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în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare. 
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări împreună cu Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital au fost sesizate spre dezbatere pe fond şi întocmirea 
unui raport comun, prin adresa nr. L713/2022, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi 
tramvaie având ca iniţiator Guvernul României.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 132f2017 
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin 
accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare, dorindu-se 
realizarea unei separări clare între situaţia cererii de despăgubire soluţionată pe cale amiabilă şi 
cea pentru care este necesară intervenţia instanţelor de judecată.

Potrivit Expunerii de motive, „Intervenţia legislativă are ca element determinant faptul 
că, [...] există la nivelul instanţelor de judecată, hotărâri definitive care dispun în mod diferit în 
ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor în [..,] situaţii similare (daune apărute ca urmare a 
producerii unor accidente auto), astfel că justiţiabilului i se naşte un sentiment de nedreptate şi 
neîncredere în sistemul de justiţie.”



Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, această iniţiativă
legislativă.

Consiliul Concurenţei, potrivit adresei cu nr. RG/16525/9.11.2022, nu a identificat 
elemente care să contravină normelor de concurenţă sau de ajutor de stat.

Consiliul Economic şi Social a avizat nefavorabil.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a avizat 
negativ propunerea legislativă.

Membrii celor două comisii, pe parcursul mai multor şedinţe, au dezbătut propunerea 
legislativă, avizele şi punctele de vedere primite şi au hotărât, cu majoritate de voturi ale celor 
prezenţi, să adopte raport comun de respingere, fără amendamente.

La dezbateri au participat reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi 
Reasigurare din România.

în cadrul dezbaterilor au fost învederate anumite aspecte care ţin de claritatea şi 
aplicabilitatea anumitor prevederi propuse, reluarea, de exemplu prin art. III, a anumitor 
prevederi care se regăsesc deja în Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare- art. 6 alin.(2)- ori sunt deja acoperite prin texte de rang 
constituţional- art. 15 alin.(2).

în concluzie, s-a apreciat că propunerea legislativă nu întruneşte condiţiile necesare 
adoptării în forma propusă.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări împreună cu Comisia pentru 
buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital supun spre dezbatere şi adoptare. Plenului 
Senatului, prezentul raport comun de respingere, fără amendamente, împreună cu 
propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a fi supusă dezbaterii şi adoptării în conformitate cu prevederile 
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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Potrivit art. 75 alin. [1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (7) pct. 1 
din Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare, pentru propunerea legislativă înregistrată la 
Senat sub nr. L713/2022, Senatul este primă Cameră sesizată.
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