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AMENDAMENTE PROPUSE 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii 

produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie 
 

Nr. 
Crt. 

 Text Senat Amendamente 
propuse/autor 

Motivarea 

1.   Titlul legii 
LEGE 

pentru modificarea pentru modificarea Legii 
nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor prin accidente de 

vehicule şi tramvaie 

  

2.   Articol unic. – Legea nr. 132 din 31 mai 2017 
privind asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă auto pentru prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi tramvaie , publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 
din 12 iunie 2017, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

  

3.   
 
Art. 26: Decontarea directă între asiguratorii RCA 
(1) Decontarea directă între asiguratorii RCA este 
aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii: 
a) accidentele auto se produc pe teritoriul 
României; 
b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt 
înmatriculate/înregistrate în România; 
c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor; 
d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au 
asigurare RCA valabilă la data evenimentului; 
e)prejudiciile exclud vătămările corporale. 

1. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și se 
completează și va avea următorul cuprins: 
„Art. 26: Decontarea directă între asiguratorii RCA 
(1) Decontarea directă între asiguratorii RCA este 
aplicabilă la îndeplinirea cumulative a 
următoarelor condiții: 
a) accidentele auto se produc pe teritoriul 
României; 
b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt 
înmatriculate/înregistrate în românia; 
c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor; 
d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au 
asigurare RCA valabilă la data evenimentului; 
e) prejudiciile exclude vătămările corporale.  

  



(2) Serviciul de decontare directă se ofertează 
obligatoriu de către asigurător, dar achiziţia 
acesteia este opţională de către asigurat. 
(3) Procedura de decontare directă se stabileşte 
prin reglementări ale A.S.F. 

(2) Serviciul de decontare directă se ofertează 
obligatoriu de către asigurator, dar achiziția 
acesteia este opțională de către asigurat. 
(3) Procedura de decontare directă se stabilește prin 
reglementări ale A.S.F. care trebuie să prevadă, 
sub sancțiunea returnării sumei acordate cu 
titlu de decontare direct, obligativitatea 
prezentării decontului în termen de maxim 45 
de zile de la data reparației vehiculului într-o 
unitate autorizată. 
(4) Decontarea direct nu afectează dreptul 
persoanei prejudiciate în urma unui accident 
auto produs de un vehicul asigurat RCA de a 
exercita acțiunea direct pentru recuperarea 
prejudiciului produs împotriva asigurătorului 
RCA al persoanei vinovate de producerea 
accidentului auto.” 
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