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Art. 2 Definitii

4. asigurat - proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau 
unui tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este 
preluată contractual de un asigurător RCA în baza 
contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terţelor
persoane din accidente de vehicule/tramvaie;

utilizatorul unui vehicul sau unui tramvai, in nume 
propriu sau al proprietarului acestuia, a cărui 
răspundere civilă delictuală este preluată contractual 
de un asigurător RCA în baza contractului RCA 
valabil pentru prejudiciile produse terţelor persoane 
din accidente de vehicule/tramvaie;

In practica, s-a constatat ca exista 
persoane cu risc ridicat care incheie 
asigurarea pe numele unor rude care le 
confera avantajul obtinerii unui pret mai 
bun al asigurarii. 
Fiecare trebuie sa plateasca pretul corect
al asigurarii,in consecinta trebuie ca 
legea sa incurajeze acest lucru.

Art. 11
(2) Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în 
contractul RCA, în conformitate cu prevederile
art. 6 alin. (4) şi (5) şi în condiţiile în care evenimentul 
asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a
contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în 
bani pentru:
…
d) prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a 
vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a 
vehiculului, pe baza opţiunii/la solicitarea persoanei 
prejudiciate;

d) prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de 
folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea
temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei 
prejudiciate; 



valoarea acestor prejudicii despagubita de 
asigurator nu poate depasi suma de 100 lei/zi, 
calculata la numarul de zile efective (inclusiv de 
weekend) in care pagubitul este lipsit, in mod 
obiectiv, de folosinta vehiculului.

Limitarea se impune in practica, avand 
in vedere modul in care aceasta optiune 
a fost implementata in unele cazuri, 
rezultand costuri de inlocuire a 
vehiculului avariat care ajung si la peste 
1.000 lei/zi

Art.14

(3) Valoarea reparaţiei se stabileşte folosind sistemele de 
evaluare specializate sau prin documente
emise în condiţiile legii în care unitatea reparatoare auto îşi 
poate utiliza propria valoare a orei de
manoperă afişată.

(3) Valoarea reparaţiei se stabileşte folosind 
sistemele de evaluare specializate sau prin 
documente emise în condiţiile legii în care unitatea 
reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a 
orei de manoperă afişată. 
Valoarea orei de manopera utilizata de unitatile 
reparatoare in cazul reparatiei acoperite prin polita 
RCA nu poate fi diferita de valoarea orei de 
manopera utilizata de unitatile reparatoare pentru 
autovehicule pentru care se plateste direct de catre 
cel care solicita reparatia.
Valoarea orei de manopera decontata de 
asiguratorul RCA nu poate depasi cu mai mult de 
factorul N media pietei din luna anterioara, 
calculata de BAAR/RAR pe baza raportarilor lunare
obligatorii primite de la unitatile reparatoare

In practica, s-au constatat diferente in 
plus chiar si de 4-5 ori mai mari pentru 
ora de manopera in cazul utilizarii 
politei RCA

Art.21
(4)  Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în 
termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire
prevăzută la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asigurătorul
RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau 
acordul entităţii de soluţionare a litigiului cu privire la suma 
de despăgubire pe care este obligat să o plătească. 
Documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt 

(4)  Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul 
RCA în termen de 10 zile de la data inaintarii 
ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) 
sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o 
hotărâre judecătorească definitivă sau acordul 
entităţii de soluţionare a litigiului cu privire la suma 
de despăgubire pe care este obligat să o plătească. 

Asiguratorii trebuie sa plateasca sumele 
mentionate in oferta de despagubire, 
chiar si in cazul in care nivelul acesteia 
nu este acceptat.
Eventualele diferente in plus vor fi 
reglate ulterior, fie prin decizia instantei,
fie printr-o hotarare pronuntata de un 



stabilite prin reglementări ale A.S.F. Documentele care stau la baza cererii de despăgubire
sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F.

conciliator SAL-Fin.

Art. 26. - Decontarea directă între asigurătorii 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.
(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. 

Se va modifica corespunzator si art.20 in cazul acceptarii 
principiului obligativitatii.

b) vehiculele implicate in accidentele auto sunt 
asigurate in Romania

(2) Serviciul de decontare directa se 
oferteaza si se contracteaza obligatoriu de 
catre asigurator, iar pretul aferent decontarii 
directe nu poate depasi suma de 50 lei.

Tarifele practicate pentru decontarea 
directa in prezent constituie, in multe 
cazuri, o adevarata bariera pentru 
accesarea acestuia. 
Propunem ca decontarea directa sa 
devina obligatorie, iar pretul aferent 
acesteia sa nu poata depasi un nivel care 
sa-l faca inaccesibil asiguratilor.

Art.37 Contraventii si sanctiuni
(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se 
sancţionează astfel:
a) faptele asigurătorilor RCA prevăzute la alin. (1) lit. a), b),
d), g), 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 modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi

 Art.37 Contraventii si sanctiuni
(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) 
se sancţionează astfel:
a) faptele asigurătorilor RCA prevăzute la alin. (1) 
lit. d), g), 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 modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 

Neplata la termen de către asigurătorii 
RCA a despăgubirilor datorate din 
asigurarea obligatorie RCA către 
persoanele prejudiciate sau către 
asiguraţi este de natura sa provoace 
grave neajunsuri acestora, precum si sa 
genereze efecte in cascada, ajungand sa 
bulverseze intreaga piata RCA.



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. 
(1) lit. a), b), d), g), h) şi i), cu avertisment scris
sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei;

şicompletările ulterioare, cu amendă de la 50.000 lei 
la 500.000 lei;
a1) faptele asiguratorilor RCA prevazute la alin (1) 
lit a) si b), prin derogare de la prevederile art. 8 alin. 
(2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, 
cu modificările şicompletările ulterioare, cu amendă 
de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare caz de 
neplata integrala la termen;
b) faptele persoanelor din conducerea asigurătorilor 
RCA sau ale persoanelor care deţin funcţii-cheie
ori alte funcţii critice în cadrul acestora, prevăzute la
alin. (1) lit. d), g), h) şi i), cu avertisment scris
sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei;
b1) faptele persoanelor din conducerea asigurătorilor
RCA sau ale persoanelor care deţin funcţii-cheie ori 
alte funcţii critice în cadrul acestora, prevăzute la 
alin. (1) lit. a) si b), cu amendă de la 1.000 lei la 
2.000 lei pentru fiecare caz de neplata integrala la 
termen;

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se face 
de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi 
controlul din cadrul A.S.F (…)

(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) 
se face de persoanele indreptatite din cadrul A.S.F, 
inclusiv prin preluarea tuturor cazurilor solutionate 
de directia din cadrul A.S.F care se ocupa cu 
solutionarea petitiilor, precum si a cazurilor 
solutionate de entitatea specializata de solutionare 
alternativa a litigiilor (SAL-Fin)

Trebuie adresat fiecare caz in parte si 
acest lucru trebuie sa se realizeze 
obligatoriu prin accesarea tuturor 
informatiilor existente la nivelul A.S.F

(5) Sancţiunile contravenţionale aplicate asigurătorilor RCA
potrivit alin. (4) lit. a) sunt următoarele:
a) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării 
activităţii de asigurare pentru asigurarea
obligatorie RCA;

(5) Sancţiunile contravenţionale aplicate 
asigurătorilor RCA potrivit alin. (4) lit. a) sunt 
următoarele:
a) interzicerea temporara a exercitarii activitatii de 
asigurare pentru asigurarea obligatorie RCA, in 

Societatile de asigurare trebuie 
descurajate sa practice un comportament
de plata a despagubirilor 
necorespunzator, iar sanctiunile trebuie 
sa fie drastice.



b) retragerea autorizaţiei de funcţionare. situatia in care asiguratorul inregistreaza mai mult de
500 cazuri de neplata integrala la termen;
b) interzicerea definitiva a exercitarii activitatii de 
asigurare pentru asigurarea obligatorie RCA, in 
situatia in care asiguratorul inregistreaza mai mult de
5.000 de cazuri de neplata integrala la termen.
c) retragerea autorizatiei de funcionare.

(11) În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe 
contravenţii se aplică amenda prevăzută pentru
contravenţia cea mai gravă.

Propunem eliminarea Asiguratorii trebuie sa achite sanctiuni 
pentru fiecare contraventie savarsita, in 
caz contrar putand fi incurajat 
comportamentul de plata 
necorespunzator al acestora.

Art. 38. - Infracţiuni 

completare cu 
(3) Repararea unei epave, in vederea repunerii acesteia 

in circulatie, precum si vanzarea unui asemenea 
autovehicul

Efectele asupra vietii si sanatatii celor 
care vor utiliza un astfel de autovehicul, 
cu structura de rezistenta grav afectata, 
pot fi unele extrem de grave, cu potential
de pierdere a vietii in cazul unui 
accident.


