
R  O  M  Â  N  I  A
     INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

               CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Nr. 387366 din 03 iulie  2020

Către,

Domnul Vasilache Adrian

În  urma cererii  dumneavoastră  adresate  Inspectoratului  General  al  Poliției
Române,  formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

Actul normativ care reglementează activitatea de asigurare pentru cazurile de
răspundere  civilă  este  Legea  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.  3  din  actul  normativ  mai  sus  menționat,
„persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării
sau înregistrării în România,  precum şi tramvaie  au obligaţia să se asigure pentru
cazurile  de răspundere civilă ca urmare  a  prejudiciilor  produse prin accidente  de
vehicule în limitele teritoriale prevăzute la art. 2 pct. 18”.

Asigurarea pentru cazurile de răspundere civilă se face prin contractul RCA,
conform art. 2 pct. 13 din legea mai sus invocată, care reglementează contractul de
asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terților prin
accidente  de vehicule și  de tramvaie,  a cărui  încheiere se  constată prin polița de
asigurare  RCA,  ca  fiind  documentul  ce  atestă  existența  asigurării  de  răspundere
civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule.

      Cu toate că încheierea contractului între asigurat și un asigurator RCA se
poate realiza prin mijloace electronice, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Legea
nr. 132/2017, dovada încheierii efective a acestuia se face prin documentul denumit
poliță RCA, care așa cum prevede art. 2 pct. 21 reprezintă documentul prin care se
constată încheierea contractului de asigurare RCA şi se atestă existenţa asigurării de
răspundere  civilă  pentru  prejudicii  produse  terţelor  persoane  prin  accidente  de
vehicule şi de tramvaie.
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Art.  147  alin.  (1)  din  Regulamentul  de  aplicare  a  Ordonanței  de  urgență  a
Guvernului  nr.  195/2002  privind  circulația  pe  drumurile  publice,  republicată,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.
1391/2006,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  prevede  obligația
conducătorului autovehiculului de a avea asupra să actul de identitate, permisul de
conducere,  certificatul  de  înmatriculare  sau  de  înregistrare  şi,  după caz,  atestatul
profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.

În  contextul  celor  mai  sus  menționate,  din  coroborarea  normelor  legale
invocate,  se stabilește obligativitatea deținerii  în format fizic pe suport de hârtie, în
original, a asigurării obligatorii pentru răspundere civilă în caz de pagube produse
terților prin accidente de circulație, în circulația pe drumurile publice din România.

În ceea ce privește sancțiunea contravențională, aceasta este prevăzută la art.
101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulația  pe  drumurile  publice,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, astfel, ,,constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în
clasa  a  III-a  de  sancțiuni  următoarele  fapte  săvârșite  de  persoane  fizice:  ...18.
nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele
prevăzute la art. 35 alin. (2)1”.

În aceeași modalitate se face dovada și în cazul contravenției prevăzute de art.
37  alin.  (9)  din Legea  nr.  132/2017 privind asigurarea  obligatorie  de  răspundere
civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie,
care stipulează că încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de
asigurare  prevăzute  la  art.  3  şi  a  obligaţiilor  prevăzute  la  art.  6  alin.  (6)  şi  (7)
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi cu
reţinerea  certificatului  de  înmatriculare/înregistrare  a  vehiculului  până  la
prezentarea documentului privind încheierea asigurării.

Precizăm că nu există o reglementare expresă care să permită polițistilor rutieri
să prezume ca fiind îndeplinită obligația încheierii asigurării pentru răspundere civilă
în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație ca urmare a prezentării
conducătorului auto a unei polițe,  în format electronic, pe telefonul mobil,  pentru
verificarea  valabilității  acesteia  fiind  necesară  prezentarea  în  format  fizic  a
documentului în cauză.

În ceea ce privește polițele RCA încheiate prin mijloace electronice și care nu
prezintă o semnătură la rubrica aferentă, facem mențiunea că valabilitatea acestora se
constată printr-o analiză exhaustivă atât a contractului RCA încheiat și a poliței în

1 Art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 prevede că, „participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze
acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului
condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege”.
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cauză, precum și prin consultarea bazei de date administrate de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară.

 Astfel,prin  prezentarea  unei  polițe  RCA  care  întrunește  condițiile  de
valabilitate  în  urma  efectuării  verificărilor  mai  sus  menționate,  din  perspectiva
controlului efectuat în trafic,  conducătorul de autovehicul face dovada îndeplinirii
obligației de asigurare pentru cazurile de răspundere civilă.

Vă  mulţumim pentru încrederea acordată şi vă asigurăm de întreaga noastră
disponibilitate  în  rezolvarea  problemelor  ce  intră  în  competenţa  informaţiilor  de
interes public.

Cu deosebită stimă,

Responsabil Legea 544/2001
Comisar-șef de poliţie

Răzvan RĂDOI
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