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Domnului Bogdan SIMION
Preşedinte, Consiliul Economic ^i Social

COMSILÎUL ECONOî.^lC Şl SOCIAL

Nr../^.S......

Stimate domnule Pre°edinte,
Vă transmitem, ataşat, în vederea obţinerii avizului Consiliului Economic şi
Social conform Legii nr.248/2013 privind organizarea °i func|Dionarea Consiliului
Economic °i Social, republicată, cu modificările “i completările ulterioare, proiectul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi compietarea Legii
nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civiiă auto pentru prejudicii
produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.
Totodată, vă facem cunoscut că proiectul menţionat mai sus a fost transmis, în
vederea avizării, şi prin e-mail în data de 05.01.2021 la adresele: ces@ces.ro şi
secretariat.sedinte@ces.ro.

De asemenea, vă facem cunoscut că proiectul men|Dionat mai sus va fi analizat în
cadrul şedinţei Comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Finanţelor
care se va desfă°ura în data de 09.02.2021, ora 15.00, pe platforma ZOOM.
Pentru a participa la dezbaterile Comisiei, la conectare, vă rugăm să folosiţ}!:
httDs://zoom.us/i/99034607526?pwd=SmVXZDI0a2s2T3arY0clWanFJM1FLQT09

Cod Şedin|3ă (Meeting ID): 990 3460 7526
Parolă (Password): CDS
'i

Cu deosebită consideraţiie.

1

ir

■1

:
i *

H 4

«#?%MINISTERUL FINANŢELOR

I

:

|>';'4|cabinet,secretabde_ştai;:...

B-^dul Libertâtii, nr.16, sector 5,'
-------- j------------- cdd''060706, Bucure#
’
Tel;+4021 319 96 93
Fax:+4021 319 97 14
e-mail: cabiriet.rninistru@mfinanţe.gQv.r:o

, I

Nr. 236219/08.02.2021 ' '
^

.■

1|

I
I
I
I

!

1 ,
!l

Domnului Bogdan SIIVlfON
Preşedinte, Consiliul Economic şi Sbctial
I
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Stimate domnule Preşedinte,

I

i

•

1

Vă transmitem, ataşat, în vederea obţinerii avizului Consiliului
Economic şi Social conform Legii nr.248/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Economic şi Social, repubiicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernuiul
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea
obligatorie de răspundere Civila auto pentru prejudicii produse ţerţilor prin
accidente de vehicule şi tramvaie.
Totodată, vă facem cunoscut că proieotul menţionat mai sus a fost
transmis, în vederea avizării, şi prin e-mail în data de 05;0t.202i la
adresele; ces@ces.ro şi secretariat.sedinte@ces.ro.
Cu deosebită consideraţie,

p. MINISTRUL FINANŢELOR
SECRETAR DE STAT
Lucian Ovidiu HEIUŞ
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MINISTERUL FINANŢELOR
i CABINET SECRETAR DE STAT

B^-dUl-Libirtiîiij nn 16, sector 5.
cod 060706, Bucureşti
tel: +4021 319 96 93
Făx;+4D21 319 9714
e^rnail: Gabihet,iTijmşţru@iTifrriante.gâV.m

Nr. 236219/08.02.2021

COMPLETARE ORDINE DE ZI
a şedinţei Comisiei de dialog social care se \7â desfăşura
în data de 09.02.2021, ora 15:00

1. Analizarea proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto pentru pr^udicii produse terţilor
prin accidente de vehicule şi tramvaie;

PREŞEDINTELE COMISIEI DE DIALOG SOCIAL
SECRETAR DE ŞTAT
LUCIAN OVIDIU HEtUS
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 .
Titlul actului normativ
i
Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea
obligatorie ^de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi
J; tramvaie
'
Secţiunea a l-a j
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Piaţa asigurărilor din România este o piaţă orientată priîpondetent spre activitatea de asigurări generale ce
deţine o pondere, la finalul celui de-aţ doilea semestru ăl anului 2020, de 81% din totalul primelor brute
subscrise de societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de către A.S.F.
în ceea ce priveşte clasele de asigurări generale se constată p .concentrare a^ activităţii de asigurare din
România, ca urmare a faptului că se menţine un interes^crescut pentru asigurănle auto (clasele A3 şi AlO'i
şi deşi se observă o scădere uşoară ă acestei ponderi'pe parcursul Ultimilor ani, aceasta se .situează în
prezent la o valoare de aproximativ 70% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de
asigurări generale. Asigurarea RCA este o asigurare obligatorie care poate afecta un număr de peste 6
milioane de proprietari de vehicule, care pot fi şi beneficiari ai contractelor de asigurare,
începând cu data de 1.01.2021, odată cu ieşirea Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord din
Unmnea Europeană, prevederile legislaţiei europene nu mai sunt obligatorii acestui stat şi totodată nici
obligaţiile statelor membre ale UE nu mai sunt opozabile acestui stat. în acest sens, atât cetăţenii
României, cât şi cei ai Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord pot circula liber în cele două
state, condiţii în care aceştia pot deveni victime ale accidentelor de circulaţie produse de vehicule
reasigurate sau neidentificate pe teritoriul unuia dintre cele două state.
în ceea ce priveşte asigurările RCA, piaţa se caracterizează prin lipsa inovaţiei în ceea ce priveşte
dezvoltarea unor produse complexe orientate către acoperirea nevoilor asiguraţilor, motivaţia fiind dată de
faptul că beneficiarul asigurării RCA nu este persoana care încheie această asigurare, ci este un terţ,
condiţii în care singurul criteriu în baza căruia clientul îşi alege asigurătorul este acela al costului
asigurării, care din punctul acestuia de vedere ar trebui Să fie cât mai mic. De asemenea, aceasta piaţă este
caracterizată şi de următoarele: consumatorii nu au putere de negociere, produsele de asigurare sunt
omogene, numărul concurenţilor este restrâns, există o transparenţă ridicată pe piaţă iar cererea este în
creştere.
, •
’
:
^La nivel european, mecanismul de decontare directă este utilizat în mai multe state europene.
2. Schimbări preconizate
Serviciul de asigurare de decontare directă garantează persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa
asigurătorului la care acesta are încheiată asigurarea RCA în vederea recuperării prejudiciului, urmând ca
acesta să recupereze în totalitate sau în parte sumele achitate de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate
. de producerea accidentului.
Având în vedere interesul public general, evitarea riscului de concentrare a pieţei şi evitarea instituirii
unei pieţe cu structură de monopol, prin transformarea decontării directe într-un serviciu de asigurare
obligatoriu a fi contractat de către asigurat şi asigurătorul RCA, se urmăreşte creşterea încrederii
asiguratului în propriul asigurător, prin faptul că acesta nu ar mai fi nevoit să se adreseze unui asigurător
cu care acesta nu are o relaţie contractuală prealabilă. în aceste condiţii, teoretic, la alegerea asigurătorului
propriu nu mai este avut în vedere ca principal criteriu de selecţie preţul asigurării ci alte criterii orientate
spre calitatea serviciilor oferite, inclusiv în acordarea despăgubirilor.
Un alt scop al introducerii acestui serviciu de asigurare este acela de soluţionare amiabilă a unui număr
extrem de mare de dosare de daună de regres administrativ, în special de micşorare a costurilor de
gestionare a acestora, dar şi reducerea termenului de acordare a despăgubirilor. Prin aplicarea acestuia se
unnăreşţe beneficiul asiguratului, creşterea încrederii în propriul asigurător şi optimizarea costurilor cu
despăgubirile ce pot duce la scăderea primelor de asigurare.
‘‘
Totodată, în contextul precedentului generat de BREXIT şi având în vedere posibilitatea apariţiei acestei
situaţii şi în viitor, este necesară asigurarea unui cadru legislativ care să permită birourilor naţionale ale
^statelor, să încheie acorduri de reciprocitate pe baza cărora, persoanele fizice şi juridice rezidente să fie
1

■
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despăgubite pe baza garanţiei acordate de acestea.
Proiectul Ordonanţei de urgenţă de modificare şi completare a Legii nr. 132/2017 are în vedere în
principal următoarele;
1. Se propune introducerea posibilităţii exprese a BAAR de a încheia acorduri de reciprocitate şi cu
organisme similare din state terţe, astfel încât persoanele fizice şi juridice rezidente în state terţe să
beneficieze de garanţia BAAR, pe baza încheierii unor astfel de acorduri.
2. Se propune modificarea mecanismului de decontare directă în sensul transformării acestuia într-un
serviciu obligatoriu atât pentru asigurătorul RCA, cât şi pentru asigurat.
3. Se propune corelarea contravenţiilor cu obligaţiile nou introduse în proiectul de ordonanţă de urgenţă.
4. Se propune corelarea sancţiunilor aplicate asigurătorilor RCA cu cele aplicate societăţilor reglementate
de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Alte informaţii
Situ|^ia extraordinară apărută în contextul BREXIT a generat necesitatea reglementării urgente a celor
mai sus prevăzute, întrucât promovarea măsurilor pe calea imui proiect de lege, ţinând cont de perioada:
lungă pe care o presupune o procedură parlamentară, nu ar asigura protecţia necesară în timp util iar ■
interesului public general ar fi iminent afectat.
De asemenea, în ceea ce priveşte decontarea directă, situaţia extraordinară este generată de existenţa unei
stări de fapt, obiective şi cuantificabile, astfel încât, în contextul celor de mai sus prezentate, i
nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă putând avea consecinţe nefavorabile în plan '
economic şi social. Se are în vedere protecţia financiară a persoanei prejudiciate, astfel încât să
beneficieze de repararea într-un timp cât mai scurt a prejudiciului material suferit. Astfel consumatorul nu
va mai fi nevoit să contacteze un asigurător cu care nu are o relaţie contractuală prealabilă şi pe care nu 1a ales conform propriilor criterii, astfel încât criteriul de alegere al contractului RCA să depindă de alte
elemente decât cele referitoare la nivelul preţului asigurării RCA. în al doilea rând, dar la fel de
important, este faptul că persoana prejudiciată nu are la dispoziţie aceleaşi instrumente pe care le are
propriul asigurător, astfel încât, să poată constrânge asigurătorul persoanei vinovate să soluţioneze cazul
într-un termen cât mai scurt şi la un nivel just al despăgubirii.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul
l‘. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul
2*. Impactul asupra sarcinilor administrative
Nu este cazul
ii
T. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
n
Nu este cazul
i
'
'
1’
3. Impactul social
i
1
!>
Nu este cazul
i:.
i
I
4. Impactul asupra mediului
îî
1
Nu este cazul.
'I
5. Alte informaţii
I'
Nu este cazul.
i:
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe tet-men scurt, cât sî pe termen lung
(5 ani)
■ h.

t ■
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1. Modificări ale veniturilor I
I
Dugetare, în plus/minus, din care;
a) buget de stat, din acesta:
ii
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
I
1
(iii) TVA
I
(
1;
b) bugete locale
I 1
' \
!.
.I
(i) impozit pe profit
I
^ 1
c) bugetul asigurărilor sociale de
. II :
stat: .
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta;
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
(iii) asistenţă socială
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
(iii) asistenţă socială
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat;
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus,
din care';
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
preşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
cugetare . ,
I
7. Alte informaţii
^
~
---- —“
>
I
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact deoarece nu propune introducerea unor scutiri
Jşau exceptări de la plata de impozite.
________
Secţiunea a 5-a
______
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare______
i
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) Acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a actului
normativ
Autoritatea de Supraveghere Financiară va modifica prevederile reglementărilor emise în aplicarea 1'
Jegislaţiei primare în vederea punerii în acord cu completările şi modificările aduse acesteia.
1
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I b) Acte normative care urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii
I Incompatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
j 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor care
I transpun prevederi comunitare
I Nu este ca2ail________
j 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
^
j Nu este cazul
j 4. Hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie a Uniunii Europene
----------------I
Nu este cazul
normative şi/sâu documente internaţionale din c^re decurg angajamente I
I
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
I
------------- Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1 IJnformaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
Prezentul proiect de ordonanţâ de urgenţă va fi publicat, pentru consultare publică pe site-ul
Ministerului Finanţelor. ______
,
I
’
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care,a avut loc consultarea, precum şi a modului în
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de’act normativ.
____
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul
de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în iiondiţiile Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul.
!
j 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile
Botărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
I
Nu este cazul.______ __ ___________
^5. Informaţii privind avizarea de către:
~
—I
a) Consiliul Legislativ: Proiectul de ordonanţă de urgenţă va fi supus avizării Consiliului Legislativ în
vederea obţinerii avizului
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării: nu este cazul
c) Consiliul Economic şi Social: Proiectul de ordonanţă de urgenţă va fi supus avizării Consiliului
i
Economic şi Social.
d) Consiliul Concurenţei; nu este cazul
\'
^ e) Curtea de Conturi: nu este cazul
'1
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
.K
Secţiunea a 7«a 1
;
Activităţi de informare publică privind elaborarea
*1
__ -■ '.... ...................
şl implementarea proiectuluide act normativ
________
3- Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act norniativ
^
încă din luna august 2018 Autoritatea de iSupraveghere Financiară a publicat pe web site-ul propriu o
informare publică privind intenţia de a analiza efectele legislaţiei cu priVire la asigurarea de răspundere
civilă auto Şl de a identifica soluţii de îmbunătăţire a acesteia.
2. Informarea societăţii j civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
'
Nu este cazul.
3, Alte informaţii
)
Nu este cazul.
> i

1

>

I

I

• i
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Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
Nu este ca2ail.
2. Alte informaţii
Nu este cazul.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul Proiect de Ordonanţă de urgenţă 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, pe care îl supunem spre
aprobare.
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PREŞEDINTELE
AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ,
Nifcb MARCU
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ministerul

lUSTIŢjlil

Nr. ^77924/2021/

§1 FEB. 2021

MÎNfSI'EllUL FINAMl’ELOR
, PUBLICE.
Adresată:

Domnului Alexandru NAZARE,
Ministrul Finanţelor

NR.
DATA.

mm.

s::4.

....

'i

Referitor:

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă 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
i
/■

'

i

:

'A

Stimate Domnule Ministru,*

Urmare adresei dvs. iir. 726095/2021, vă restituim, alăturat, originalul proiectului actului
normativ sus-menţionat, avizat favorabil cu următoarele observaţii’:
Prezentul proiect are ca obiect de reglementare transformarea decontării directe într-un
serviciu de asigurare obligatoriu, crearea cadrului legal în baza căruia BAAR^ să poată încheia
acorduri de reciprocitate şi cu organisme similare din state terţe, astfel încât persoanele
fizice şi juridice rezidente în state terţe să beneficieze de garanţia BAAR, pe baza încheierii
unor astfel de acorduri, precum şi corelarea sancţiunilor aplicate asigurătorilor RCA cu cele
aplicate societăţilor reglementate de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.
1. Din perspectiva îndeplinirii condiţiilor de constituţionalitate extrinsecă referitoare la
situaţia extraordinară şi urgenţa reglementării ce determină prezenta intervenţie, arătăm
că achiesăm^ la avizul de oportunitate al SGG nr. 14A/25.01.2021. în plus, arătăm că potrivit
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 237/2020"* „întrucât prevederile constituţionale stabilesc
cadrul şi limitele exercitării delegării legislative, condiţionând legitimitatea şi deci
în plus, având în vedere că potrivit art. 21 din Regulamentul aprobat prin HG n. 561/2009 există avize favorabile, precum si
negative, apreciem că se impune reformularea sintagmei „avizăm favorabil” din finalul Notei de fundamentare, prin eliminarea
cuvântului „favorabil".
^ BAAR este o asociaţie profesională, independentă şi autonomă a tuturor societăţilor de asigurare, indiferent de forma de
organizare şi de statul în care îşi au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie
de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi care îndeplineşte atribuţiile de birou
naţional auto, de organism de plată a despăgubirilor, de organism de compensare, de centru de informare, precum şi alte
atribuţii conferite prin lege
^ Observaţiile nr. 4 şi 5 din aviz.
" P. 46.
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Ministerul jusTiTiEi
constituţionalitatea ordonanţelor Guvernului de îndeplinire a unor cerinţe exprese,
calificate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale drept criterii de constituţionalitate, cu
privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea exigenţelor constituţionale se poate pronunţa doar
instanţa constituţională”

i

2. Potrivit Notei de fundamentare, prezentul proiect are în vedere şi corelarea sancţiunilor
aplicate asigurătorilor RCA cu cele[aplicate societăţilor reglementare de Legea nr. 237/2015
privind autorizarea şi supravegherealactivităţii de asigurare şi reasigurare. Prin urmare, în
acord cu normele de. tehnică legislativă'de la art. ,31 din Legea nr. 24/2000 se impune
completarea instrumentului .de. prezeritare şi motivare cu date referitoare la cennţele care
reclamă aceaştă^/'inte^rvenţie Mormativă;', cu referire specială la insuficienţele şi
neconcordanţeleireglementărilorîn vigoare/prin prezentarea în concret a acestor corelări.

* U/ J

''

•'

3. Referitor la,'menţiunile din;cuprinsul»Noţei de fundamentare de la Secţiunea a 6-a pct. 1
potrivit căroră^proiecţul va fi.publicat pentru consultare publică, pe site-ul Ministerului
Finanţelor,) arăţăm:că^|potnvit|normelor^ de tehnică legislativă instrumentul de prezentare
Şi motivarejinclude date referitoare la consultările derulate în vederea elaborării proiectului
de act normativ, organizaţiile şi specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite şi nu
activităţile, ce urmează a fi întreprinse.
4. Se impune eliminarea referirii la modificarea art. 2 pct. 19 din cuprinsul art. I pct. 1 din
proiect, dat fiind că se intervine'doan:asupraipct. 17.
5. Intervenţia de la art; I pct.j5.vizează,modificarea limitei maxime a amenzii ce poate fi
aplicată pentru faptele avute în vedere de ărt. 37 din Legea nr. 132/2017. în ceea ce priveşte
sancţiunile, contravenţionale ^principale'avute în vedere de prezenta normă, respectiv
avertismentul şi amenda, ^ratăm . că potrivit art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 *
„avertismentul şe poate'âphcâ'şi în cazul în.care actul normativ de stabilire şi sancţionare
a contravenţiei pu preye;dejaGeăstâ sancţiune”,îastf^ dispoziţiile speciale reprezentate de
art. 37 dinjLegea nr. -132/j2017 creează un paralelism legislativ cu prevederile ce stabilesc
cadrul normativ'general-.privind regimul juridic al contravenţiilor şi care prevăd deja
alternativa’avertismentului chianşi în.ipoteza în care dispoziţiile speciale nu prevăd această
posibilitate. Având în vedere că derogarea din cuprinsul art. 37 de la OG nr. 2/2001 priveşte
doar limita m'aximă a amenzii, reconrţandăm eliminarea paralelismului legislativ în âcord cu
art. 16^ din Legea nr..24/2000*
"i-.

6. Referitor la măsura preconizată la art. I pct- 3 din proiect este necesar avizul AAAEL
7. Este necesară Completarea documentaţiei dosarului cu tabelul comparativ ce cuprinde
reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă, conform art, 17 din Regulamentul
aprobat prin HG 561/2009.
5 Art. 31 alin. (1) Ut. e) din Legea nr. 24/2000.
‘ ... privind regimul juridic al contravenţiilor.
’ „(1) în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi
act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de
trimitere. (2) In cazul existenţei unor paralelisme acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în
reglementări unice."
* privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
’în temeiul art. 2 pct. 31 din HG nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe „avizează, în
mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă’ în
legislaţia naţională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanţă europeană şi examinează, sub aspectul
compatibilităţii cu reglementările Uniunii Europene, propunerile legislative în vederea formulării punctului de vedere al
Guvernului asupra acestora;”
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ministerul

Precizăm faptul că răspunderea pentru elaborarea proiectului, inclusiv, pentru necesitatea
şi oportunitatea promovării acestuia, precum şi pentru realitatea şi corectitudinea datelor
prezentate revine iniţiatorului, în calitate de autoritate publică de reglementare în
domeniu. Ministerul Justiţiei avizând proiectul exclusiv din punct de vedere al
constituţionalităţii şi legalităţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnică
legislativă, în condiţiile legii.
i
«hi»
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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de
i

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor
.

prin accidente de vehicule şi tramvaie
!

I

i

, r proiect I

.

Având în vedere faptul că asigurarea RCA âre un caracter social cu un risc de concentrare foarte
'

I

' ’■

'

'

mare de piaţă care poate afecta un număr de peste 6 milib^e de beneficiari de contracte de asigurare
■

'

este necesar introducerea unor măsuri de disjDersie. a ; riscului care să conducă la modificarea
comportamentului asiguraţilor de a alege asigurătorul RGA pe criterii de pi-eţ,
luând în considerare interesul public general, evitarea riscului de concentrare a pieţei şi evitarea
instituirii unei pieţe cu structură de monopol, prin transformarea decontării directe într-un serviciu
de asigurare obligatoriu a fi contractat de către asigurat şi asigurătorul RCA,
întrucât se urmăreşte creşterea încrederii asiguratului în propriul asigurător RCA,
luând în considerare necesitatea asigurării unei protecţii reciproce a rezidenţilor unui stat în calitate
de vizitatori într-un alt stat, ca BĂAR să poată încheia acorduri de reciprocitate şi cu organisme
similare din state terţe, astfel încât persoanele fizice şi juridice rezidente în state terţe să beneficieze
de garanţia BAAR, pe baza încheierii unor astfel de acorduri,
ţinând cont de situaţia extraordinară apărută în contextul BREXIT, care a generat necesitatea
reglementării urgente pe calea ordonanţei de urgenţă, întrucât promovarea măsurilor pe calea unui
proiect de lege, ţinând cont de perioada lungă pe care o presupune o procedură parlamentară, nu ar
asigura protecţia necesară în timp util iar interesului public general ar fi iminent afectat,
în considerarea faptului că toate aceste aspecte vizează interesul public, constituind o situaţie
extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate
pe calea ordonanţei de urgenţă pentru protejarea intereselor asiguraţilor şi evitarea unor consecinţe
nefavorabile în plan economic şi social,
se propune modificarea şi completarea prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi
tramvaie,

'

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.
Guvernul României adoptă prezenţa ordonanţă de urgenţă.
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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:

1. La articolul 2, punctele 17 şi 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„17. decontare directă - serviciul auxiliar de asigurare constând în acoperirea daunelor
propriilor asiguraţi, care se contractează obligatoriu de către asigurător, respectiv asigurat;”

2. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 26. - Decontarea directă între asigurătorii RCA
(1) Decontarea directă se ofertează obligatoriu de către asigurătorii RCA.
(2) Decontarea directă între asigurătorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiţii:
a) accidentele auto se produc pe teritoriul României;

.
..I

.

..

■

b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistfate în România;

■

;

c) prejudiciile au rezultat în urma unui eveniment produs exclusiv între două vehicule;
d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data
evenimentului;
e) din accident s-au produs prejudicii exclusiv vehiculelor.
(3) în cazurile în care se îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (2)
persoana prejudiciată avizează daima la propriul asigurător RCA.
(4) Procedura de decontare directă se stabileşte prin reglementări ale A.S.F.
(5) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului persoanei prejudiciate în urma unui

i

accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea
prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului
auto.

'
(6) Asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate verifică valabilitatea asigurărilor RCA ale

vehiculelor implicate în accident prin interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de
răspimdere civilă auto încheiate pe teritoriul României; rezultatul interogării este opozabil ambilor
asigurători.
1^..

•••

'•

(7) In limitele despăgubim achitate, asigurătoml RCA al persoanei prejudiciate este subrogat
în toate drepturile acesteia împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea
prejudiciului.
i'i
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(8) După efectuarea plăţii despăgubirilor de către asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate,
acesta notifică asigurătorul RCA al persoanei vinovate cu privire la sumele achitate prin intermediul
unei cereri de rambursare; cererea de rambursare este însoţită de documentele pe baza cărora a fost
;

^

■

:

•

I

•

,

I ■

stabilită răspunderea, s-a constatat întinderea daunelor, a fost cuantificat prejudiciul, de actul prin
care a fost stabilit cuantumul despăgubirii şi de dovada plăţii!
'

'

1'

i

' ■

;

.

: i '

'

■

,1

I.

.

(9) In aplicarea dispoziţiilor alin. ,(7) asigurătorul RCA al persoanei vinovate achită sumele
datorate către asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate în termen de; niaicimum 10 zile de la data
notificării cererii de rambursare prevăzute la alin. (8).
(10) Dacă asigurătorul RCA al persoanei vinovate nu îşi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte
defectuos obligaţia de plată cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (9); inclusiy dacă dinlihuează
nejustificat cuantumul despăgubirii, acesta va plăti penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate
la nivelul sumei de despăgubire datorate sau la diferenţa de sumă neachitată.
(11) Penalităţile prevăzute la alin. (10) se achită odată cu achitarea sumei asupra căreia
acestea se aplică.
(12) Actul prin care asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate a stabilit cuantumul
despăgubirii şi în baza căruia a efectuat plata constituie titlu de creanţă; titlul de creanţă cuprinde
sumele. datorate către asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate, şi devine, la data scjadenţpi
prevăzute la alin. (9), titlu executoriu, în baza căruia asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate are
dreptul să pornească executarea silită pentru recuperarea creanţei constatate prin titlu, conform
dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi prevederilor legale aplicabile înscrisurilor sub semnătură
privată.”

!

3. După alineatul (2) al articolului 33 se introduce un nou alineat, alin. (2^), cu următorul
cuprins:
„(2*) Persoanele fizice şi juridice rezidente în state terţe pot beneficia de garanţia BAAR în
condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) numai în baza unor acorduri de reciprocitate încheiate de
BAAR cu organismele similare din statele respective.”

4. La articolul 37 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) nerespectarea de către asigurătorii RCA a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2),
art. 6 alin. (3), art. 11, atţ. 14, art. 18 alin. (1) şi (6) - (12), art. 21 alin. (1) - (5), art; 23, alin. (1),
24 alin. (6) şi art. 26 alin. (1), (9) - (11);”
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5. La articolul 37 alineatul (2), litera a) se modifică şi 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;”

6. La articolul 37 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) interzicerea temporară sau definitivă, totală sau parţială, a exercitării activităţii de
asigurare pentru asigurarea obligatorie RCA;”

Art. II. - în termen de 30 de zile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Autoritatea de Supraveghere Financiară modifică în mod corespunzător prevederile reglementărilor
emise în aplicarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru
prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările
aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. III. - Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot genera alte efecte juridice decât cele
prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

Art. IV. - Prezenta ordonanţă de urgenţă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. I pct. 4-6, care intră în vigoare la 10 zile de
la publicare.
1
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