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AVIZ
referitor la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere 

civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente
de vehicule si tramvaie

Analizand proiectul de Lege pentru modificarea si 
completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de 

raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin 

accidente de vehicule si tramvaie, transmis de Secretariatul General 

al Guvemului cu adresa nr.324 din 18.12.2019 si inregistrat la 

Consiliul Legislativ cu nr. 1073/18.12.2019,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i func|ionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil proiectul de lege, cu urmatoarele observalii 

§i propuneri:
1. Proiectul de lege are ca obiect modificarea si completarea 

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

auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si 
tramvaie, pentru asigurarea respectarii obligatiilor ce revin Romaniei 

potrivit Directivei 2009/138/CE si Directivei 2009/13 8/CE, avand in 

vedere emiterea de catre Comisia Europeana a Avizului motivat din 

data de 26.07.2019.
Prin confinutul sau normativ, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare, iar in aplicarea art.75 alin.(l) din 

Constitufia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.



Mentionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunfa asupra oportunijatii solu^iilor legislative 

preconizate.
2. La partea dispozitiva a art.I, pentru o completa informare, 

dupa sintagma „Monitorul Oficial” se va insera expresia „al
Romaniei”.

3. Pentru respectarea uzanlelor normative, paitile dispozitive de 

la pct.2 - 5, 7, §i 13 - 15, se vor reformula potrivit urmatoarelor 

modele:
„Alineatul (..) al articolului ... se modifica §i va avea urmatorul

cuprins”;
„Alineatul (...) al articolului... se abroga”;
„Dupa alineatul (...) al articolului... se introduc doua noi alineate, 

alin.(...) §i (...) cu urmatorul cuprins:”.
4. La pct.2, pentru utilizarea limbajului normativ consacrat, 

cuvantul „conform” se va inlocui cu termenul „potrivit”. Observafia 

este valabila pentru toate situafiile similare din proiect.
La textul propus pentru alin.(3) al art.6, avand in vedere ca 

Legea nr.236/2018 a suferit intervenfii legislative, dupa titlul acesteia, 
se va insera sintagma „cu completarile ulterioare”. Precizam ca 

trimiterile ulterioare la acest act normativ se vor reda fara menlionarea 

titlului.
5. La pct.9, la textul propus pentru art.37 alin.(l) lit.e) pentru 

rigoarea exprimarii, propunem introducerea conjunctiei „§i” inainte de 

sintagma „a prevederilor”, precum §i eliminarea celei de-a doua 

sintagme „art.32”.
6. La pct.l2, semnalam ca norma propusa pentru art.37 alin.(2) 

lit.Q nu este corelata cu dispozi^iile art.37 alin.(l) lit.j), la care se face 

trimitere, in ceea ce prive^te sfera subieclilor activi ai contravenfiei. 
Astfel, art.37 alin.(2) lit.:Q, care stabile^te sancfiunea, se refera la 

persoanele din conducerea asiguratorilor RCA, la persoanele care 

detin funclii-cheie ori alte fiinclii critice in cadrul acestora, la 

persoanele din consiliul director al BAAR, precum §i la persoanele 

care defin fimclii de conducere in cadrul BAAR iar art.37 alin.(l) 

lit.j), care stabile§te contraven(ia, are in vedere asiguratorii §i 
persoanele care fac parte din conducerea acestora. Se impune, de 

aceea, reanalizarea normelor propose §i realizarea corelarilor necesare.
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7. La pct.l4, la textul propus pentm alin.(ll) al art.37, pentru 

respectarea stilului §i limbajului normativ, textul se va reformula 

astfel:
,,(11) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin.(2) din 

Ordonanta Guvemului nr.2/2001, aprobata eu modificari si eompletari 

prin Legea nr. 180/2002, eu modificarile §i completarile ulterioare, in 

eazul eonstatarii savarsirii a doua sau mai multe eontravenfii se apliea 

amenda prevazuta pentru eontraven(ia cea mai grava”.
8. La art.II, avand in vedere ca alin.(l) reprezinta o dispozifie 

finala, propunem redarea acesteia intr-un artieol distinct, in finalul 

proiectului.
Totodata, pentru evitarea repetiliei, formularea „prezentei legi in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I” din finalul textului, se va 

inlocui eu termenul „acesteia”.
La actualul alin.(2), avand in vedere ca Legea nr. 132/2017 nu a 

suferit intervenfii legislative, sintagma „cu modificarile §i completarile 

ulterioare” se va elimina.

dr.

Bucure§ti
Nr.1025/19.12.2019
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EVEMIMEt^ SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 431/12 iun. 2017L. nr. 132/2017
Lege privind asigurarea obligatorie de rdspundere civilS auto pentru prejudicii produse tertilor prin 

- accidente de vehicule §i tramvaie

NotS: In cuprinsul actelor normative, sintagma "politS de asigurare RCA" se inlocuie§te cu sintagma "contract RCA", iar 
sintagma "Fondul de Protecjie a Victimelor Strazii" se tnlocuie§te cu sintagma "Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din 
Romania",

1 promulgate prin D. nr. 526/2017 M. Of. nr. 431/12 iun. 2017
Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea obligatorie 
de raspundere civiia auto pentru prejudicii produse terfilor prin 
accidente de vehicule §i tramvaie
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EVENJ SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 853/8 oct. 2018L. nr. 236/2018
Lege privind distributia de asigurari

1 promulgata prin D. nr. 818/2018 M. Of. nr. 853/8 oct. 2018 
Decret pentru promulgarea Legii privind distribujia de asigurSri

2 completat prin L. nr. 71/2019 M. Of. nr. 323/24 apr. 2019
Lege privind societatile mutuale de asigurare §i pentru 
modificarea §i completarea unor acte normative

introduce alin. (11 _I) la art. 4
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