşte de către 
asigurătorul RCA în termen de 10 zile 
de la data acceptării ofertei de 
despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) 
sau de la data la care asigurătorul 
RCA a primit o hotărâre 
judecătorească definitivă sau acordul 
entităţii de soluţionare a litigiului cu 
privire la suma de despăgubire pe 
care este obligat să o plătească. 
Documentele care stau la baza cererii 
de despăgubire sunt stabilite prin 
reglementări ale A.S.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor – Comisia pentru industrii și 
serivicii  
 
(4) Despăgubirea se plătește de către 
asigurătorul RCA în termen de 10 zile 
de la data transmiterii ofertei de 
despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. 
a).” 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii, Zamfir Cătălin Daniel – 
Senator P.S.D. 
 
 
 
 
 
18. La articolul 21, după alineatul (4) 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (41) și (42), cu următorul 
cuprins: 
„(41) Asigurătorul RCA reanalizează 
cuantumul despăgubirii plătite, la 
solicitarea persoanei prejudiciate și pe 
baza documentelor justificative 
depuse de către aceasta, ulterior 
plăţii.  
 
(42) În termen de 10 zile lucrătoare de 
la data solicitării prevăzute la alin. 
(41), asigurătorul RCA:  
 
a) efectuează plata diferenţei de 
despăgubire justificată;   
 
b) notifică în scris, cu confirmare de 
primire, motivele pentru care a 

 
 
 
Pentru claritate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se instituie termene de 
plată/comunicare a răspunsului 
în cazul reanalizării 
 
 
 
 
Conform Regulamentului general al 
Consiliului Birourilor, la ora actuală termenul 
maxim de confirmare de către un birou 
național a valabilității unei polițe de asigurare 
sau a locului obișnuit de staționare al unui 
vehicul (condiții obligatorii pentru a determina 
competența biroului pentru soluționarea 
cazului de daună) este de 6 săptămâni, condiții 
în care termenele stabilite prin legislație 
națională nu sunt aplicabile în sistemul carte 
verde. 
Această prevedere conferă BAAR posibilitatea 
de a-și susține calitatea de Birou național și 
modul în care acesta intervine în fața 

instanțelor de judecată atunci când este cazul. 
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respins pretenţiile formulate.” 
 
19. La articolul 21, după alineatul (6) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(7) cu următorul cuprins:  
„(7) În cazul pretențiilor de 
despăgubire care se soluționează de 
către BAAR în calitate de birou 
național auto, BAAR își exercită 
atribuțiile și obligațiile în 
conformitate cu prevederile 
acordurilor semnate în cadrul 
sistemului Carte Verde.” 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

19.    20. La articolul 22, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(21) cu următorul cuprins:  
„(21) În cazul în care persoana 
prejudiciată solicită înlocuirea 
temporară a vehiculului avariat, are 
obligația de a se adresa direct 
asigurătorului RCA, urmând ca 
acesta să-i pună la dispoziție, în 
termen de cel mult o zi lucrătoare de 
la data solicitării, un vehicul de clasă 
similară ori superioară; în caz 
contrar,persoana prejudiciată poate 
contracta un vehicul de o clasă 
similară, de la orice unitate 
autorizată.” 
 Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

A.S.F. consideră că 
introducerea acestei prevederi 
are rolul de a clarifica modul în 
care sunt acoperite prejudiciile 
pentru lipsa de folosință a 
vehiculului avariat și sprijină 
introducerea unei astfel de 
prevederi cu mențiunea că, 
despăgubirea este necesar a fi 
acordată la un nivel just, 
corect, iar acordarea acesteia ar 
trebui să nu constituie 
îmbogățire fără just temei 
pentru niciuna dintre părți. 

20.   
 
 

 21. La articolul 22, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  

 
 
 
Se impune eliminarea trimiterii la art. 24 
pentru că acest articol reglementează instituția 



19 
 

(3) Drepturile persoanelor prejudiciate 
prin accidente produse pe teritoriul 
României de vehicule aflate în 
proprietatea persoanelor asigurate RCA 
de către asigurători cu sediul în state 
aflate în aria de competenţă a unui birou 
naţional auto se exercită împotriva 
asigurătorului RCA prin BAAR sau prin 
corespondenţii desemnaţi, după caz, 
dacă sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art. 24.  

„(3) Drepturile persoanelor prejudiciate 
prin accidente produse pe teritoriul 
României de vehicule aflate în 
proprietatea persoanelor asigurate RCA 
de către asigurători cu sediul în alte state 
aflate în aria de competenţă a unui birou 
național auto se exercită împotriva 
asigurătorului RCA prin BAAR sau prin 
corespondenții desemnați de către 
BAAR. ” 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

”Reprezentantului de despăgubiri” care este 
total diferită de corespondenți. 
Pornind de la prevederile art. 21 din Directiva 
2009/103 EC,  transpus în legislație națională 
prin art. 24 din Legea nr. 132/2017, 
reprezentanții de despăgubirigestionează 
cazurile de daună pentru accidente produse pe 
teritoriul unui alt statmembru, exclusiv 
România ,  dacă victima este un rezident din 
România. 
În schimb, art. 22 alin. (3) se referă la 
accidente produse pe teritoriul României prin 
intermediul unor vehicule înmatriculate și 
asigurate în străinătate, iar gestionarea 
daunelor în acest caz se face de către BAAR 
sau de către corespondenți și în nici un caz de 
către reprezentanții de despăgubiri. 

21.   
 
 
Art. 23 - (5) În situaţia în care părţile nu 
se înţeleg asupra cuantumului 
despăgubirii, suma care nu face obiectul 
litigiului este plătită de către 
asigurătorul RCA înainte ca acesta să 
se fi soluţionat prin negocieri, prin 
soluţionarea alternativă a litigiilor sau 
de către instanţa judecătorească. 

 22. La articolul 23, alineatul (5) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(5) În situaţia în care părţile nu se 
înţeleg asupra cuantumului despăgubirii, 
suma reprezentând partea de 
despăgubire care nu face obiectul 
litigiului este plătită de către 
asigurătorul RCA.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Daniel Cătălin Zamfir – 
Senator P.S.D. 

 
 
În sprijinul persoanelor 
prejudiciate. 
 
 
 
 
 

22.  Art. 25 – d) persoana răspunzătoare 
de producerea prejudiciului a condus 
vehiculul fără consimțământul 
contractantului. 

 23. La articolul 25, litera d) se abrogă. 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

 

23.  Art. 26: Decontarea directă între 
asigurătorii RCA 
 
 
 
 
(1) Decontarea directă între asiguratorii 
RCA este aplicabilă la îndeplinirea 

 24. Articolul 26 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 26 – (1) Decontarea directă este 
efectuată obligatoriu de către 
asigurătorii RCA. 
 
(2) Decontarea directă între asiguratorii 
RCA este aplicabilă la îndeplinirea 
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cumulativă a următoarelor condiţii: 
 
a) accidentele auto se produc pe 
teritoriul României; 
 
 
b) vehiculele implicate în accidentele 
auto sunt înmatriculate/înregistrate în 
România; 
 
c) prejudiciile sunt produse exclusiv 
vehiculelor; 
 
d) ambele vehicule implicate în 
accidentul auto au asigurare RCA 
valabilă la data evenimentului; 
 
e) prejudiciile exclud vătămările 
corporale. 
 
(2) Serviciul de decontare directă se 
ofertează obligatoriu de către 
asigurător, dar achiziţia acesteia este 
opţională de către asigurat. 
 
(3) Procedura de decontare directă se 
stabileşte prin reglementări ale A.S.F. 
 
 
 
(4) Decontarea directă nu afectează 
dreptul persoanei prejudiciate în urma 
unui accident auto produs de un vehicul 
asigurat RCA de a exercita acţiunea 
directă pentru recuperarea prejudiciului 
produs împotriva asigurătorului RCA al 

cumulativă a următoarelor condiții: 
 
a) vehiculele implicate în accidentele 
auto sunt înmatriculate/înregistrate în 
România;   
 
b) accidentele auto se produc pe 
teritoriul României;   
 
 
 
 
 
c) vehiculele implicate în accidentul 
auto au asigurare RCA valabilă la data 
evenimentului;   
 
d) prejudiciile exclud vătămările 
corporale și/sau daunele morale.   
 
 
 
 
 
 
(3) Procedura de decontare directă se 
stabileşte prin reglementări ale A.S.F.   
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 
 
(4) Decontarea directă nu afectează 
dreptul persoanei prejudiciate în urma 
unui accident auto produs de un vehicul 
asigurat RCA de a exercita acţiunea 
directă pentru recuperarea prejudiciului 
produs împotriva asigurătorului RCA al 
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persoanei vinovate de producerea 
accidentului auto. 
 

persoanei vinovate de producerea 
accidentului auto, în cazul în care 
recuperarea prejudiciului nu poate fi 
efectuată prin procedura de 
decontare directă. 
Autor: Zamfir Daniel Cătălin – Senator 
P.S.D. 

24.   
 
 
Art. 32 - (3) Pentru îndeplinirea 
atribuţiilor de birou naţional auto, de 
organism de plată a despăgubirilor şi de 
organism de compensare, BAAR îşi 
constituie o structură proprie denumită 
Fondul naţional de protecţie, prin 
contribuţia tuturor membrilor, 
proporţional cu volumul primelor brute 
încasate din vânzarea contractelor 
RCA/Carte Verde. Disponibilul 
Fondului naţional de protecţie, 
nivelurile contribuţiilor pentru BAAR 
şi ale taxei de administrare a bazei de 
date se stabilesc prin reglementări ale 
A.S.F. la propunerea BAAR, astfel 
încât BAAR să îşi poată îndeplini în 
orice moment atribuţiile de birou 
naţional auto, de organism de plată a 
despăgubirilor şi de organism de 
compensare.  

 25. La articolul 32, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
„(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de 
birou naţional auto, de organism de plată 
a despăgubirilor şi de organism de 
compensare, BAAR îşi constituie o 
structură proprie denumită Fondul 
naţional de protecţie, prin contribuţia 
tuturor membrilor, proporţional cu 
volumul primelor brute încasate din 
vânzarea contractelor RCA/Carte Verde. 
” 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

Propunerea are în vedere 
transpunerea prevederilor 
Directivei 2009/103/CE în 
ceea ce privește asigurarea 
independenței BAAR având în 
vedere calitatea acestuia de 
birou național auto. 
Se elimină ingerință ASF în 
(guvernanță asociației) 
stabilirea contribuțiilor și 
taxelor pe care BAAR, ca 
asociație profesională 
independentă, le impune 
membrilor proprii. 

25.    26. La articolul 32 după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(31) cu următorul cuprins: 
„(31) BAAR constituie Fondul 
național de protecție în vederea 
îndeplinirii în orice moment a 

 
 
 
Preluare și modificare a tezei a 
doua de la art. 32 alin. (3) și în 
vederea asigurării 
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atribuțiilor de birou național auto, de 
organism de plată a despăgubirilor şi 
de organism de compensare; 
disponibilul Fondului național de 
protecție se stabilește prin 
reglementări ale A.S.F. la propunerea 
BAAR.” 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

independenței BAAR. 

26.   
 
 
Art.32 - (10) Consiliul director al 
BAAR, criteriile care trebuie îndeplinite 
de către persoanele propuse pentru 
funcţiile de conducere, actul constitutiv, 
statutul şi modificările acestora, 
nivelurile cotizaţiilor, ale contribuţiilor 
pentru fond şi ale taxei de administrare a 
bazei de date se stabilesc de către 
BAAR cu avizul prealabil al A.S.F. 

 27. La articolul 32, alineatul (10) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(10) Consiliul director al BAAR, 
criteriile care trebuie îndeplinite de către 
persoanele propuse pentru funcţiile de 
conducere, actul constitutiv, statutul şi 
modificările acestora, nivelurile 
cotizaţiilor, ale contribuţiilor pentru 
fond şi ale taxei de administrare a bazei 
de date se stabilesc de către BAAR cu 
informarea ulterioară a A.S.F.” 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

 
 
 
Propunerea are în vedere 
transpunerea prevederilor 
Directivei 2009/103/CE în 
ceea ce privește asigurarea 
independenței BAAR având în 
vedere calitatea acestuia de 
birou național auto. 
 

27.  Art. 32.- (11) Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al BAAR, atât cel 
preliminar, cât şi execuţia acestuia, se 
aprobă de către A.S.F.  

 28. La articolul 32 alineatul (11) se 
abrogă 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

Corelare cu modificarea alin 
(10). 

28.   7. După alineatul (12) al 
articolului 32 se introduc două 
noi alineate, alin. (13) şi (14), cu 
următorul cuprins: 
„(13) BAAR stabileşte reguli de 
conduită aplicabile membrilor 
inclusiv cu privire la încheierea 
asigurării RCA pentru 
asiguraţii cu risc ridicat. 

29. La articolul 32, după alineatul (12) 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (13) și (14) cu următorul 
cuprins: 
(13) Nemodificat 
 
 
 
 

Tehnică legislativă 
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(14) BAAR se asigură de 
punerea în aplicare a regulilor 
de conduită de către proprii 
membri şi stabileşte proceduri 
privind analizarea conduitei 
membrilor şi măsurile ce pot fi 
impuse acestora.” 

 
(14) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

29.   
 
 
Art. 33. -Atribuţii ale BAAR în calitate 
de organism de plată a despăgubirilor   
(1) În calitate de organism de plată a 
despăgubirilor, BAAR garantează fără a 
avea beneficiu de discuţiune 
despăgubirea persoanelor prejudiciate, 
rezidenţi ai statelor membre, prin 
accidente produse pe teritoriul României 
sau pe teritoriul unui alt stat membru 
decât statul lor de rezidenţă, prin 
intermediul unor vehicule sau tramvaie 
care staţionează în mod obişnuit pe 
teritoriul României sau pe teritoriul unui 
stat al cărui birou naţional auto nu a 
semnat Acordul multilateral, neasigurate 
RCA cu toate că, în conformitate cu 
prevederile legii, pentru acestea trebuia 
încheiată asigurarea RCA sau prin 
intermediul unor vehicule neidentificate, 
în următoarele condiţii:  
 
 
 
 
 

 30. La articolul 33, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 33 - (1) În calitate de organism de 
plată a despăgubirilor, BAAR 
garantează fără a avea beneficiu de 
discuțiune despăgubirea persoanelor 
prejudiciate, rezidenți ai statelor 
membre, prin accidente produse pe 
teritoriul României, prin intermediul 
unor vehicule sau tramvaie care 
staționează în mod obișnuit pe teritoriul 
României sau pe teritoriul unui stat al 
cărui birou național auto nu a semnat 
Acordul multilateral, sau prin 
accidente produse pe teritoriul unui 
alt stat membru decât statul lor de 
rezidență, prin intermediul unor 
vehicule care staționează în mod 
obișnuit pe teritoriul României, 
neasigurate RCA cu toate că, în 
conformitate cu prevederile legii, pentru 
acestea trebuia încheiată asigurarea 
RCA sau prin intermediul unor vehicule 
neidentificate prin accidente produse 
pe teritoriul României, în următoarele 
condiții:” 
Autor - Comisia pentru industrii și 

Conform formulării actuale, BAAR ar 
interveni pentru protejarea rezidenților din 
statele membre, în cazul în care suferă un 
accident într-un alt stat membru altul decât 
România, pentru prejudiciile cauzate de toate 
vehiculele neasigurate indiferent dacă sunt 
înmatriculate/înregistrate în România sau  într-
un alt stat al cărui birou naţional auto nu a 
semnat Acordul multilateral (De exemplu dacă 
un rezident din Germania ar suferi prejudicii 
printr-un accident produs pe teritoriul Italiei iar 
auto implicat ar fi din Turcia, neasigurat, 
Organismul de plată a despăgubirilor din 
România ar trebui să intervină!! În cazul din 
exemplu trebuie să intervină Organismul din 
Italia și nu cel din România). 
La fel, conform formulării actuale, Organismul 
de plată al despăgubirilor ar trebui să intervină 
pentru accidentele cu autori neidentificați 
produse pe teritoriul oricărui alt stat membru și 
nu numai în România cum prevede 
DIRECTIVA 2009/103. 
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 servicii 
30.    31. La articolul 33 după alineatul (2) 

se introduce un nou alineat, alineatul 
(21) cu următorul cuprins: 
„(21) Persoanele fizice şi juridice 
rezidente în  state terțe pot beneficia 
de garanția BAAR în condițiile 
prevăzute la alin. (1) și (2) numai în 
baza unor acorduri de reciprocitate 
încheiate de BAAR cu organismele 
similare din statele respective.” 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 

Completarea cadrului legislativ este 
necesară pentru a da posibilitatea 
legală BAAR de a încheia acorduri 
de reciprocitate și cu entități din alte 
state (state terțe) decât statele 
membre spre a a fi asigurată protecția 
reciprocă a rezidenților unui stat în 
calitate de vizitatori în celălalt stat. 
De actualitate este situația biroului 
național din Marea Britanie MIB în 
relație cu BAAR. 

31.  Art. 36: Atribuţii ale BAAR în 
gestionarea asigurărilor RCA aplicabile 
asiguratului cu risc ridicat 
(1) BAAR elaborează proceduri pentru 
gestionarea asigurărilor RCA aplicabile 
asiguratului cu risc ridicat, care să 
cuprindă cel puţin următoarele: 
 
 
 
a) elaborarea de atribuţii privind 
gestionarea asigurărilor RCA aplicabile 
asiguratului cu risc ridicat către 
structurile proprii; 
 
b) modalitatea de determinare a 
tarifului de primă RCA propus de 
BAAR; 
 
c) modul de determinare şi publicare a 
factorului "N" prevăzut la art. 2 pct. 5; 
 
 

8. Articolul 36 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.36.- (1) BAAR elaborează 
politici şi proceduri pentru 
gestionarea asigurărilor RCA 
aplicabile asiguratului cu risc 
ridicat, care cuprind cel puţin 
următoarele: 
 
a) elaborarea de atribuţii privind 
gestionarea asigurărilor RCA 
aplicabile asiguratului cu risc 
ridicat către structurile proprii; 
 
b) modalitatea de alocare şi 
ofertare în vederea încheierii 
contractului RCA pentru 
asiguratul cu risc ridicat; 
c) modul de determinare şi 
publicare a factorului "N" 
prevăzut la art.2 pct.5 şi art.19 
alin.(2); 

32. Nemodificat  
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d) modalitatea formulării unei oferte 
de către BAAR, conţinând 
propunerea de tarif de primă RCA; 
 
 
e) aspectele referitoare la modalitatea 
de ofertare, acceptarea ofertei, 
precum şi alocarea contractului de 
asigurare RCA unui asigurător RCA. 
 
(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) vor 
fi avizate de către adunarea generală a 
BAAR şi aprobate de către A.S.F. 

 
d) reguli de conduită aplicabile 
membrilor inclusiv cu privire 
la încheierea asigurării RCA 
pentru asiguraţii cu risc 
ridicat; 
 
e) aspectele referitoare la 
încheierea contractului de 
asigurare RCA de către 
asigurătorul alocat. 
 
(2) Politicile şi procedurile 
prevăzute la alin.(l) sunt 
aprobate de către adunarea 
generală a BAAR şi supuse 
avizului A.S.F.; Politicile şi 
procedurile proprii sunt 
aplicate de către BAAR şi 
membrii acestuia.” 

32.  Art. 37: Contravenţii şi sancţiuni 
(1) Constituie contravenţie săvârşirea 
următoarelor fapte: 
 
d) nerespectarea de către asigurătorii 
RCA a obligaţiilor prevăzute la art. 6 
alin. (3), art. 11, art. 14, art. 18 alin. (1) 
şi (3)-(12), art. 21 alin. (1)-(5) şi art. 23 
alin. (1); 
 
 
 
e) nerespectarea de către BAAR a 
prevederilor art. 32 alin. (2) lit. b)-m) şi 
art. 32 alin. (3), (8) şi (9); 
 

9. La articolul 37 alineatul (1), 
literele d)-g) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
,,d) nerespectarea de către 
asigurătorii RCA a obligaţiilor 
prevăzute la art.5 alin.(l) şi (2), 
art.6 alin.(3), art.11, art.14, art.18 
alin.(l) şi (6)-(12), art.21 alin.(l)-
(5), art.23 alin.(l), art.24 alin.(6) 
şi art.26 alin.(2); 
 
e) nerespectarea de către 
persoanele din consiliul 
director al BAAR, persoanele 
care deţin funcţii de conducere 

33. La articolul 37 alineatul (1), 
literele d) - g) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
d) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
e) nerespectarea de către persoanele din 
consiliul director al BAAR, persoanele 
care deţin funcţii de conducere în cadrul 
BAAR sau de către BAAR a obligației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coroborare cu cele de mai sus 
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f) nerespectarea de către BAAR a 
obligaţiei privind solicitarea 
avizului/aprobării, conform art. 19 alin. 
(3), art. 32 alin. (10) şi (11) şi art. 36 
alin. (2); 
 
 
 
 
 
g) nerespectarea obligaţiei de către 
asigurătorii RCA de a încheia 
contracte RCA cu asiguraţii cu risc 
ridicat, în urma alocării de către 
BAAR conform art. 19 alin. (2); 
 
 
 
 
 
 
 
 

în cadrul BAAR sau de către 
BAAR a obligaţiei în ceea ce 
priveşte stabilirea factorului 
„N” prevăzută la art.19 alin.(2), 
şi a prevederilor art. 32 alin. (2) 
lit. b) - m), alin. (3), (8) şi (9); 
 
f) nerespectarea de către 
persoanele din consiliul 
director al BAAR sau de către 
persoanele care deţin funcţii de 
conducere în cadrul BAAR a 
obligaţiei privind solicitarea 
avizului/aprobării, potrivit art.19 
alin. (2), art.32 alin.(10) şi (11) şi 
art.36 alin.(2); 
 
g) nerespectarea de către 
persoanele din consiliul 
director al BAAR sau de către 
persoanele care deţin funcţii de 
conducere în cadrul BAAR a 
obligaţiilor de elaborare a 
politicilor şi procedurilor, 
inclusiv pentru gestionarea 
asigurărilor RCA aplicabile 
asiguratului cu risc ridicat, sau 
de punere a acestora în 
aplicare, potrivit art.19 alin.(3) 
şi (4), art.32 alin.(13)-(14) şi 
art.36 alin.(l).” 

în ceea ce privește stabilirea factorului 
„N” prevăzută la art. 19 alin. (2), și a 
prevederilor art. 32 alin. (2) lit. b) - m), 
alin. (3), (31), (8) și (9); 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 
 
f) nerespectarea de către persoanele din 
consiliul director al BAAR sau de către 
persoanele care deţin funcţii de 
conducere în cadrul BAAR a obligaţiei 
privind solicitarea avizului/aprobării, 
potrivit art.19 alin. (2), art.32 alin. (10) 
şi art.36 alin.(2); 
 
 
 
g) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.  Art. 37: Contravenţii şi sancţiuni 
(1) Constituie contravenţie săvârşirea 
următoarelor fapte: 
 

10. La articolul 37 alineatul (1), 
după litera i) se introduce o 
nouă literă, lit.j), cu următorul 
cuprins: 
„j) nerespectarea de către 

34. Nemodificat  
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asiguratori şi de către 
persoanele care fac parte din 
conducerea acestora a 
măsurilor stabilite prin actele 
de autorizare, supraveghere 
şi/sau control sau a altor 
măsuri adoptate de A.S.F.;” 

34.  Art. 37: Contravenţii şi sancţiuni 
(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute 
la alin. (1) se sancţionează astfel: 
a) faptele asigurătorilor RCA prevăzute 
la alin. (1) lit. a), b), d), g), h) şi i), cu 
avertisment scris sau, prin derogare de la 
prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 
lei; 

 35. La articolul 37 alineatul (2), litera 
a) se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
„a) faptele asigurătorilor RCA prevăzute 
la alin. (1) lit. a), b), d), g), h) şi i), cu 
avertisment scris sau, prin derogare de la 
prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
cu amendă de la 50.000 lei la 5.000.000 
lei; 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii, Zamfir Cătălin Daniel – 
Senator P.S.D. 

 
 
 
Pentru corelare cu suma 
maximă prevăzută în Legea nr. 
237/2015. 
 
 
 
 
 
 

35.  Art. 37: Contravenţii şi sancţiuni 
(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute 
la alin. (1) se sancţionează astfel: 
c) faptele persoanelor din consiliul 
director al BAAR sau ale persoanelor 
care deţin funcţii de conducere în cadrul 
BAAR, prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), 
cu avertisment scris sau cu amendă de la 
10.000 lei la 100.000 lei; 
 
 
e) faptele BAAR prevăzute la alin. (1) 

11. La articolul 37 alineatul (2), 
literele c) şi e) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
,,c) faptele persoanelor din 
consiliul director al BAAR sau 
ale persoanelor care deţin funcţii 
de conducere în cadrul BAAR, 
prevăzute la alin.(l) lit.e)-g), cu 
avertisment scris sau cu amendă 
de la 10.000 lei la 100.000 lei; 
 
e) faptele BAAR prevăzute la 

36. Nemodificat  
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lit. e) şi f), cu avertisment scris sau cu 
amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei. 

alin.(l) lit.e) şi h) cu avertisment 
scris sau cu amendă de la 10.000 
lei la 100.000 lei.” 

36.  Art. 37: Contravenţii şi sancţiuni 
(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute 
la alin. (1) se sancţionează astfel: 
 

12. La articolul 37 alineatul (2), 
după litera e) se introduce o 
nouă literă, lit.f), cu următorul 
cuprins: 
,,f) faptele asigurătorilor RCA 
sau ale persoanele care fac 
parte din conducerea acestora 
pentru nerespectarea 
măsurilor, prevăzute la alin.(1) 
lit. j), cu avertisment scris sau 
cu amendă de la 10.000 lei la 
100.000 lei;” 

37. Nemodificat  

37.   
 
 
(3) Constatarea contravenţiilor 
prevăzute la alin. (1) se face de către 
persoanele cu atribuţii privind 
supravegherea şi controlul din cadrul 
A.S.F. Aplicarea sancţiunilor 
contravenţionale prevăzute la alin. (2) şi 
(5)-(7) se realizează de către Consiliul 
A.S.F. prin decizie, cu respectarea în 
mod corespunzător a prevederilor art. 8 
alin. (3), art. 39 alin. (10), art. 40 şi 
art. 421 din Legea nr. 32/2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, art. 163 alin. (12), (16) şi 
(17) şi ale art. 165 din Legea 
nr. 237/2015, cu modificările ulterioare. 
Prin derogare de la art. 8 alin. (4) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, 
aprobată cu modificări şi completări 

13. Alineatul (3) al articolului 
37 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Constatarea contravenţiilor 
prevăzute la alin.(l) se face de 
către persoanele cu atribuţii 
privind monitorizarea, 
supravegherea şi/sau controlul 
din cadrul A.S.F. Aplicarea 
sancţiunilor contravenţionale 
prevăzute la alin.(2) şi (5)- (7) se 
realizează de către Consiliul 
A.S.F. prin decizie, cu 
respectarea în mod corespunzător 
a prevederilor art.28 alin.(15) şi 
(20), art.31 din Legea 
nr.236/2018, art.163 alin.(12) şi 
(16) şi ale art.165 din Legea 
nr.237/2015, cu modificările 
ulterioare.” 

38. La articolul 37, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(3) Nemodificat 

Tehnică legislativă. 
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prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, art. 163 alin. (16) din 
Legea nr. 237/2015, cu modificările 
ulterioare, se aplică şi pentru 
persoane fizice. 

38.   
 
 
(11) În cazul constatării săvârşirii a două 
sau mai multe contravenţii se aplică 
amenda prevăzută pentru contravenţia 
cea mai gravă. 

14. Alineatul (11) al articolului 
37 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(11) Prin derogare de la 
prevederile art.10 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în cazul constatării 
săvârşirii a două sau mai multe 
contravenţii se aplică amenda 
prevăzută pentru contravenţia cea 
mai gravă.” 

39. La articolul 37, alineatul (11) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(11) Nemodificat 

Tehnică legislativă. 

39.   15. După alineatul (15) al 
articolului 37 se introduce un 
nou alineat, alin. (16), cu 
următorul cuprins: 
„(16) Prin derogare de la 
prevederile art.13 din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aplicarea sancţiunii 
contravenţionale se prescrie în 
termen de 3 ani de la data 
săvârşirii faptei. în cazul 

40. La articolul 37, după alineatul (15) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(16) cu următorul cuprins: 
 
(16) Nemodificat 

Tehnică legislativă. 
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contravenţiilor continue, 
termenul de prescripţie de 3 
ani curge de la data constatării 
faptei sau de la data încetării 
ultimului act ori fapt săvârşit, 
dacă acest moment intervine 
anterior constatării.” 

40.  Art.43 Reglementări - (1) În termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, A.S.F. emite reglementări 
în aplicarea acesteia privind:  
i) nivelul contribuţiilor şi termenele 
de plată către BAAR, precum şi ale 
taxei de administrare a bazei de date;  
j) modalitatea de avizare şi 
înregistrare a personalului care 
efectuează constatarea daunelor;  
m) criteriile de risc, indicii de 
încărcare, coeficienţii de majorare 
şi/sau corecţie ori alte instrumente 
utilizate în calculul tarifului de primă; 

 41. La articolul 43 alineatul (1) literele 
i), j) și m) se abrogă. 
Autor - Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

Propunerea are în vedere transpunerea 
prevederilor Directivei 2009/103/CE în ceea ce 
privește asigurarea independenței BAAR 
având în vedere calitatea acestuia de birou 
național auto. 
BAAR este asociație profesională și nu un 
asigurător condiții în care A.S.F. nu poate 
intervii în stabilirea contribuțiilor aplicate 
membrilor. 
Corelare cu propunerea de modificare a art.18, 
alin. (12) 

41.  Art. 43 - Reglementări 
m) criteriile de risc, indicii de încărcare, 
coeficienţii de majorare şi/sau corecţie 
ori alte instrumente utilizate în calculul 
tarifului de primă; 

16. La articolul 43 alineatul (1), 
litera m) se abrogă. 

Se elimină. Tehnică legislativă. 

42.   Art.II.- În termen de 20 de zile 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară 
modifică şi completează în mod 
corespunzător prevederile 
reglementărilor emise în 
aplicarea Legii nr. 132/2017 
privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 

Nemodificat  



31 
 

prejudicii produse terţilor prin 
accidente de vehicule şi 
tramvaie. 

43.   Art. III – Actele și faptele 
juridice încheiate ori, după caz, 
săvârșite sau produse înainte de 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi nu pot genera alte efecte 
juridice decât cele prevăzute de 
legea în vigoare la data încheierii 
sau, după caz, a săvârșirii ori 
producerii lor. 

Nemodificat  

44.    Art. IV – În termen de 6 luni de zile 
de la publicarea prezentei legi, 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară aprobă prin ordin al 
președintelui sistemul de evaluare 
specializat prevăzut la art. 14 alin. (2) 
din Legea 132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule şi 
tramvaie, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

 

45.    Art. V – Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012 privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității de 
Supraveghere Financiară, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 
2012, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea 113/2013, cu 
modificările și completările 
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ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

46.   
 
Art. 10 - (1) Revocarea din funcţie a 
unui membru al Consiliului A.S.F. se 
face conform procedurii prevăzute la art. 
8 alin. (2), când acesta nu mai 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 
9. 

 1. La articolul 10 alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
<< „Art. 10 - (1) Revocarea din funcţie 
a unui membru al Consiliului A.S.F. se 
face conform procedurii prevăzute la art. 
8 alin. (2), când acesta nu mai 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 
alin. (1) și art. 12 alin. (1) lit. c). ”>> 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

 

47.  Art. 12 – (1) Calitatea de membru al 
Consiliului A.S.F. încetează în 
următoarele situaţii: 
c) prin revocarea de către Parlament 
conform prevederilor art. 10; 
 

 2. La articolul 12 alineatul (1) litera c) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
<<„c) prin revocare de către Parlament, 
în următoarele situații: 
1. la apariția unei incompatibilități 
sau a unui impediment dintre cele 
prevăzute la art. 9 alin. (1); 
2. pentru exercitarea funcției cu gravă 
neglijență care are ca urmare 
perturbarea semnificativă a 
atribuțiilor prevăzute la art. 2; 
3. pentru încălcarea gravă sau 
indeplinirea cu rea-credință a 
prevederilor prezentei ordonanțe de 
urgență. >>” 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

 

48.   Art. IV – Prezenta lege intră în 
vigoare la 3 zile de la publicarea 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cu excepția art. I pct. 9-

Art. VI – Prezenta lege intră în vigoare 
la 3 zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, cu 
excepția art. I pct. 33, 34 și 36-40, care 

Tehnică legislativă. 



33 
 

15, care intră în vigoare la 10 zile 
de la publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

intră în vigoare la 10 zile de la 
publicarea acesteia în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 
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Anexa nr. 2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. 
Crt. 

Legea 132/2017 Amendament respins/autor Motivarea susținerii/Motivarea 
respingerii 

Camera 
Decizională 

1.  
Art. 14: Cuantumul despăgubirilor 
(1) Despăgubirile se acordă în cuantum 
egal cu întinderea prejudiciului până la 
limita maximă de răspundere a 
asigurătorului RCA care este egală cu 
cea mai mare valoare dintre limita de 
răspundere prevăzută în legislaţia 
aplicabilă şi cea prevăzută în contractul 
RCA, iar asigurătorul este obligat să 
comunice valoarea maximă de 
despăgubire, la cererea păgubitului sau a 
mandatarului acestuia, în termen de 7 
zile calendaristice. 
 
(3) Valoarea reparaţiei se stabileşte 
folosind sistemele de evaluare 
specializate sau prin documente emise în 
condiţiile legii în care unitatea 
reparatoare auto îşi poate utiliza propria 
valoare a orei de manoperă afişată.  

1. La articolul 14, alineatele (1) și (3) se modifică 
și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 14 (1) Despăgubirile se acordă în cuantum 
egal cu întinderea prejudiciului până la limita 
maximă de răspundere a asigurătorului RCA care 
este egală cu cea mai mare valoare dintre limita de 
răspundere prevăzută în legislația aplicabilă și cea 
prevăzută în contractul RCA, iar asigurătorul este 
obligat să comunice valoarea maximă de 
despăgubire doar în caz de daună totală 
economică, la cererea păgubitului sau a 
mandatarului acestuia, în termen de 7 zile 
calendaristice.” 
Autori: Toma Ilie, Dunavă Costel Neculai – P.S.D. 
 
(3) Valoarea reparației se stabilește folosind 
sistemele de evaluare specializate sau prin 
documente emise în condițiile legii în care unitatea 
reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a 
orei de manopera, afișată conform 
reglementărilor legale în vigoare si aplicabila in 
relația cu toți clienții. Valoarea orei de 
manopera va fi stabilita la nivelul mediu al 
prețului de piață, fără a putea depăși valoarea 
practicata de reprezentanta mărcii 
autovehiculului ce face obiectul reparației. La 
cererea scrisa a asiguratorului, unitatea 
reparatoare va comunica acestuia preturile 

Motivația susținerii 
 
Acest articol se aplica exclusiv in caz de 
dauna totala economica. 
Urmare a neclarității in formularea textului de 
lege, unitățile reparatoare au format o practica 
nelegala, solicitând prejudicii constând in 
lipsa de folosință in situații in care nu este 
aplicabila prevederea, respectiv reparații 
(unde valoarea maxima este evident 
cunoscuta si rezulta din facturi ori devize). 
Prin includerea sintagmei,, doar in caz de 
dauna totala economica’’ se elimina 
practica unităților reparatoare de a solicita in 
toate cazurile valoarea maxima de 
despăgubire. 
 

Motivația respingerii 
 
Motivația susținerii 
 
Art.7 pct.32 din Codul fiscal definește prețul de 
piață ca fiind ,,suma care ar fi plătită de un client 
independent unui furnizor independent în același 
moment şi în același loc, pentru același bun sau 
serviciu ori pentru unul similar, în condiții de 
concurență loială” 
OG 99/2000 privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piață arata ca:  
- Art.67 alin.1 “Comerciantul care în rețeaua de 
distribuție oferă spre vânzare produse/servicii 
trebuie să indice prețul de vânzare/tariful practicat 
şi prețul pe unitatea de măsură, conform 
reglementărilor legale în vigoare.“ 
- Art.67 alin.2 :” Preturile de vânzare, preturile pe 
unitatea de măsură şi tarifele practicate se indică în 
mod vizibil, lizibil şi fără echivoc prin marcare, 
etichetare şi/sau afișare” 

Camera 
Deputaților 



35 
 

practicate, însoțite de procesul-verbal prin care 
se confirma afișarea. 
Autori: Toma Ilie, Dunavă Costel Neculai – P.S.D. 

 
Din interpretarea dispozițiilor legale rezulta 
următoarele: 
 prețul practicat de unitatea reparatoare si 

plătit de asigurator trebuie sa fie un preț de 
piață. 

 practicarea unui tarif diferențiat pentru 
același serviciu (in funcție de persoana 
beneficiarului) este contrara dispozițiilor 
legale  (conform cărora profesionistul poate 
aplica doar un tarif unic pentru aceleași  
servicii prestate indiferent de persoana 
beneficiarului ). 

Aplicarea de adaosuri comerciale diferite de către 
unitățile reparatoare in funcție de destinatarul final 
al obligației de plata a contravalorii reparației 
(client neasigurat / asigurator ) înseamnă 
exercitarea cu rea- credință a dreptului la 
despăgubire si in final nu reprezintă decât o forma 
de îmbogățire fără justa cauza a unităților 
reparatoare. 

 
Motivația respingerii 

2.  2. La articolul 21, după alineatul (6) se introduce 
un nou alineat, alineatul (7), cu următorul 
cuprins: 
(7) Penalitățile sunt legate în mod esențial de 
persoana terțului prejudiciat, urmând a fi 
plătite direct acestuia, pe baza de cerere. 
Autori: Toma Ilie, Dunavă Costel Neculai – P.S.D. 

Motivația susținerii 
 
 
Conform Regulametului general al Consiliului 
Birourilor, la ora actuală termenul maxim de 
confirmare de către un birou național a valabilității 
unei polițe de asigurare sau a locului obișnuit de 
staționare al unui vehicul (condiții obligatorii 
pentru a determina competența biroului pentru 
soluționarea cazului de daună) este de 6 săptămâni, 
condiții în care termenele stabilite prin legislație 
națională nu sunt aplicabile în sistemul carte verde. 
Această prevedere conferă BAAR posibilitatea de 
a-și susține calitatea de Birou național și modul în 
care acesta intervine în fața instanțelor de judecată 
atunci când este cazul. 

 
Motivația respingerii 

Camera 
Deputaților 

3.  3. La articolul 23, după alineatul (6) se introduce 
un nou alineat, alineatul (7) cu următorul 
cuprins: 
„(7) Dreptul de despăgubire este legat în mod 
esențial de persoana terțului prejudiciat.” 
Autori: Toma Ilie, Dunavă Costel Neculai – P.S.D. 

Motivația susținerii 
 
Anumite unități reparatoare folosesc preturi 
exorbitante pentru reparațiile auto, înșelând clienții 
si stabilind prețul serviciilor unilateral, fără 
negociere. Prețul este acceptat in virtutea încheierii 
de contracte de cesiune, prin care dreptul de 
despăgubire este transmis unității reparatoare, fiind 
astfel încălcate prevederile art. art. 1.206. (1), art. 

Camera 
Deputaților 
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1.214. (1) si 1.235-1.238 Cod Civil. 
Pe baza calității de cesionar, unitatea reparatoare 
solicita achitarea despăgubirii, iar asiguratorul 
achita doar partea cuvenita, ceea ce generează 
litigii si petiții către ASF din partea unității 
reparatoare. Astfel, la acest moment, instanțele de 
judecata sunt supraîncărcate cu peste 6000 de astfel 
de litigii. 
Transferul drepturilor de despăgubire este contrar 
prevederilor scopului urmărit de legiuitor, acesta 
arătând in mod constant ca asigurătorul plătește 
despăgubirea direct terței persoane prejudiciate - 
art. 2.226. (1) Cod civil. 
Se impune adoptarea acestor doua soluții, care: 
- sa duca la evitarea transformării drepturilor de 
despăgubire in obiect al interesului samsarilor  
- sa readucă piața de asigurări la o stare de 
normalitate; 
- sa degreveze instanțele de judecata de un număr 
foarte mare de litigii. 

 
Motivația respingerii 

4.  4. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
(3) După efectuarea plății despăgubirilor 
asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate 
notifică asigurătorului RCA al persoanei 
vinovate sumele achitate. Asigurătorul RCA al 
persoanei vinovate are obligaţia achitării 
sumelor datorate către asigurătorul RCA al 
persoanei prejudiciate în termen de maxim 10 
zile. 
Autor: Zamfir Daniel Cătălin – Senator P.S.D. 

Motivația susținerii 
 
Motivația respingerii 
Alin (3) se elimină deoarece se 
regăsește la art. 21 alin. (4). 
 

Camera 
Deputaților 

5.  5. La articolul 33 alineatul (1) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„(1) În calitate de organism de plată a 
despăgubirilor, BAAR garantează fără a avea 
beneficiu de discuțiune şi de diviziune 
despăgubirea persoanelor prejudiciate, rezidenți ai 
statelor membre, prin accidente produse pe 
teritoriul României, prin intermediul unor vehicule 
sau tramvaie care staționează în mod obișnuit pe 
teritoriul României sau pe teritoriul unui stat al 

Motivația susținerii 
 
Motivația respingerii 
 

Camera 
Deputaților 
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cărui birou național auto nu a semnat Acordul 
multilateral, sau prin accidente produse pe teritoriul 
unui alt stat membru decât statul lor de rezidență, 
prin intermediul unor vehicule care staționează în 
mod obișnuit pe teritoriul României, neasigurate 
RCA cu toate că, în conformitate cu prevederile 
legii, pentru acestea trebuia încheiată asigurarea 
RCA sau prin intermediul unor vehicule 
neidentificate prin accidente produse pe teritoriul 
României, în următoarele condiții:” 
Autor: Sitterli Ovidiu-Ioan – P.N.L. 

6.  Art. V. – Propunem excluderea din lege a 
oricăror referiri la mandatar ori la unitate 
reparatoare, deoarece aceste entități sunt deja 
reglementate de ale dispoziții legale (Codul 
Civil). 
Autori: Toma Ilie, Dunavă Costel Neculai – P.S.D. 

Motivația susținerii 
Menționarea respectivelor entități 
nu are relevanță juridică ci 
urmărește doar o legitima a lor, 
anormală în condițiile în care nu 
fac obiectul reglementării ori 
supravegherii A.S.F. 
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PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


