
irou! permanent aî SenatuluiROMÂNIA

I.

AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea 

Legii nr.l32 din 31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor 

prin accidente de vehicule şi tramvaie

Analizând propunerea legislativă pentru completarea şi 
modificarea Legii nr.l32 din 31.05.2017 privind asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (b536 din 

16.11.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/5795/23.11.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 

nr.D1032/23.11.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi 
art.46(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii 

nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 

pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi 
tramvaie.

Potrivit Expunerii de motive, „asigurătorii RCA vor fi obligaţi 

să nu depăşească tarifele de referinţă ale ASF\ măsură considerată 

necesară „în contextul actual care a generat o criză a preţurilor în 

acest domeniu de activitate”.



Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, prima Cameră 

sesizată este Senatul.
2. Semnalăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. Precizăm că Expunerea de motive nu respectă structura 

instrumentului de prezentare şi motivare, prevăzută la art.31 alin.(l) 

din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, neprezentând în mod sistematizat şi clar motivul emiterii 
actului normativ şi nu respectă nici dispoziţiile art.32 alin.(l) din 

Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora ^JDocumentele de motivare se redactează 

într-un stil explicativ, clar, folosindu-se terminologia proiectului de 

act normativ pe care îl prezintă”.
In plus, subliniem că nu sunt prezentate implicaţiile asupra 

legislaţiei în vigoare, impactul socioeconomic, consultările derulate 

în vederea elaborării propunerii legislative şi nici măsurile de 

implementare.
Semnalăm că este necesar ca elementele avute în vedere pentru 

susţinerea măsurilor vizate prin prezenta propunere să fie dezvoltate în 

detaliu şi să fie temeinic motivate, urmărindu-se legătura tematică 

dintre acestea si modificările avute în vedere.
9
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In concluzie, subliniem că este necesară revederea Expunerii de 

motive şi redactarea acesteia în forma specifică pentru proiectele de 

legi şi pentru propunerile legislative, astfel încât aceasta să răspundă 

cerinţelor de tehnică legislativă, utilizându-se exprimări şi sintagme 

corecte şi complete din punct de vedere gramatical, precum şi o 

terminologie unitară, clară, specifică limbajului normativ, evitându-se 

expresiile de genul impune ca necesitate ineluctabilă a timpurilor 

prezente”, „a creat o pseudojustificare de a elucta”, Jn acest context 

eratic social şi economic” etc.
4. La titlu, pentru a evidenţia corect obiectul de reglementare al 

prezentei propuneri, precum şi pentru a respecta exigenţele de tehnică 

legislativă cu privire la redarea titlului actului normativ asupra căruia 

se intervine, este necesară reformularea acestuia, astfel:
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„Lege pentru modifîcarea Legii nr.132/2017 privind 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii 

produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie”.
Observaţia cu privire la modul de redactare a titlului legii este 

valabilă şi pentru partea introductivă a actualului art.I.
5. Cu referire la modalitatea de structurare a propunerii 

legislative, semnalăm că nu este necesară utilizarea numerotării 
articolelor cu cifre romane, întrucât acest proiect nu este unul de o 

complexitate deosebită, iniţiatorii vizând modificarea unui singur act 
normativ.

în concluzie, art.I va deveni articol unic şi va avea următorul
cuprins:

„Articol unic. - Legea nr.132/2017 privind asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor 

prin accidente de vehicule şi tramvaie, publicată în Monitorul 
Oficial al Românei, Partea I, nr.431 din 12 iunie 2017, se modifică 

după cum urmează:”.
6. Precizăm că actul normativ de bază cuprinde mai multe norme 

de trimitere la unele dintre dispoziţiile a căror abrogare este propusă 

prin prezenta propunere.
Astfel, la actualul art.I pct.l, se propune abrogarea art.2 pct.5 

din actul normativ de bază, care conţine definiţia noţiunii de „asigurat 
cu risc ridicaf\ în timp ce art.36, cu excepţia alin.(l) lit.c), a cărui 
abrogare este propusă la pct.7 din proiect, respectiv art.37 lit.g), 
ambele norme reglementând anumite aspecte ce privesc asiguratul cu 

risc ridicat, rămân nemodificate.
Menţionăm că, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii 

Constituţionale, „orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite 

condiţii calitative, respectiv să fie clar, precis şi previzibil. (...) Curtea 

a statuat că respectarea legilor este obligatorie, însă nu se poate 

pretinde unui subiect de drept să respecte o lege care nu este clară, 
precisă şi previzibilă, întrucât acesta nu îşi poate adapta conduita în 

funcţie de ipoteza normativă a legii. De aceea, una dintre cerinţele 

principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative. 
Curtea a stabilit că cerinţa de claritate a legii vizează caracterul 

neechivoc al obiectului reglementării, cea de precizie se referă la
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exactitatea soluţiei legislative alese şi a limbajului folosit, în timp ce 

previzibilitatea legii priveşte scopul şi consecinţele pe care le 

antrenează^^.
Pe cale de consecinţă, se impune revederea întregii propuneri 

pentru a se asigura claritate şi predictibilitate în aplicare.
7. La actualul art.I, referitor la partea dispozitivă a pct.l, 

pentru rigoare în redactare, propunem reformularea acesteia, astfel:
„1, La articolul 2, punctul 5 se abrogă”.

Reiterăm această observaţie şi pentru părţile dispozitive ale
pct.6 şi 7.

8, Cu privire la actualul art.I pct.3, la modificarea propusă 

pentru art.6 alin.(3), menţionăm că Legea nr.32/2000 privind 

societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările 

şi completările ulterioare, a fost abrogată de Legea nr.236/2018 

privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare.
Semnalăm că art.38 alin.(3) din Legea nr.236/2018, cu 

completările ulterioare, prevede în mod expres că „Orz de câte ori prin 

legi şi prin alte acte normative se face trimitere la prevederile 

referitoare la intermediarii şi brokerii de asigurare şi/sau de 

reasigurare din Legea nr.32/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, trimiterea se consideră a fi făcută la prezenta lege"\
în concluzie, se impune înlocuirea trimiterii la textul actului 

normativ abrogat cu trimiterea la actul normativ în vigoare.
9. Precizăm că la actualul art.I pct.5 se propune abrogarea 

art.l9, iar la pct.6 se prevede abrogarea art.32 alin.(2) lit.j) din actul 
normativ de bază.

Având în vedere că la art.37 alin.(l) lit.e), f) şi lit.g) din Legea 

nr. 132/2017 sunt prevăzute anumite contravenţii în vederea 

sancţionării nerespectării obligaţiilor prevăzute de normele propuse 

spre abrogare, se impune formularea unor intervenţii legislative asupra 

acestora.

' Decizia nr.6I9 din 11 octombrie 2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru 
interpretarea art.38 alin.(IJ) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.6 din 4 ianuarie 2017
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Pentru acest motiv, după pct.7, propunem introducerea a două 

noi puncte, respectiv pct.8 şi pct.9, în următoarea redactare:
„8, La articolul 37 alineatul (1), literele e) şi f) se 

modifîcă şi vor avea următorul cuprins:
„e) nerespectarea de către BAAR a prevederilor art.32 

alin.(2) lit.b)-i) şi k)-m) şi art. 32 alin. (3), (8) şi (9);”
f) nerespectarea de către BAAR a obligaţiei privind 

solicitarea avizului/aprobării, conform art.32 alin,(10) şi (11);
9. La articolul 37 alineatul (1), litera g) se abrogă”.

în considerarea acestei observaţii, actualul pct.8 va fî 
renumerotat şi va deveni pct.lO.

10. La actualul art.I pct.7, având în vedere observaţia de la 

pct.6 supra, recomandăm abrogarea întregului art,36, întrucât acesta 

reglementează atribuţiile BAAR în gestionarea asigurărilor RCA 

aplicabile asiguratului cu risc ridicat.
11. La actualul art.I pct.8, având în vedere că la art.37 alin.(2), 

atât lit.a), pe care iniţiatorii o propun spre modificare, cât şi lit.b), care 

nu este modificată, cuprind trimiteri la art.37 alin.(l) lit.g), pentru 

rigoare normativă, propunem modificarea acestora, astfel:
„10. La articolul 37 alineatul (2), literele a) şi b) se 

modifîcă şi vor avea următorul cuprins:
„a) faptele asigurătorilor RCA prevăzute la alin.(l) lit.a), b), 

d), h) şi i), cu avertisment scris sau, prin derogare de la 

prevederile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modifîcări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei;

b) faptele persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA 

sau ale persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în 

cadrul acestora, prevăzute la alin.(l) lit.a), b), d), h) şi i), cu 

avertisment scris sau cu amendă de la 10.000 lei la 100,000 lei;”.
A

In plus, semnalăm că, potrivit art.7 alin.(3) din Ordonanţa 

Guvernului nr.2/2001, avertismentul se poate aplica şi în cazul în care 

actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede 

această sancţiune.
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In consecinţă, propunem reanalizarea eliminării sintagmei cu 

avertisment scris din textul propus de către iniţiatori pentru art.37 

alin.(2) lit.a).
în măsura în care se va avea în vedere, în continuare, eliminarea 

aplicării sancţiunii avertismentului pentru respectiva contravenţie, se 

impune ca art.37 să fie completat cu o normă expresă în acest sens.
Astfel, după actualul pct.8, care va deveni pct.lO, se va insera un 

nou punct, pct.ll, cu următoarea redactare:
„11. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un 

nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins:
(2^) Prin derogare de la prevederile art.7 alin.(3) din 

Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru contravenţia prevăzută la lit.a) nu se aplică sancţiunea 

avertismentului”.

Bucureşti
Nr.998/16.12.2021
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b €32.EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 431/12 iun. 2017L. nr. 132/2017
Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin 
accidente de vehicule şi tramvaie

Notă: 1n cuprinsul actelor normative, sintagma "poliţă de asigurare RCA" se înlocuieşte cu sintagma "contract RCA", iar 
sintagma "Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii" se înlocuieşte cu sintagma "Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din 
România".

promulgată prin D. nr. 526/20171 M. Of. nr. 431/12 iun. 2017
Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin 
accidente de vehicule şi tramvaie
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 148/10 apr. 2000 

Lege privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări
(V. Decizia I.C.C.J nr. XXIII/2007 • M. Of. nr. 123/15 feb. 2008 (art. 2); Decizia I.C.C.J. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 866/23 dec. 2010 
(art. 25_1))

L. nr. 32/2000

Notă: In cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare’. 'Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor' şi 'Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private' se înlocuiesc cu sintagma "Autontatea de 
Supraveghere Financiară"* O.U.G. nr. 93/2012.

1 rnodificări prin b.U.G. nr. 116/2000 IM. Of. nr. 311/5 iul. 2000 modifică art. 45 alin. (3) şl_(4)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 45 alin. (3) şi (4) 
din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor, precum şi pentru stabilirea unor 
alte măsuri tranzitorii 

aprobată prin L. nr. 300/2001 M. Of. nr. 309/11 iun. 2001

2'mqdifîcări prin dUG. nr. 51/266r' _JM Of-nr. 17^6 apK 2001 modifică an. 44 alin. (]). (3). (4) şi (7)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 44 din Legea nr.
32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor

aprobată prin L. nr. 509/2001 M. Of. nr. 643/15 oct. 2001

a^odificâri prin O.G. nr. 7/2o6T .|m. Of. nr. 435/3 aug. 2001 J abrogă la I ian.2002 pres’cderile de la an.
43 alin. (I) Ut. a referitoare la scutirea de 
impozit pe venit acordata persoanelor 
fizice, precum şi cele ale an.43 alin.(î) lit.b

Ordonanţă privind impozitul pe venit 
aprobată cu modificări şl L. nr. 493/2002 

completări prin
M. Of. nr. 543/25 iul. 2002

«Imodificări ^in L. nr. 414/2002 ; \m. bf~ nn 456/27 iun. 2002 abrogă pre\’ederile art.43 alin.(2) 
referitoare la impozitul pe profitLege privind impozitul pe profit

simodificări prin L. nr. 493/2002 Im. Of. nr. 543/25 iul. 2002 abrogă prevederile art. 43 alin. (!) Ut. a şi 
b referitoare la scutirea de impozit pe venit 
acordată persoanelor fizice precum şi cele 
ale art. 43 alin. (2)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 
privind impozitul pe venit

6 Tnodificări prin _ jdG. nr. 61/2002 ; [M.7bf7nr.'6^/30^ug72002 înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 
nofiunea de „majorări de întârziere" şi/sau 
"majorări" cu nofiunea de „dobânzi"

■ Ordonanţă privind colectarea creanţelor bugetare
M.Of. nr. 193/26 mar. 2003aprobată cu modificări şl L. nr. 79/2003 

completări prin

2'modificări prin ___' [MVbfTnr. 193/26 mar. 2003 J modifică art.2pct.6. 10 şi 13. art.4 alin.(4),
(19). (25). art.5 lit.e şi j. art.8 alin.(2) lit.f. 
an. 12 alin. (4) Ut. d.f şi g. art. 16 alin. (4), 
an.20 alin.(3) lit.e, art.2} aUn.(}) lit.a. 
alin.(6). art.25 alin.(3). art.39 alin.(2) lit.e; 
introduce aUn.(}8_l), alin.(24_}) la art.4. 
lit.k-n la ari.5, lit.d la art.6 alin.(2), 
art.}3_l. aUn.(4_l) la art.21, an.24_l. 
art.24 2

L^nr. 76/2003
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 
privind societăţile de asigurare şl supravegherea asigurărilor
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8 modificări prin L. nr. 403/2004 IM. Of. nr. 976/25 oct. 2004
Lege pentoj modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 
privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor

modifică art. 2pct. 5. IO, J / şi 17. art. 3 
alin. (2). art. 4 alin. (9). an. 4 alin. (17) Iii. 
c). art. 4 alin. (25). art. 5. an. 8 alin. (J). 
art. 8 alin. (2) Ut.f). art. JI. art. J2. an. 13 
alin. (5). ari. 14. art. 16 alin. (I) lit.b). art.
16 alin. (5). an. 16 alin. (6), an. 18. art. 21 
alin. (1) Ut. a), aii. 21 alin. (3). an. 22. art. 
24_I. art. 25 alin. (3). art. 27 alin. (I). art. 
27 alin. (2) lit.a). aii. 29. titlul cap. Ml. art. 
33. art. 34. art. 35. art. 36 alin. (3) şi (5). 
art. 37, art. 38. art. 39 alin. (2). art. 39 
alin. (3) lit.c)-e). ari. 39 alin. (S)~(ll). art. 
40 alin. (1). art. 43 alin. (!) lit.d); introduce 
lit.A după partea introductivă a art.2. pct. 
20-24 şi Ut. B şi C după pct. 19 al art. 2. 
alin. (3) la an. 3. alin. (9_1) la aii. 4. alin. 
(25_l)-(25_6) la art. 4. lit.l) la alin. (2) al 
art. 8. Iit.a_l) la alin. (!) al aii. 10. alin. 
(6)-(9) la aii. 13. cap. l!l_l-nj_3. cu art. 
I5_l-15_21. după an. 15. lit.c) la alin. (1) 
al art. 16. alin. (5_J) la art. 16. alin. (6_J) 
la art. 16. Iii. d)-g) la alin. (3) al aii. 20. 
aii. 20_l. alin. (4) la art. 23. alin. (4) Ia 
art. 25. Ut.d) la an. 26, cap. VJI_I. cu art. 
36_l-36j6. după art. 36. art. 41 _1. ari. 
42_1. alin. (3) şi (4) la art. 43. art. 47_I- 
47_4. anexele 1-3; abrogă an.2 pct. 2 şi 6, 
art. 13_l

Notă. Prevederile ari. 26 din Legea nr. 32/2000. 
cu modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv cu ccle aduse prin prezenta lege. .ie 
aplică până la data de 31 decembrie 2005, at 
excepţia Ut. d). care rămâne în vigoare şi după 
această dată.

9 modificări prin L. nr. 503/2604' ' "m. Of. nr. 1193/14 dec. 2004
Lege privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi 
lichidarea voluntară în activitatea de asigurări

abrogă, la 12 ian. 2005. cap. VI cu aii.29 -
32

10 modificări prin__^O.U.G. nr. 61/2005 iM^Of. 'nrr562/3b iun. 20'05 ’ abrogă art. 37 alin. (2) şi (3)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 136/1995 privind asigurările şl reasigurările în România 

M. Of. nr. 897/7 oct. 2005aprobată cu modificări şi L. nr. 283/2005 
completări prin

M- Of. nr. 897/7 oct.~2'005 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
136/1995 privind asigurările şi reasigurările in România

11 modificări prin L. nr. 283/2005 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 61/2005

12 modificări prin Decizia nr. 4527/2005 __'R Of. nj^ 1058/26 nov. 2005
Decizie privind actualizarea taxei de autorizare a societăţilor 
de asigurare şi/sau reasigurare

, actualizează laxa pre\’ăzuiă la an. 13 alin.
0)
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13 modificări prin O.U.G. nr. 201/2005 M. Of. nr. 1191/29 dec. 2005 modifică titlul, art.2pct.ll, pct.30. pct.55. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii pct.56, şipcl.57 lil.a). ari.4 alin.(5), 
nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor

alin.(}7) Ut.a), alin.(21). alin.(25), alin. 
(25_}) şi alin. (26). art.5 lit.a), b), d), e). g), 
h),j), n) şip). an.6 alin.(2) lit.d), ari.8 
alin.(2)partea introductiva şi lii.c).e).f), 
g),i) şi k), art.9 alin.(2), art.lI alin.(}) lit.b) 
şi c), art.l2 alin. (4) partea introductivă şi 
lit.a), alin.(5), alin.(7), art.l2 alin.(12) 
lit.b) pct.2, art.l3 alin.(6) şi alin.(9), 
art.l5_10, art.l5_ll alin.(5), art.l3_]3 
alin.(2), art.l6 alin.(l) lit.a) şi alin.(6), 
art.lS alin.(l) şi (2), art.20 alin.(l) lit.b), 
alin.(3) lit.b). lit.c), d),e),f) şi g). art.20_l. 
art.25 alin.(4), titlul cap.V, art.26. art.33 
alin.(l), alin.(3), alin.(5) şi alin.(6), arî.34 
alin.(3) lit.b) şi alin. (4), art.35 alin.(1),(2) 
şi (3), alin.(5) lit.a) şi c), alin.(6)partea 
introductivă şi lit.a), alin.(7)partea 
introductivă, alin.(9), aUn.(l 1) şi alin.(l4), 
art.36_5, art.38 alin.(2). titlul cap.VIII, 
arl.39 alin.(2) lit.a),h).c), d), g),i),j).k), 
m).n) şi o), art.39 alin.(3) lit.c) şi e) şi 
alin. (8), art.41_l. art.44 alin.(2). titlul 
anexei nr.2, anexa nr.3:

aprobată cu modificări şi L. nr. 113/2006 
completări prin

M. Of. nr. 421/16 mai 2006 •

introduce pct. 11_1. pct. 11 _2, pct.47_1, 
pct.54_l, pct.57_l.pct.57_2. pct.58_l. 
pct.58_2. pct.64 la art.2. alin. (2_1) la 
art.3. lit.h_l), lit.h_2) şi h_2) la art.5. 
lit.b_l), h_2) şi lit.k_l) la art.8 alin.(2). 
alin.(4) la art.8, alin. (3) la an.10. lit.d) şi 
e) la art.l 1 alin.(l) , alin.(4_l) - (4_6) şi 
alin.(7_l) la art.l2 . lit.e) la art.l2 
alin.(12). alin.(16). (17). (18) şi (19) la 
art.l2, ari.l2_}, art.l2_2, alin.(3_l) şi 
alin.(lO) la art.l3 , lit.cj) - c_5). lil.f_l), 
lit.f_2).!it. h) şi i) la arl.2()alin.(3), 
alin.(3_l) la art.25, art.26_l- 26_7, 
cap. V_ldupă art. 26_7, cap. VI după art.
28, art.28_l,alin.(4_J) şi alin.(7)~(14) la 
art.33. a!in.(4_l). (4_2). (4_3). (10). (11) şi 
(12) la art.34, alin.(4_l) şi (4_2) la art.35 
. lit.c_l). h) şi i) la art.35 alin.(5), lit.c).

D- art.35 alin.(7), alin.(9_l) la 
ari.35. alin.(l 1_1) -(11_6) la art.35,
(I3_l) la art.35. alin. (15). (16), (17) şi 
(18) la art.35. art.35 J. art.35_2. 
alin^(3_l) la art.36, art.36_7. art.38_l. 
lit.m_l) - m_4) la aii.39 alin.(2), lii.c_l) 
la art.39 alin.(3), alin. (8_1) - (8_3) şi 
alin.(12) la art.39. alin.(3) la art.42_l. 
alin.(2_l) la art.43;

abrogă la art.12 alin.(4) lit.i) şi alin.(10). 
art.16 alin.(l) lit.c). an.24, art.39 alin.(l), 
art.47pct.2 lit.g).
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14 modificări prin L. nr. 113/2006 M. Of. nr. 421/16 mai 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 201/2005 şi modifică ari. 2 pcl. 5, pcl.
1 J,pct. 30,pct. 47,pct. 47_J,pci. 55 şipct. 
56. an. 4 alin. (2). alin. (5)-(9) şi alin. (20)~ 
(23). ort. 5 Ut. d). art. 7 alin. (1), an. 8 alin. 
(2) Ut. f). Ut. h_2) şi Ut. k), art. 9 alin. (2). 
art. 10 alin. (1) partea introductivă, an. 13 
alin. (1) Ut. c) şi alin. (2). art. 13 alin. (7) şi 
alin. (9). art. 15_l0aUn. (2). art. 25 alin. 
(2). (3). {3J) şi (4). titlul cap. V. art. 35 
alin. (2), art. 38J alin. (3). (3). (6), (9) şi 
(33)-(14), art. 39 alin. (2) Ut. b), c), e). 
m_3) şi m_4), art. 39 alin. (3) Ut. c). c_l) şi 
e). an. 42_3 alin. (3). anexa nr. 3; 
introduce pct. 48_1 şi 65 la an. 2, Ut. a_3). 

h_3) şi l_3) la an. 5, Ut. f) la art. 32 alin. 
(32). alin. (30) şi (33) la art. 33, art. 25_3. 
Ut. m_5) la art. 39 alin. (2)

15 modificări prin O.U.G. nr. 87/2006 M. Of. nr. 916/10 nov. 2006 modifică art.2 lit.Cpct. 58_2 şi 64; 
introduce alin. (20), (23) şi (22) la an. 32. 

alin. (39) şi (20) ta art. 35; 
completează anexa nr. 3

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor

aprobată prin L. nr. 73/2007 M. Of. nr. 217/30 mar. 2007

16 modificări prin L. nr. 73/2007 M. Of. nr. 217/30 mar. 2007 aprobă O.U.G. nr. 87/2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor

17 modificări prin O.U.G. nr. 117/2007 M. Of. nr. 732/30 oct. 2007 modifică art. 35 alin. (39)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor

aprobată cu mcdificări şi L. nr. 162/2009 
completări prin

M. Of. nr. 322/14 mai 2009

Consiliul Legislativ - joi, 25 noiembrie 202 Pag. 4 din 6



i8;modificări prin :M. Of. nr. 322/14 mai 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea 
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor

L. nr. 162/2009 modijică aii. 2 Iii. A pct. } 7, art. 2 lil. B 
partea iiUroduciivâ şi pct. 25. SO. S5. 39 şi 
50. art. 2 Ut. C pct. 55 şi 56, ari. 5 Ut. h), 
an. 5 Ut. b_l). an. 5 Ut. r). an. S alin. (2)
Ut. f) şi h_2). titlu! cap. HI. an. 12 alin. 
(4_3). art. 12 partea introductivă o alin. 
(4_4). art. 12 alin. (4_6). art. J2_J alin.
(7). (9) şi (10). art. 13 alin. (2) şi (9). titlul 
cap. IV. art. 18 alin. (I). art. 23 alin. (!) şi 
(4). art^S alin. (1). art. 33 alin. (10) şi___
(12) . art. 36 alin. (2). art. 38_} alin. (li) şi
(13) . art. 39 alin. (2) Ut. c), i).j). k) şi n). 
art. 39 alin. (3) Ut. c). art. 39 alin. (3) Ut. 
c). art. 43 alin. (3):
introduce pct. 57_3 la art. 2 Ut. C. alin. (4) 
la art. 3. Ut. h_4) la art. 5. Ut. h_I) la art. 
10 alin. (1), art. 13_l, alin. (4_l) la art.
16. art.21_l. art. 26_8. ort. 28_2. Ut. u)
Ia art. 39 alin. (2), Ut. c_2) şi c_3) la art. 39 
alin. (3);
abrogă art. 2 Ut. A pct. 23. art. 39 alin.
(ii):
înlocuieşte termenul "autovehicul" cu 
termenul "vehicul"

19 modificări prin L. nr. 289/2010 'M. Of. nr. 892^0 dec. ^10 
Lege pentru modificarea şl completarea unor acte normative

modifică aii. 4 alin. (2), (8) şi (16) Ut. b). d) 
şiJ). art. 7 alin. (1). an. 42 alin. (1) şi (2): 
introduce Ut. g) la aii. 4 alin. (16). alin. 
(I8_2) la art. 4. alin. (5) la an. 8

Toimodificări prin L. nr. 187/2012 :K^Of._nr._757/12 nov. 2012 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

modifică, la data de l febniarie 2014, art. 
39 alin. (8)

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

Im. bf.’nr. 656/25 oct. 2013 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea 
suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare 
şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii 
financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr- 
un conglomerat ftnanciar. a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea 
de asigurare şi supravegherea asigurărilor

21 modificări prin L. nr. 272/2013 modifică art. 2 Ut. B pct. 52, art. 5 Ut. i) pct. 
1-3

22 modificări p_rin_ L.nr.2l’3/2bl5“' ' '']M7of. nr.'55d/2riuT2015 '
Lege privind Fondul de garantare a asiguraţilor

abrogă art. 5 Ut.!_!)
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23 modificări prin L.nr. 237/2015 M. Of. nr. 800/28 oct. 2015
Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de 
asigurare şi reasigurare

modifica, la ] ian. 2016. titlul legii, titlul 
capitolului I. aii. I. art. 2. titlul capitolului 
//. 0/7. 4. art. 5. ari. 8. art. 9. art. 10. an. 34 
alin. (4). (10) şi (II), an. 35 alin. (4_}). 
(^J) şi (IIJ)- ^7. a/7. 38J. an. 39 
alin. (2) şi (3). art. 39 alin. (8)-(8_3). an.
42 1. an. 43. art. 47 2:

introduce an. 5_l. art. I0_l. alin. (7_J) la 
art. 39;

abrogă art. 3. art.6. art. 7. cap. /// cu ari. 
}]‘}5. cap. ]]]_} cu an. J5_J']5_I4. cap. 
lUJ cu an. I5J5-I5J9. cap. IIIJ cu 
art. ]5_20şi I5_2I. cap. IVcu ari. J6- 
25_l, cap. V cu an. 26-26_8. cap. V_l cu 
art. 27 şi 28. cap. VI cu an. 2S_J şi 28_2, 
ari. 38, ari. 39 alin. (5). an. 39 alin. (9). 
art. 42 alin. (3) şi (4). an. 47_J. art. 47_4. 
anexele nr. 1-3

24 modificări prin O.U.G. nr. 54/2016 M. Of. nr. 723/19 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor 
persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie 

respinsă prin L. nr. 122/2019

abrogă art. 5_l

M. Of. nr. 554/5 iul. 2019

25 modificări prin ;M. Of. nr. 431/12 iun. 2017 
Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi 
tramvaie

L.nr. 132/2017 abrogă an. 5_l şi an. 39 alin.(2) lii.j)

'IM. Of. nr. 853/8 oct. 2018 '26 abrogat prin L.nr. 236/2018 V. art. 39 din L. nr. 236/2018
Lege privind distribuţia de asigurări
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