
                                   EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse 

terților prin accidente de vehicule

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

       

       1. Descrierea situaţiei actuale

             

      Legea  nr.136/1995  privind  asigurările  şi  reasigurările  în  România  reglementează  asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă pentru  prejudicii produse terților prin accidente de vehicule. În prezent,  

Codul civil conţine, cu tilu general,  dispoziții privind contractul de asigurare la art.2199-2212. Conform 

prevederilor art. 2213 din Codul civil, asigurările obligatorii se reglementează prin legi speciale.

         Evoluţia legislatiei naţionale şi comunitare impune modificarea dipoziţiilor care reglementează 

această formă de asigurare.

    

     2. Schimbări preconizate

           Proiectul de lege a fost elaborat ținând cont, în principal, de prevederile directivelor europene în 

materie,  de  propunerile  formulate  de  asociațiile  profesionale  și  patronale  ale  asigurătorilor  și 

transportatorilor  auto,  precum și  de  experiența  altor  state  membre  în  ceea  ce  priveste  reglementarea 

acestei asigurări.

          Principalele modificari ale proiectului de lege se referă la reglementarea contractului de asigurare  

RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile generale și particulare ale acoperirii asigurării RCA, 

modalitatea și termenele de plată în cazul în care se optează pentru plata în rate, riscurile suplimentare  

celor obligatorii prevăzute de lege. Contractul RCA poate cuprinde alte clauze și condiţii suplimentare în 

măsura în care acestea nu restricționează drepturile terțelor persoane prejudiciate.

           Documentul care face dovada încheierii contractului prin care asigurătorul RCA își  asumă 

răspunderea pentru acoperirea răspunderii civile delictuale a proprietarului sau utilizatorului vehiculului 
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este polița de asigurare. Aceasta se eliberează pentru perioada pentru care s-a achitat prima de asigurare, 

iar valabilitatea acesteia poate fi suspendată pe perioada suspendării dreptului de circulație a vehiculului 

asigurat, conform prevederile legale.

         O altă noutate o constituie posibilitatea răscumpărării părţii din prejudiciu suportată de asigurat. Prin 

contractul RCA părţile pot conveni posibilitatea  răscumpărarii, respectiv suportarea de către asigurat a 

contravalorii  despăgubirii  corespunzătoare  evenimentului,  asiguratul  compensând  asigurătorului  RCA 

cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate. 

         De asemenea, prezentul proiect de lege introduce posibilitatea aplicării procedurii compensării 

directe în cazul asigurărilor RCA. Astfel, în baza unei clauze contractuale opționale asiguratul va putea să 

se  adreseze  propriului  asigurător  RCA  pentru  obținerea  despăgubirilor,  acesta  recuperând  ulterior 

contravaloarea daunei achitate de la asigurătorul persoanei vinovate. 

          În urma compensării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiate recuperează contravaloarea 

daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

         Compensarea directă poate opera în următoarele situaţii:

        -  accidentele auto se produc pe teritoriul României;

        -  vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;

        -  prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;

        -  ambele vehicule implicate în accidentul auto sunt asigurare RCA;

        -  prejudiciile exclud vătămările corporale;

          Procedura compensării directe se stabileşte prin convenţii multilaterale încheiate între asigurătorii  

RCA.

          Sistemul compensării directe 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 persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

            Proiectul de act normativ conţine o serie de dispoziţii referitoare la modul de soluţionare şi de 

stabilire a  despăgubirii, plata despăgubirii, termenul de plată, desemnarea şi atribuţiile reprezentantului 

de despăgubiri, prevederi care în prezent sunt reglementate prin legislaţie secundară emisă de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară. Totodată, prin prezentul proiect de lege Biroul National al Asigurătorilor de 

Autovehicule din România se constituie  ca asociaţie  profesională,  autofinanțată şi  autonomă de către 

asigurătorii RCA, având următoarele atribuţii: birou de Carte Verde, in conformitate cu Recomandarea nr.  

5  din  25  ianuarie  1949,  adoptată  de  Subcomitetul  de  transport  rutier  al  Comitetului  de  transporturi 

interioare din cadrul Comisiei  economice pentru Europa a ONU, administrare  a  fondului  national  de 

protectie, organism de plată a despăgubirilor,  centru de informare, organism de compensare, administrare 
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a bazei de date privind evidenta politelor RCA, colectare şi centralizare de date in vederea publicarii de 

statistici  privind asigurările auto la nivel naţional si international,  publicare a tarifelor de referinţă în 

domeniul asigurarii RCA, rezultate din prelucrarea datelor colectate, fără a afecta insa dreptul fiecarui 

asigurător RCA de a le stabili în mod liber, elaborare şi publicare de analize şi studii comparative privind 

tarifele utilizate de asigurătorii RCA din statele membre şi alte informaţii considerate relevante pentru 

asigurarea RCA, etc.. 

         

          3.  Alte informaţii

       Alte elemente importante introduse în proiectul de lege: 

 • prevederi speciale cu privire la încetarea, nulitatea, denunţare şi reziliere a contractului RCA;

 • prevederi cu privire la modul de aplicare a asigurării RCA;

 • prevederi cu privire la legislația aplicabilă în funcție de locul de producere al accidentului;

 • obligațiile asiguratului;

 • obligațiile  asigurătorului  RCA cu privire  la  stabilirea  tarifelor  de  primă și  informarea  părților 

privind soluționarea cererii de despăgubire, stabilirea și plata despăgubirilor;

 • prevederi care reglementează asigurarea de frontieră;

 •         prevederi cu privire la reglementarea activității Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule  

din România (BNAAR) în calitate de fond național de protecție, de organism de plată a despăgubirilor, 

centru de informare și organism de compensare, având drept scop reducerea costurilor de gestionare a 

activității BAAR și FPVS.

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

    1. Impactul macro-economic 

          O mai mare stabilitate a pieței asigurărilor şi protejarea intereselor persoanelor prejudicate prin  

accidente de vehicule.
          

         2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

         Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.

          

         3. Impactul asupra mediului de afaceri 

          Creșterea încrederii în ceea ce privește activitatea desfășurată de asigurătorii RCA, în special în 
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relația  cu  asigurații  și/sau  cu  beneficiarii  produselor  de  asigurare  RCA.  Prin  crearea  acestui  cadru 

legislativ se asigură stabilitatea, predictibilitatea, precum și armonizarea și uniformizarea regimului cu 

practicile  europene  în  materie.  În  consecință,  piața  asigurărilor  RCA din  România,  asigurătorii  și 

supraveghetorul  împreună,  fac  un  pas  decisiv  pentru  integrarea  deplină  în  piața  internă  a  Uniunii 

Europene.
          4. Impactul social

          Nu este cazul.
          5. Impactul asupra mediului 

          Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat

            Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

        1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:

        a) Prevederi ce urmează a fi abrogate ca urmare a intrării în vigoare a acestui proiect de lege 

       Se abrogă Legea nr. 136/1995 privind privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările  

și  completările  ulterioare  și  art.  51 din  Legea  nr.  32/2000  privind  activitatea  şi  supravegherea 

intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare. 

       Adoptarea Codului civil care conţine în prezent dispoziţii privind contractul de asigurare, prevederi 

referitoare la asigurarea de bunuri, asigurarea de persoane, asigurarea de răspundere civilă, asigurările de 

credite  şi  garanţii,  asigurările  de  pierderi  financiare  şi  alte  asigurări,  la  coasigurare,  reasigurare  şi 

retrocesiune, precum şi introducerea noilor elemente ce urmează a fi reglementate prin prezentul proiect, 

determină abrogarea în întregime a Legii nr. 136/1995.

          b) Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii

           Autoritatea de Supraveghere Financiară va elabora în aplicarea prezentului proiect de lege 

legislaţie  secundară  privind  alte  elemente  ale  contractului  RCA,  condiții  și  criterii  de  autorizare  a 

asigurătorului pentru practicarea asigurarii RCA, formatul poliţei de asigurare, modalitatea de constatare, 

evaluare a daunelor şi stabilire a despăgubirilor, condiții de plată a despăgubirilor, facilități și penalități 
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aplicabile asiguraților, precum și alte elemente referitoare la asigurarea RCA. 

      
         2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie

         Proiectul de lege transpune dispoziţiile Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de 

asigurare a acestei răspunderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  L 263 din 7 octombrie 

2009.

 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

       Majoritatea actelor legislative secundare emise de Comisia Europeană vor fi aplicate direct, fără a 

necesita traspunere în legislația națională.
 4. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie a Uniunii Europene

       Nu este cazul. 

 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

       Nu este cazul.

        6.  Alte informaţii

        Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

       1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de  

cercetare şi alte organisme implicate 

       În cadrul procesului de elaborare a proiectului de lege au avut loc întâlniri de lucru și seminarii cu 

UNSAR (Asociația  Națională  a  Societăților  de  Asigurare  din  Romania),  cu  asigurătorii  care  nu sunt 

membrii UNSAR, cu auditorii statutari ai asigurătorilor, cu ARA (Asociația Română a Actuarilor), cu 

asociaţiile  transportatorilor,  cu  BAAR,  FPVS,  având  ca  obiect  elaborarea  prezentului  proiect  de  act 

normativ.

       
        2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ

        Invitarea acestor asociații a avut în vedere faptul că pentru unele dintre acestea activitatea membrilor  

lor este reglementată prin acest act normativ, iar pentru altele, prevederile din actul normativ au incidență 

în activitatea lor.
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        3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul  de  act  normativ  are  ca  obiect  activităţi  ale  acestor  autorităţi,  în  condiţiile  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.
       4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile  

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

      Nu este cazul.

      5. Informaţii privind avizarea de către:

      a)  Consiliul  Legislativ:  

în vederea obţinerii avizului

      b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării:  

      c) Consiliul Economic şi Social:  .

      d) Consiliul Concurenţei:  

      e) Curtea de Conturi:  

      Proiectul de lege va fi supus avizării Consiliului Legislativ.

      6. Alte informaţii 

      Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

       1.  Informarea societăţii  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.

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

      1.  Măsurile  de  punere  în  aplicare  a  proiectului  de  act  normativ  de  către  autorităţile 
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administraţiei  publice  centrale  şi/sau  locale  -  înfiinţarea  unor  noi  organisme  sau   extinderea 

competenţelor instituţiilor existente

     Nu este cazul.
     2. Alte informaţii

     Nu este cazul.

Față  de  cele  prezentate,  a  fost  elaborat  proiectul  de  Lege  privind  asigurarea  obligatorie  de 

răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule.
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