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AVIZ 

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 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și art.117, alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare, în procedură de urgență, cu 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. PLx 165 din 27 aprilie 2020, înregistrată sub nr. 4c-1/173 din 27 aprilie 

2020. 

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

şedinţa din  23 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art.75, alin. (2), din 

Constitutia României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 și ale art. 92 alin. (9), pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 

Deputaților este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

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

proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din 06 septembrie 2022. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliul Legislativ, transmis cu 

nr.1025 din 19.12.2019, avizul nefavorabil al Consiliul Economic și Social, transmis 

cu adresa cu nr. 6428/13.12.2019. 

Guvernul, prin adresa nr. 163/03.03.2021, susține proiectul de lege în forma 

adoptată de Guvern. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

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

prejudiciile produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, pentru asigurarea 
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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. 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. 

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

(3 abțineri), avizarea favorabilă a 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, în forma 

adoptată de Senat.  

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

categoria legilor ordinare. 
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