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A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu 

propunerea legislativă 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 (Plx 118/2020), transmisă cu adresa                      

nr. Pl-x 118 din 24 martie 2020, înregistrată sub nr. 4c-1/71 din 25 martie 2020.  

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

legislativă menționată, în ședința din 09 martie 2020. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale             

art. 92, alin. (9), pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din 27 septembrie 2022. 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.132/2017, în sensul introducerii unor sisteme de evaluare specializate 

„aplicaţie informatică, avizată de ASF, care se bazează pe un ansamblu de date, 

metode şi algoritmi de calcul care este utilizat ca suport în stabilirea costurilor de 

reparaţie a vehiculelor şi bunurilor avariate”. Astfel, valoarea despăgubirii acordate 

de asiguratorii RCA ar urma să se raporteze la un nivel al preţurilor de listă 

comunicate periodic de către producătorii/importatorii oficiali de vehicule. Valoarea 
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orei de manoperă a unităţii reparatoare nu va putea depăşi preţurile de referinţă pe 

piaţă la data producerii riscului asigurat. Orice diferenţe peste valoarea despăgubirii 

nu vor fi suportate de asiguratorul RCA, preţurile pentru referinţă pe piaţă urmând a 

fi stabilite şi publicate anual de ASF împreună cu Institutul Naţional de Statistică. 

Membrii Comisiei au analizat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive, punctele de vedere nefavorabile ale Guvernului, trimise cu adresele 

nr.5640 din 9 iulie 2020 respectiv nr.1804 din 17 martie 2021, avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, transmis cu adresa nr. 989 din      

6 decembrie 2019, observațiile și propunerile primite din partea Consiliului 

Concurenței, primite cu  adresa nr.7390 din 9 iunie 2020, precum și avizul favorabil 

al Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa nr. 6073 din 27 noiembrie 

2019. 

În cadrul dezbaterilor a fost subliniat faptul că propunerea legislativă conține 

dispoziții insuficient fundamentate care ar putea conduce la limitări ale libertății 

economice precum și ale dreptului la proprietate privată a persoanei, contravin 

reglementărilor pieței libere, fiind lipsite de claritate și predictibilitate. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

(o abținere), avizarea nefavorabilă a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă 

auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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