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 COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI  
 DOMNULUI PREȘEDINTE HALICI NICUȘOR 
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 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.132 din 31 mai 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. 635 din 2 decembrie 2019. 

 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 
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R A P O R T     P R E L I M I N A R  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 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 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 Legii nr.132 din 31 mai 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. 635 din 2 decembrie 2019, înregistrat la 

comisie sub nr.4c-3/484 din 3 decembrie 2019. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.827/05.09.2019, avizează favorabil 

propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea 

legislativă în şedinţa din 26 noiembrie 2019, în condițiile articolului 75 alineatul 

(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 4912/24.09.2019, avizează 

nefavorabil prezentul proiect de act normativ. 

 Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din 
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data de 04 februarie 2020, a avizat nefavorabil proiectul de Lege. 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art.26 

din Legea nr.132/2017. Astfel, se preconizează ca reglementările Autorităţii de 

Supraveghere Financiară referitoare la procedura de decontare directă să prevadă, 

sub sancţiunea returnării sumei acordate cu titlu de decontare directă, 

obligativitatea prezentării decontului în termen de maxim 45 de zile de la data 

reparaţiei vehiculului într-o unitate autorizată. 

 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de Lege 

în ședința din 22 aprilie 2020.  

 La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

industrii și servicii și au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea proiectului de 

Lege. 

 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 


