
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titiul proiectului de act normativ

Proiectul de Lege pentm modificarea completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea 
obligatorie de raspundere civila auto pentm prejudicii produse tertilor prin accidente de 
vehicule §i tramvaie

Sec|iunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea situatiei actuate
Reprezentan^a Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana a transmis in data 

de 20.07.2018 statului roman o scrisoare de informare cu privire la deschiderea de catre 
Comisia Europeana a procedurii de punere in intarziere in cauza 2018/4075 avand ca 
obiect legislatia in vigoare in Romania referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere 
civila auto pentm prejudicii produse ter^elor persoane (RCA) §i posibila incalcare, prin 
unele dispozi^ii con^inute in aceasta, a unor prevederi ale Directive! 2009/13 8/CE si ale 
Directive! 2009/103/CE.

Conform scrisorii de punere in intarziere, Comisia Europeana considera ca, prin 
menlinerea unor articole din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de 
raspundere civila auto pentm prejudicii produse ter|ilor prin accidente de vehicule §i 
tramvaie (denumita in continuare Legea nr. 132/2017) §i din Norma A.S.F. nr.20/2017 
privind asigurarile auto din Romania (denumita in continuare Norma nr. 20/2017), nu au 
lost indeplinite obligatiile care revin Romaniei in conformitate cu art. 21 §i art.181 ale 
Directive! 2009/138/CE §i art. 14 al Directivei 2009/103/CE.

Prevederile legisla^iei europene puse in discutie sunt;
a) Directive 2009/138/CE privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii 

de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II):
„Articolul 21 - Condifii privindpolifele $i nivelul primelor
(1) Statele membre nu impun aprobarea prealabild sau notificdri sistematice cu privire 

la condifiile de asigurare generate §i speciale, nivelul primelor, bazele tehnice folosite in 
special la calcularea nivelului primelor rezervelor tehnice sau la formulare §i alte 
documente tipdritepe care o intreprindere intenfioneazd sd le foloseascd in interacfiunile 
sale cu defindtoriipolifelor de asigurare sau cu intreprinderile cedente sau retrocedente.

Cu toate acestea, pentru asigurarea de viafd $i in scopul exclusiv de verificare a 
respectdrii dispozifiilor de drept intern referitoare laprincipiile actuariale, statul membru 
de origine poate impune o notificare sistematicd privind bazele tehnice utilizate la 
calcularea nivelului primelor rezervelor tehnice. Cerinfa respectivd nu constituie o 
condifie prealabild pentru autorizarea unei intreprinderi de asigurare de viafd.________
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(2) Statele membre nu menpn §i nu introduc notificarea prealabild sau aprobarea 
majordrilor de tarife propuse, decdt ca element al unui sistem general de control al 
prefurilor.

(3) Statele membre pot verifica mtreprinderile care solicitd sau care au obfinut 
autorizafiapentru clasa 18 din anexa Ipartea A in ceea ceprive§te mijloacele directe sau 
indirecte privind personalul $i materialele, inclusiv calijicarea echipelor medicale §i 
calitatea echipamentelor de care dispun pentru a facefafd angajamentelor din acea clasa 
de asigurare.

(4) Statele membre pot sd menfind sau sd introducd acte cu putere de lege sau acte 
administrative care sd prevadd aprobarea actului constitutiv a statutului §i 
comunicarea oricdrui document necesar exercitdrii normale a supravegherii. ”

„Articolul 181 - Asigurare generald
(1) Statele membre nu solicitd aprobarea prealabild sau comunicarea sistematicd a 

condifiilor generale sau speciale ale polifelor de asigurare, a nivelului primelor sau 
formularelor $i altor documente imprimate pe care o intreprindere de asigurare i§i 
propune sd le utilizeze in relafiile cu defindtorii de polife de asigurare.

Statele membre pot solicita comunicarea nesistematicd a acestor condifii a celorlalte 
documente numai pentru a controla respectarea dispozifiilor de drept intern privind 
contractele de asigurare. Aceste solicitdri nu pot constitui o condifie prealabild pentru ca 
o intreprindere de asigurare sd i§i desfd§oare activitatea.

(2) Un stat membru care impune obligafia de a subscrie o asigurare poate solicita 
intreprinderilor de asigurare sd comunice autoritdfii lor de supraveghere condifiile 
generale speciale pentru astfel de asigurdri inainte de utilizarea acestora.

(3) Statele membre pot menfine sau introduce obligafia de notificare prealabild sau 
aprobare a majordrilor tarifelor propuse numai ca un element al unui sistem general de 
control al prefurilor. ”

b) Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de raspundere civila auto si 
controlul obligatiei de asigurare a acestei raspunderi:

„Articolul 14 - Prima unicd
Statele membre adoptd mdsurile necesare pentru a garanta cd toate polifele de 

asigurare obligatorie de rdspundere civild pentru pagubele produse de circulapa 
vehiculelor:

(a) acoperd, pe baza unei prime unice ppe toatd durata contractului, intregul teritoriu 
al Comunitdfii, inclusiv orice perioadd in care vehiculul rdmdne in alte state membre pe 
durata contractului; p

(b) garanteazd, pe baza aceleiap prime unice, in fiecare stat membru, acoperirea 
impusd de legislafia acestuia sau acoperirea impusd de legislafia statului membru in care 
se afld de reguld vehiculul, in cazul in care aceasta din urmd este mai mare. ”

In opinia Comisiei Europene noua legislatie in domeniul asigurarii 
auto, adoptata in 2017, a introdus o serie de obligatii in special obliga||^^^ut#MlMde 
notificare prealabila sistematica a modificarilor aduse primelor de asi^imr^^^^sSimdere

ivila
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civila auto (RCA), limitarea ponderii costurilor administrative §i de vanzare la calcularea 
primelor de asigurare, obligatia ca plafoanele pentru primele platite de clientii cu rise 
ridicat sa fie calculate pe baza „tarifelor de referinfa”, limitarea criteriilor de segmentare 
in functie de riscuri la cele de care asiguratorii pot tine seama la calcularea primelor lor, 
toate aceste prevederi fiind incompatibile cu Directiva 2009/138/CE (Solvabilitate II).

Astfel, cu privire la prevederile Legii nr. 132/2017, Comisia Europeana scoate in 
evidenfa faptul ca, potrivit articolului 18 alineatul (4) „cheltuielile administrative §i de 
vanzare ale polifei de asigurare, incluse in tariful de primd, nu pot depart cumulat 25 % 
din tariful rezultat

Totodata prevederile Legii nr. 132/2017 reglementeaza modul de incheiere al 
asigurarilor RCA in cazul asigurafilor cu rise ridicat dupa cum urmeaza:

Articolul 2: Definifii
5. „asigurat cu rise ridicat” - persoana care pe baza incadrdrii in clasele de rise 

pentru care cel pufin 3 asigurdtori RCA oferteazd un tarif de primd de N ori mai mare 
decat tariful de referinfd calculat de cdtre BAAR; factorul „N” este stabilit de cdtre BAAR 
(Biroul Asigurdtorilor de Autovehicule din Romania), cu aprobarea Autoritdfii de 
Supraveghere Financiard §i este calculat pentru un vehicul cu acelea^i caracteristici 
tehnice cu cele ale vehicululuipentru care se solicitd asigurarea, precum ^ipentru aceea^i 
clasd de bonus-malus a asiguratului/utilizatorului; caracteristicile tehnice ale vehiculelor 
se vor raporta la capacitatea cilindried, cu excepfia vehiculelor cu motoare electrice, caz 
in care se va fine seama de

puterea acestora;
Articolul 19: Prevederi aplicabile asiguratilor cu rise ridicat
(1) Un asigurat cu rise ridicat se poate adresa BAAR pentru formularea unei oferte 

de asigurare.
(2) BAAR va formula o ofertd de asigurare calculatd pornind de la tariful de referinfd 

§i a va aloca acestuia un asigurdtor RCA in vederea incheierii contractului RCA.
(3) Alocareaprevdzutd la alin. (2) se realizeazd de cdtre BAAR.

In opinia Comisiei Europene masurile adoptate de Romania mentionate mai sus 
ingradesc libertatea asiguratorilor de a-§i stabili propriile prime, in special:

(i) in ceea ce prive§te reflectarea cheltuielilor administrative §i de vanzare in calcularea 
tarifelor de prima §i

(ii) prin stabilirea unui plafon pentru tarifele de prima pe care asiguratorii le pot aplica 
„asiguratilor cu rise ridicat” care le sunt alocati de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule 
din Romania.

O incalcare a prevederilor art. 21 si art. 181 din Directiva 2009/138/CE (Solvabilitate 
II) o reprezinta in opinia Comisiei Europene si prevederile articolului 18 alineatul (3) din 
Legea nr. 132/2017, acestea limitand baza de calcul si modul de calcul al tari^tes^prima 
RCA utilizat de catre asiguratorii RCA la cele reglementate de catre A.Sf^^^^^^latia 

secundara:
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„ In calculul tarifului de primd, asigurdtorii RCA pot folosi criterii de rise, indici de 
inedreare, coeficienfi de majorare §i/sau coreefie ori alte instrumente de ajustare a 
tarifelor stabilite prin reglementdri ale ASF”.

in condi^iile celor de mai sus Comisia Europeana a invitat guvemul roman sa transmits, 
in conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, 
observa^ii cu privire la concluziile Comisiei sa transmita documente suplimentare care 
sa clarifice interpretarea oficiala a unor alte articole asupra carora Comisia nu s-a 
pronun^at ca fiind incalcari, dar care sunt susceptibile a incalca legisla^ia europeana.

in raspunsul sau din 20 noiembrie 2018 la scrisoarea de punere in intarziere, Guvemul 
Romaniei a flimizat mai multe clarificari §i §i-a exprimat inten^ia de a modifica o parte 
din dispozi^iile legislative menlionate in scrisoarea de punere in intarziere.

Ca urmare a analizarii raspunsului oficial primit din partea Romaniei cat §i a proiectului 
de modificare a legislatiei na^ionale propus de catre autoritalile romane, Comisia 
Europeana a considerat ca prevederile legislatiei na^ionale din Romania actuale cat §i 
unele din cele propuse cx)ntravin prevederilor legisla|iei europene conditii in care, in data 
de 26.07.2019 a transmis un Aviz motivat prin care a invitat Romania sa adopte intr-un 
termen de maximum doua luni de la primire toate masurile necesare pentm a se conforma 
prevederilor acestuia.

2. Schimbari preconizate

Avand in vedere emiterea de catre Comisia Europeana a Avizului motivat in data de 
26.07.2019 §i tinand cont de urgen^a indeplinirii obligatiilor §i respectarii termenului 
impus, se propune modificarea prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea 
obligatorie de raspundere civila auto pentm prejudicii produse tertilor prin accidente de 
vehicule §i tramvaie.

Proiectul de modificare a Legii nr. 132/2017 are in vedere in principal urmatoarele:
1. Se propun modificari asupra modului de fimetionare a „asiguratului cu rise ridicaC:
intrucat Comisia Europeana considers ca prin actualul mod de functionare este

ingradita libertatea de tarifare prin impunerea unei prime calculate §i ofertate de catre 
BAAR §i nu de catre asiguratoml RCA, propunerea de modificare a legislatiei are in 
vedere eliminarea obligatiei BAAR de ofertare a primei de asigurare in cazul asiguratului 
cu rise ridicat.

Totodata, se are in vedere instituirea obligatiilor BAAR de alocare a asiguratului cu 
rise ridicat conform politicilor si procedurilor proprii, proceduri interne care stabilesc si 
conditiile de incheiere a asigurarii, asumate de catre toti membrii BAAR, precum si de 
stabilire a unor reguli de conduita aplicabile membrilor sai inclusiv cu privire la incheierea 
asigurarii RCA in cazul asiguratilor cu rise ridicat.

2. Se propune abrogarea prevederilor ce limiteaza cheltuielile administrative si de 
vanzare ale politei de asigurare ce pot fi incluse de catre asiguratori in calculul tarifelor de 
prima.

3. Se propune eliminarea obligatiei A.S.F. de reglementare a modului de calcul al 
tarifelor de prima, a criteriilor de rise, a indicilor de incarcare, a coeficientilor de majorare 
§i/sau corectie ori alte instmmente de ajustare a tarifelor de prima, conditii injear=&^lculul 
va avea in vedere respectarea principiilor actuariale general acceptate.

4



4. Se propune punerea in acord a prevederilor din cuprinsul Legii nr. 132/2017 ce 
reglementeaza modul de distribuire a contractelor RCA cu prevederile Legii nr. 236/2018 
privind distribu^ia de asigurari, acestea intrand in vigoare ulterior publicarii legii RCA. 
Astfel, se reglementeaza la art.6 alin. (3), asumarea raspunderii pentru emiterea tuturor 
contractelor RCA indiferent de canalul de distributie utilizat, fie direct sau prin 
intermediarii de asigurari sau de asigurari auxiliare, defmiti conform Legii 236/2018.

3. Alte informatii
Nu este cazul.

Sectiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul

Impactul asupra mediului concurential §i domeniului ajutoarelor de stat
Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul

2K Impactul asupra sarcinilor administrative
Nu este cazul

2\ Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii
Nu este cazul

3. Impactul social
Nu este cazul

4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.

5. Alte informatii
Nu este cazul.

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, cat si

pe termen lung (5 ani)

- in mii lei (RON) -
Urmatorii patru aniIndicatori Anul

curent
Media
pe
cinci
am

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale
veniturilor bugetare, in 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
(iii) TVA

b) bugete locale
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(i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) contributii de asigurari

Modificari ale2.
cheltuielilor 
plus/minus, din care;
a) buget de stat, din 
acesta;
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
(iii) asisten^a sociala
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
(iii) asisten^a sociala
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii

bugetare,

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) l5ugef de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor 
§i/sau cheltuielilor
bugetare ■■
7. Alte informatii

Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact deoarece nu propune introducerea 
unor scutiri sau exceptari de la plata de impozite.

Sec^iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:
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a) Acte normative care se modifica sau se abroga ca urmare a intrarii in vigoare a 
actului normativ

Autoritatea de Supraveghere Financiara va modifica prevederile normelor emise in 
aplicarea legislatiei primare in vederea punerii in acord cu completmle §i modificarile 
aduse acesteia.

b) Acte normative care urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor 
dispozi^ii

1^. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislafia in domeniul achizi^iilor 
publice

Nu este cazul
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in cazul 
proiectelor care transpun prevederi comunitare

Propunerile de modificare an scopul de a asigura convergenta legisla|iei nationale cu 
directivele europene in materie, ale Directivei 2009/138/CE ale Directive! 
2009/103/CE, avandu-se totodata in vedere obliga|ia Romaniei, prin A.S.F., ce ii revine 
in conformitate cu prevederile art. 27 din Directiva 2009/138/CE in ceea ce priveste 
protejarea detinatorilor de polite de asigurare si a beneficiarilor.____________________
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare 

Nu este cazul
4. Hotarari ale Curtii Europene de Justitie a Uniunii Europene

Nu este cazul.
5. Alte acte normative §i/sau documente internationale din care decurg angajamente

Nu este cazul.
6. Alte informatii

Nu este cazul.

Seciiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1.Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, 
institute de cercetare §i alte organisme implicate

Prezentul proiect de lege a fost publicat in data de 20.09.2019, pentru consultare 
publica, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice pentru o perioada de 10 zile, in 
conformitate cu dispozitiile legale privind transparenta decizionala.

In data de 30 septembrie 2019 a avut loc la sediul Ministerului Finantelor Publice 
(MFP) §edinta Comisiei de Dialog Social, la care au participat toti reprezentantii 
confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national, reprezentanti ai MFP 
§i Ministerului Muncii §i Justifiei Sociale cat si reprezentanti ai Autoritatii de 
Supraveghere Financiara in calitate de invitati, ocazie cu care s-a hotarat constituirea unui 
grup de lucru mixt pentru analizarea proiectului de act normativ.

in cadrul intalnirii grupului de lucru mixt pentru analizarea proiectului de act normativ 
ce a avut loc la sediul MFP in data de 04.10.2019 participantii au purtat discutii asupra 
prevederilor proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii 
aceasta ocazie o mare parte a participantilor au sustinut eliminarea dinfc

^/2017. Cu 
[^^^mctului
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a prevederilor propuse ce nu sunt in legatura cu prevederile invocate de catre Comisia 
Europeana in avizul motivat. in urma discutiilor purtate intre reprezentantii MFP, ASF si 
cei ai Comisiei de Dialog Social s-a agreat eliminarea prevederilor aflate in discutie. In 
data de 07.10.2019 ca urmare a solicitarilor primite de catre MFP din partea unor persoane 
juridice, a fost organizata dezbaterea publica asupra proiectului de act normativ, ocazie cu 
care participantii si-au expus parerea cu privire la prevederile proiectului de modificare a 
Legii nr. 132/2017 si au fost inaintate propuneri suplimentare de modificare a acestei legi.

Avand in vedere urgenfa modificarilor legislative propuse, urgenta motivata de 
necesitatea solufionarii Cauzei 2018/4075 in faza pre-contencioasa, reprezentantii MFP 
au opinat faptul ca modificarea altor prevederi ale Legii nr. 132/2017 in afara celor ce fac 
obiectul proiectului ar trebui realizata fie ulterior inchiderii acestei cauze fie pe parcursul 
dezbaterii proiectului in procedura legislative de catre Parlamentul Romaniei._________

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum 
§i a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului 
de act normativ

Confederafia Patronala „CONCORDIA”
UGIR - Uniunea Generala a Industria§ilor din Romania
CONPIROM - Confederafia Patronala din Industrie, Agricultura, Construcfii si Servicii 

din Romania
CNIPMMR - Consiliul National al intreprinderilor Private Mici §i Mijlocii din 

Romania
UNSAR - Uniunea Nafionala a Societatilor de Asigurare-Reasigurare din Romania 
UNSICAR - Uniunea Nafionala a Societatilor de Intermediere §i Consultanta in 

Asigurari din Romania
BAAR - Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania
APTE 2002 - Asociatia Patronala a Transportatorilor Europa 2002
AURSF - Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare
APRD - Asociafia Profesionistilor in Regularizarea Daunelor____________________
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia 

in care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autorita|i, in 
conditiile Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritatilor administraiiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

Nu este cazul.

4. Consultarile desfai^urate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate 
cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Nu este cazul.

5. Informafli privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de act normativ prin avizul nr. 

1025/2019.
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii: nu este cazul

8



c) Consiliul Economic §i Social a emis avizul nr. 6428/2019.
d) Consiliul Concurentei; nu este cazul
e) Curtea de Conturi: nu este cazul

6. Alte informalii
Nu este cazul.

Sec^iunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea §i implementarea proiectului de

act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ

inca din luna august 2018 Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat pe web 
site-ul propriu o informare publica privind intentia de a analiza efectele legislatiei cu 
privire la asigurarea de raspundere civila auto §i de a identifica solutii de imbunatatire a 
acesteia.

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului de act normativ, precum $i efectele asupra sanatatii 
$i securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice

Nu este cazul.

3. Alte informatii
Nu este cazul.

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile 
administratiei publice centrale §i/sau locale - infiintarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor institu^iilor existente

Nu este cazul.

2. Alte informatii
Nu este cazul.
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Fa|a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea 

completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto 

pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehieule si tramvaie, pe care il supunem 

Parlamentului spre adoptare, cu procedura de urgen^a prevazuta de art. 76 alin. (3) din 

Constitu^ia Romaniei, republicata.

PRg^^^RU
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