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LEGE

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.- 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 României Partea I, nr. 431 din 12 iunie 
2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (2), după litera f) se introduc două 
litere noi, lit. g) şi h), cu următorul cuprins:

„g) prejudicii materiale reprezentate de cheltuielile viitoare necesare 
recuperării sau refacerii stării de sănătate ori îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, 
precum, investigaţii medicale, tratamente medicamentoase, terapii de 
recuperare, proteze, orteze, cadre de deplasare, scaune rulante, probate cu 
documente justificative;"

„h) prejudicii materiale reprezentate de cheltuielile viitoare necesare 
realizării pomenirilor şi altor ritualuri religioase, precum şi realizării 
monumentelor funerare, probate cu documente justificative;"

2. La articolul 21 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

„a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de 
despăgubire justificată prin raportare la criterii de evaluare prevăzute de art. 22 
alin. (5), transmisă cu confirmare de primire, în căzui în care se dovedeşte 
răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA;"

3. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„(2)Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire 
de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat 
părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele 
respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata integrală a despăgubirii 
solicitată de partea prejudiciată prin intermediul cererii de despăgubire;"
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4. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul

cuprins:
„(4)Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în termen de 10 

zile de la data comunicării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a)."
5. La articolul 21, după alineatul (4), se introduce un nou alineat^ 

(4^), cu următorul cuprins:
„(4^) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în termen de o zi 

lucrătoare de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive prin care a fost 
obligat la plata despăgubirii sau încheierii acordului entităţii de soluţionare a 
litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească."

6. La articolul 21, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„(5) Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul 
prevăzut la alin. (4), respectiv alin. (4^) sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv 
dacă diminuează nejustificat despăgubirea, sau întârzie achitarea despăgubirii, 
acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate 
la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. 
Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii."

7. La articolul 22 alineatul (5), după litera e) se introduce o literă 
nouă, lit. f), cu următorul cuprins:

„f) daunele morale: în conformitate cu jurisprudenţa din România;"
8. La articolul 23, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul

cuprins:
„(5) în situaţia în care părţile nu se înţeleg asupra cuantumului 

despăgubirii, suma care nu face obiectul litigiului este plătită de către 
asigurătorul RCA înainte ca acesta să se fi soluţionat prin negocieri, prin 
soluţionarea alternativă litigiilor sau de către instanţa judecătorească, în 
termenul prevăzut de art. 21 alin. (4), în caz contrar devin aplicabile dispoziţiile 
art.21 alin.(4^)."

Art. II. - în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. Autoritatea de Supraveghere Financiară modifică şi completează în mod 
corespunzător prevederile reglementărilor emise în aplicarea Legii nr. 132/2017 
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.

Art. III. - Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau 
produse înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot genera alte efecte 
juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, 
a săvârşirii ori producerii lor.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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