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RAPORTUL 

Subcomisiei de analiză şi evaluare a modului de organizare şi funcţionare  

a sistemului de asigurări din România 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în 

conformitate cu dispoziţiile art.46 lit.e) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, luând act de repetatele semnale şi 

dezbateri publice din mass-media, având în vedere domeniile de activitate ale 

Comisiei, în şedinţa din data de 20 aprilie 2010, în baza votului exprimat, cu 

unanimitate de voturi, a hotărât înfiinţarea Subcomisiei de analiză şi 

evaluare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de asigurări 

din România, denumită în continuare Subcomisie. 

Obiectivele Subcomisiei: 

- Analiza activităţii societăţilor comerciale de asigurători, respectiv 

reasigurători sau intermediari de pe piaţa asigurărilor din România.  

- Analiza impactului pe care taxele specifice şi clauzele contractelor 

de asigurări-reasigurări îl au asupra preţului final plătit de asigurat precum şi 

influenţa acestora asupra evoluţiei pieţei de asigurări din România. 

- Stabilirea modului în care sunt apărate drepturile asiguraţilor în 

faţa societăţilor de asigurători şi promovarea stabilităţii activităţii de asigurare-

reasigurare în România. 
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 Scopul Subcomisiei: 

                Modificarea cadrului legal existent prin elaborarea unor propuneri de 

îmbunătăţire a reglementărilor privind piaţa asigurărilor, în vederea facilitării 

accesului populaţiei la serviciile financiare.  

 

       Domeniile de activitate ale Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi   privatizare:  

• problemele preţurilor şi concurenţei;  

• mijloacele şi instituţiile specifice ale economiei de piaţă; 

• libera iniţiativă; 

•  importul şi exportul de capital; 

• alte probleme privind strategia dezvoltării economice şi politica 

reformei. 

 

        Metodele folosite  

 Solicitarea de informaţii, oral şi în scris, referitoare la situaţia 

actuală, legislaţia aplicabilă respectiv legislaţia aplicată, precum şi gradul de 

transpunere, în legislaţia românească, a normelor europene referitoare la piaţa 

asigurărilor şi a serviciile financiare, din partea: 

 Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;  

 Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; 

 reprezentanţilor societăţilor comerciale ale asigurătorilor; 

 reprezentanţilor staţiilor de reparare a automobilelor (service-uri 

auto). 

 

 Analizarea documentelor şi a punctelor de vedere transmise în 

scris şi puse la dispoziţia Subcomisiei. 
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Componenţa Subcomisiei:  

Subcomisia este formată din 20 deputaţi, membrii ai Comisiei 

pentru politică economică, reformă si privatizare, în următoarea 

componenţă: 

- dl. Tudose Mihai (Grup Parlamentar al PSD+PC), preşedinte 

- dna. Stoica Mihaela (Grup Parlamentar al PD-L), vicepreşedinte 

-  dl. Vainer Aurel (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

vicepreşedinte  

- dl. Grama Horia (Grup Parlamentar al PSD+PC), secretar  

- dl. Almăjanu Marin (Grup Parlamentar al PNL), secretar  

- dl. Arion Viorel (Grup Parlamentar al PD - L),  membru 

- dl. Cărare Viorel (Grup Parlamentar al PD - L),  membru 

- dl. Gerea Andrei Dominic (Grup Parlamentar al PNL),  membru 

- dl. Iacob Strugaru Stelică (Grup Parlamentar al PD - L),  membru 

- dl. Itu Cornel (Grup Parlamentar al PSD+PC),  membru 

- dl. Lupu Mihai (Grup Parlamentar al PNL),  membru 

- dl. Neacşu Marian (Grup Parlamentar al PSD+PC),  membru 

- dl. Nistor Laurenţiu (Grup Parlamentar al PSD+PC),  membru 

- dl. Oprişcan Mihai Doru (Grup Parlamentar al PD - L),  membru 

- dl. Pal Arpad (Grup Parlamentar al UDMR),  membru 

- dl. Palaşcă Viorel (Grup Parlamentar al PNL),  membru 

- dl. Popescu Adrian (Grup Parlamentar al PD-L),  membru 

- dl. Seremi Ştefan (Grup Parlamentar al PD-L),  membru 

- dl. Teodorescu Horia (Grup Parlamentar al PSD+PC),  membru 

- dl. Vreme Valerian (Grup Parlamentar al PD-L),  membru 
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      Cadrul legal  

Cadrul legal care reglementează sistemului de asigurări din 

România precum şi derularea activitaţilor societăţilor comerciale de 

asigurători, respectiv reasigurători, staţiilor de reparare a automobilelor 

(service-uri auto) şi relaţiile comerciale dintre aceştia la care s-a raportat 

Subcomisia:   

 Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G nr.189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind 

vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.432/2006; 

 Hotărârea nr.1.194/2000 privind unele măsuri în legătură cu 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin 

accidente de autovehicule; 

 Ordinul nr.5/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 

accidente de vehicule; 

 Ordinul nr.4/2010 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea activităţii de arhivă la asigurători, reasigurători şi intermediari în 

asigurări şi/sau în reasigurări; 

 Ordinul nr.3/2010 pentru aprobarea Normelor prudenţiale 

referitoare la rezolvarea reclamaţiilor privind activitatea asigurătorilor, 

reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări; 

 Ordinul nr.23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind 

informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le 

furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă 

contractul de asigurare; 

 Legea nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi 

supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile 

asociate acestora, republicată; 

 Legea nr.193/ 2000 privind clauzele abuzive din contractele 

încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată; 

 Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale 

comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 

legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Legea nr.245/2004 privind securitatea generală a produselor, 

republicată; 

 O.G. nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

               Au participat la dezbaterile Subcomisiei:  

• Doamna Camelia Zeamă,  consilier juridic al Grupului Dacia - 

Renault România; 

• Doamna Gabriela Sârbu,  şef departament Marketing al Grupului 

Dacia - Renault România; 

• Domnul Cristian Adrian Busetto–Muntean, director-preşedinte 

interimar al  Asociaţiei Societăţilor de Service Auto Independente; 

• Domnul Cristian Anghel,  administrator al  Asociaţiei Societăţilor 

de Service Independente; 

• Doamna Andreea Pelivan,  partener al  Asociaţiei Societăţilor de 

Service Independente; 

• Domnul Marius Tudor, secretar general al Asociaţiei 

Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România; 

• Domnul Ion Mărgineanu, consilier al Asociaţiei Producătorilor şi 

Importatorilor de Automobile din România;   

• Domnul Iulius Alin Bucşa, director general  al EUROINS 

România; 



 6

• Doamna Florentina Almăjanu, director general al Uniunii 

Naţionale a Societăţilor de Asigurări din România ( U.N.S.A.R.);  

• Domnul Denis Rousset, director general Grovpathia; 

• Doamna Adina Băcioiu, director general adjunct A.R.D.A.F.; 

• Domnul Eugen Stoica, director daune B.C.R. Asigurări;  

• Domnul Gabriel Teleagă, director daune A.B.C-Asigurari;  

• Domnul Razvan Ieremia, membru Directorat ASTRA S.A;  

• Domnul Boris Schneider, director general S.C. ASIROM; 

• Domnul Ovidiu Vădean, director daune S.C. ASIROM;  

• Domnul Nicolae Muşat, director general City Insurance; 

• Doamna Alexandrina Blănaru, director asigurări City Insurance; 

• Domnul Adrian Marin, membru directorat Generali Asigurari;  

• Domnul Mihai Hălălău, director daune UNIQA;  

• Domnul Ion Cerabulea, preşedinte Carpatica Asigurări; 

• Doamna Mariana Flucuş, director general Carpatica Asigurări; 

• Domnul Cristian Constantinescu, director general Allianz Tiriac; 

• Domnul Contsntin Toma, director general OMNIASIG Vienna 

Innsurance Group;  

• Domnul Radu Mustaţea, preşedinte directorat Astra; 

• Domnul Mihai Tecău, preşedinte directorat BCR Asigurări. 

• Doamna Irina Vasile, şef serviciu în cadrul Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor;  

• Domnul Samuel Calotă, vicepreşedinte în cadrul Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;  

• Domnul Mihail Meiu, director în cadrul Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor;  

• Doamna Angela Toncescu, preşedinte al Comisiei pentru 

Supravegherea Asigurărilor; 
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• Domnul Tudor Baltă, vicepreşedinte al Comisiei pentru 

Supravegherea Asigurărilor; 

• Domnul Albin Biro, membru al Comisiei pentru Supravegherea 

Asigurărilor;  

• Doamna Marinela Nemeş, director general, Comisia pentru 

Supravegherea Asigurărilor. 

• Doamna Mona Cucu, director general,  Comisia  pentru 

Supravegherea Asigurărilor. 

 

 Prezentarea punctului de vedere al reprezentanţilor Comisiei 

de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) 

 Prin Ordinul nr.5/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor 

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii 

produse prin accidente de vehicule, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 344 din  25 mai 2010 a fost abrogat Ordinul nr.21/2009 

pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie 

de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 

vehicule şi au fost puse în aplicare noile Norme privind asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 

accidente de vehicule. Noile reglementari au avut în prim plan 

interesele asiguraţilor dar şi stabilitatea  activităţii desfăşurate de 

companiile de asigurări pe acest segment de piaţă. 

 C.S.A. se poate baza pe legislaţia în vigoare pentru exercitarea 

activităţii, existând un cadru legal bine pus la punct şi izvorât din 

legislaţia europeană. Un exemplu în acest sens îl constituie 

introducerea, de la 1 ianuarie 2010, a bonus-malus la răspundere civilă 

auto. 

 Din datele existente, gradul de cuprindere în asigurarea RCA este 

de 85%. 
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 În normele de răspundere civilă auto există o prevedere clară 

conform căreia, asiguraţii CASCO pot să-şi deschidă dosarele pe 

asigurarea CASCO, iar societatea de asigurare recuperează dauna 

respectivă de la vinovatul RCA. 

 C.S.A. exercită periodic controale la societăţile de asigurare şi 

monitorizează activitatea acestora. Efectul acestor controale a dus la 

scăderea numărului  reclamaţiilor. 

 

 Prezentarea punctului de vedere al reprezentanţilor Autorităţii 

Naţionale Pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC): 

 Legislaţia actuală conferă toate drepturile de verificare şi control 

asupra activităţilor desfăşurate pe piaţa de asigurări din România către 

Consiliu de Supraveghere a Asigurărilor, A.N.P.C. neavând niciun fel 

de autoritate în acest domeniu.  

 În cursul anului 2009, au fost înregistrate 760 de reclamaţii pe 

domeniul asigurărilor auto din care 188 au fost întemeiate, iar 348 

redirecţionate către alte instituţii. Dintre acestea, către C.S.A. au fost 

redirecţionate 233, dintre care 148 s-au dovedit a fi neîntemeiate şi 76 

nesoluţionabile. 

 S-au desfăşurat 296 de controale pe acest segment de piaţă. În 84 

dintre situaţii s-au constatat contravenţii şi s-au aplicat 40 de amenzi 

în cuantum total de  400.090 lei, şi au fost date 44 de avertismente. 

 În anul 2009, 24 de amenzi au fost contestate în instanţă, valoarea 

lor fiind de 376.000 lei. 

 În primul trimestru din anul 2010, pe acest domeniu al asigurărilor 

auto, la A.N.P.C. au fost înregistrate 190 de reclamaţii, au fost 

cercetate 158, dintre acestea 47 dovedindu-se a fi întemeiate, 64 au 

fost redirecţionate,                               

 27 neîntemeiate, 16 nesoluţionabile şi 4 clasate. 
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 Atât termenul de soluţionare a dosarelor de daună, cât şi termenul 

de transmitere de către societăţile de asigurare a sumelor aferente 

despăgubirilor către unităţile service şi practicarea sistemului de 

franciză la toate contractele de asigurare CASCO sunt foarte lungi. 

 Totodată, există o serie de coeficienţi de uzură foarte mari care 

reduc valoarea despăgubirilor, consumatorii fiind în felul acesta 

prejudiciaţi. 

 Reparaţiile auto se fac cu piese recondiţionate, în loc de piese noi. 

 Există service-uri care refuză să efectueze repararea maşinilor 

avariate pe motiv că societatea de asigurări care trebuie să achite 

contravaloarea reparaţiei este deja datoare la service-ul respectiv sau 

la alte service-uri şi este catalogată ca rău-platnică în situaţii de felul 

acesta. 

 Nu se primeşte răspuns la reclamaţiile redirecţionate către CSA. 

 Legislaţia actuală nu prevede atribuţii clare de control şi verificare 

pentru A.N.P.C. în acest domeniu. (O.G.21/1992 privind protecţia 

consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare respectiv Legea 363/2007 privind combaterea practicilor 

incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 

armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind 

protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi  

Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate 

între comercianţi şi consumatori, republicată). 

 

 Prezentarea punctului de vedere al reprezentanţilor 

societăţilor de    asigurări şi reasigurări din România 

 Numărul de dosare de daună pentru care s-a dat acceptul de plată 

dar care n-au fost despăgubite în termenul legal, este de 32.000, la 

nivelul lunii martie 2010.  
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 Întârzierile în medie de plata reparaţiilor efectuate de asigurări sunt 

de 30-60 de zile. Există însă şi întârzieri de 90 de zile, sau chiar cazuri 

de aproape un an.  

 Suma totală a despăgubirilor restante este de 85 de milioane de lei.  

 Numărul de maşini reţinute în ateliere, în aşteptarea rambursărilor 

de reparaţii efectuate pe asigurare, deşi acest lucru nu este practicat de 

toate service-urile, este în prezent de 370 de maşini.  

 Numărul de acţiuni în justiţie împotriva societăţilor de asigurări ca 

urmare a întârzierilor sau refuzurilor de plată este de 490.  

 Numărul de sesizări privind litigiile, relaţiile cu asiguratorii, 

înaintate către instituţiile statului, adică A.N.P.C. şi C.S.A. este de 

130. 

 

  Prezentarea punctului de vedere al reprezentanţilor 

asociaţiilor producătorilor şi importatorilor de automobile din România: 

 Există depăşiri frecvente ale termenelor de plată faţă de cel prevăzut 

în legislaţie sau cel specificat în contract. Ca urmare, sunt din ce în ce 

mai multe cazurile în care recuperarea sumelor restante se face doar 

după ce se ajunge la conciliere (ultimul pas înainte de judecată), 

existând chiar şi situaţii în care se ajunge la judecată. 

 Se promovează de către asigurători încheierea unor 

contracte/convenţii de colaborare, numai în cazul în care reparatorii 

(service-urile) acceptă tarife foarte mici la manoperă, discount-uri 

mari la piesele de schimb sau/şi acceptă unul sau mai mulţi furnizori 

de piese de schimb (ceea ce duce la încurajarea concurenţei neloiale şi 

a comerţului de piese de schimb contrafăcute sau de calitate slabă). 

 Se resping soluţiile tehnice cerute de către producător pentru 

asigurarea calităţii reparaţiilor, pe motivul reducerii costurilor  

reparaţiei, fapt ce în mod cert nu este în interesul asiguratului. Tot sub 

acelaşi pretext, unele societăţi de asigurare preferă ca piesele să fie 
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non-origine. Se ajunge chiar la utilizarea în cadrul reparaţiilor a 

pieselor şi a subansamblelor contrafăcute, cu implicaţii grave în ceea 

ce priveşte garanţia autovehiculelor, siguranţa circulaţiei şi siguranţa 

pasivă a autovehiculelor. 

 Mai mult decât atât, încălcând drepturile asiguraţilor (care au plătit 

prima de asigurare cerută la un preţ care să îi asigure cea mai bună 

reparaţie), unele societăţi de asigurare care acordă bonusuri 

inspectorilor de daune, dacă aceştia trimit maşinile în reparaţie la 

service-uri foarte ieftine (neagreate de producători – uneori chiar 

neautorizate de RAR) pentru efectuarea unor anumite tipuri de 

reparaţii. Aceste ateliere nu lucrează după normativele actuale de 

reparaţii ale producătorului şi nu au, de regulă, toate echipamentele 

tehnice solicitate conform manualului de reparaţii al producătorului – 

ceea ce duce la o reparaţie de o calitate îndoielnică. 

 Sunt recomandate, cu prioritate, de către asigurători, service-urilor 

independente, care chiar dacă au anumite autorizări de la RAR, nu 

sunt agreate de către producători – aşa-numitele „service-uri de 

reprezentantă/de marcă”.  

 În cazul unor reclamaţii la C.S.A., răspunsurile primite sunt în cel mai 

bun caz, îndemnuri de apelare la justiţie.  

 Răspunsul la reconstatări din partea unor societăţi de asigurare este 

întârziat, fapt ce prelungeşte artificial durata unei reparaţii, şi duce la 

blocarea spaţiilor de lucru în atelierul service. 

 Deseori, facturile nu sunt plătite integral, deşi există accept de plată 

pentru toată suma. 
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 Prezentarea punctului de vedere al reprezentanţilor staţiilor de 

reparare a automobilelor (service-uri auto): 

 Autorităţile în domeniu nu respectă, în acest moment, prevederile 

legale, din cauza numeroaselor lacune legislative, care sunt speculate în 

defavoarea asiguraţilor.  

 Din cauza ambiguităţii legii operaţiunile privind încasarea taxelor 

de funcţionare şi plata salariilor nu se mai fac prin Trezoreria Statului, ci 

prin Alpha Bank România, în condiţiile în care majoritatea 

asigurătorilor şi brokerilor de asigurare folosesc serviciile Băncii 

Comerciale Române sau ale BRD - Groupe Société Générale care au cea 

mai mare reţea de acoperire naţională. 

 Din cauza ambiguităţii legii nu se poate impune C.S.A. justificarea 

informaţiilor cuprinse în rapoartele anuale prezentate în faţa Plenului 

Parlamentului României, iar acest lucru a făcut ca în rapoartele din anii 

2007 şi 2008 să fie complet modificaţi indicatorii privind primele RCA 

încasate de asigurători în anii 2002-2005, prin mărirea sumelor încasate 

şi raportate anterior. 

 Societăţile de asigurări din România au devenit şi furnizori de 

piese auto de schimb, activitate nepermisă de lege, acestea având unic 

obiect de activitate, lucru care nu se respectă, întrucât societăţile de 

asigurări sunt titularii facturilor de achiziţie a pieselor de schimb, acest 

aspect ridicând problema garanţiei pieselor. 

 Există o cutumă în neaplicarea normelor legale în vigoare, prin 

protejarea intereselor anumitor operatori din piaţă, precum şi o 

incertitudine care planează privind solvabilitatea produselor de asigurare 

pe care statul român le pune la dispoziţia consumatorilor. 

 Autofinanţarea C.S.A. conform art. 4 alin.(2) din Legea nr.32/2000 

privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, nu are nicio justificare legală 
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întrucât C.S.A. încasează taxe de  funcţionare şi alte taxe stabilite prin 

lege sau norme în aplicarea legii, iar sursa principală a constituirii 

cuantumului taxelor o reprezintă asigurările obligatorii, cea mai 

importantă fiind ,,Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA)”. 

 Totodată, a avut loc o creştere nejustificată a tarifelor R.C.A. 

pentru anul 2010, deoarece acestea au crescut de peste patru ori în 

ultimii 5 ani, în condiţiile în care statul nu garantează calitatea 

serviciilor, iar service-urile auto sunt direct afectate de modul în care 

unele societăţi de asigurări despăgubesc incomplet, cu întârziere sau 

deloc, cetăţenii asiguraţi. 

 C.S.A. autorizează în practicarea RCA societăţi de asigurare fără 

putere financiară, care au întârzieri la plata despăgubirilor datorate şi nu 

respectă termenele de plată impuse de C.S.A..  

 Societăţile de asigurări stimulează, prin clauzele contractelor de 

colaborare pe care le impun reprezentanţilor service-urilor auto, să 

folosească piese second-hand.  

 S-a adus de nenumărate ori la cunoştinţa CSA această practică a 

societăţilor de asigurări, iar reprezentanţii CSA au răspuns că vor aduce 

la cunoştinţa societăţilor de asigurări aceste sesizări. 

 Societăţile de asigurări nu respectă termenele de plată către 

service-urile cu care au contract de colaborare. Garda Financiară, deşi 

sesizată în privinţa unor deficienţe fiscale, şi-a declinat competenţa în 

favoarea Curţii de Conturi şi a Consiliului de Supraveghere a 

Asigurărilor.  

 Au existat cazuri în care, dacă un service nu a acceptat clauzele 

impuse de societatea de asigurări, aceasta a renunţat la contractul de 

colaborare cu acel service, dar a activat această renunţare retroactiv, 

refuzând la plată servicii efectuate în timpul în care contactul de 

colaborare era activ. 
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 În general, clienţii plătesc pentru o poliţă CASCO premium, fără a 

fi conştienţi de faptul că beneficiază de servicii second-hand.  

 Există şi cazuri de neplată a dosarelor nelichidate de către 

asociaţiile de asigurări, în acest sens existând foarte multe cazuri de 

automobile care nu pot fi eliberate proprietarilor, deoarece nu au fost 

viraţi banii de către aceste societăţi către service-uri. Termenul de plată 

pentru un dosar de daună este, în medie, de  60 de zile. 

 C.S.A. primeşte, lunar, o raportare de la societăţile de asigurări, în 

care sunt specificate dosarele care nu au fost lichidate.  

 În cazul R.C.A.- urilor, există pierderi, ce pot fi cu uşurinţă 

calculate, din chiar raportările acestor societăţi de asigurări, de peste 150 

milioane de euro. 

      

CONCLUZII 

 

Subcomisia de analiză şi evaluare a modului de organizare şi 

funcţionare a sistemului de asigurări din România,   

 în urma analizării punctelor de vedere prezentate, atât cu prilejul 

dezbaterilor, cât şi prin documentele transmise de către instituţii şi, 

respectiv de către societăţile de asigurări-reasigurări; 

 luând act de modificările aduse de către Comisia de 

Surpraveghere a Asigurărilor care, în urma discuţiilor din cadrul 

Subcomisiei, a emis Ordinul nr.5/2010 publicat în Monitorul Oficial 

al României nr. 344 din 25.05.2010  care a abrogat Ordinul 

nr.21/2009 prin care au fost puse în aplicare noile Norme privind 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii 

produse prin accidente de vehicule, care: 

- introduce obligaţia asiguratorului RCA de a comunica în scris, atât  

asiguratului cât şi păgubitului, în termen de 10 zile de la data avizării 
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daunei, intenţia de a desfăşura investigaţii, în situaţia în care are 

suspiciuni întemeiate cu privire la modul de producere a accidentului; 

- introduce obligaţia asigurătorului RCA de a efectua plata dosarelor 

de daună, în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului 

document necesar stabilirii  răspunderii şi cuantificării daunei faţă de 

15 zile cum era stabilit anterior, partea păgubită având dreptul de a 

solicita despăgubiri pentru prejudiciile produse autovehiculului, 

înainte de efectuarea reparaţiei acestuia; 

- conform prevederilor Normelor RCA în vigoare, asiguratorii RCA 

nu au voie să recomande sau să impună utilizarea pentru reparaţii a 

pieselor second-hand, principiul de despăgubire fiind nou pentru 

vechi; 

- pentru stabilirea tarifelor de primă, asigurătorii sunt obligaţi să 

utilizeze  metode de calcul actuariale consacrate, respectiv prin 

determinarea primei de risc pentru fiecare segment de risc. Astfel, 

calculul actuarial trebuie să conţină prima de risc, incluzând estimarea 

frecvenţei daunei, pentru fiecare categorie de risc pe care este calculat 

tariful de primă;  

- în vederea protejării intereselor persoanelor despăgubite, asigurătorii 

RCA sunt obligaţi să confirme valabilitatea poliţelor RCA şi să 

transmită copii după aceste poliţe la solicitarea instanţelor de judecată 

sau a unor autorităţi publice, a regiilor autonome sau la solicitarea 

asigurătorilor care s-au subrogat în drepturile persoanei păgubite 

conform prevederilor art.22 din Legea nr.136/1995 privind 

asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi la solicitarea altor persoane fizice 

şi juridice. Astfel, asiguraţii, pe baza confirmării valabilităţii poliţelor 

RCA, îşi pot valorifica mai rapid drepturile referitoare la obţinerea 

despăgubirilor în faţa instanţelor de judecată; 
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- stabilirea corectă a dreptului la despăgubire precum şi a cuantumului 

despăgubirii, în baza poliţei RCA se va face cu respectarea 

prevederilor în vigoare, pe baza elementelor cuprinse în  formularul 

„Constatare amiabilă de accident” ori a actelor eliberate de 

persoanele care au competenţe să constate accidentele de vehicule, a 

înştiinţării sau a procesului-verbal de constatare a pagubelor întocmit 

de asigurator, precum şi a oricăror mijloace de probă sau prin hotărâre 

judecătorească; 

 - elaborarea unei modificări în scopul scoaterii din circulaţie a 

vehiculelor grav avariate care nu mai pot fi aduse la reparaţie într-o 

stare de funcţionare în condiţii de siguranţă. Această modificare este 

o soluţie pentru limitarea fenomenului de fraudă, încurajând 

scoaterea din circulaţie a vehiculelor aflate în daună totală, lucru care 

în prima fază implică un cost în plus pentru asigurători, însă  elimină 

posibilitatea unor noi fraude. 

 

 Apreciind în mod deosebit modificările şi completările aduse 

ofertelor proprii de asigurări de către Asirom Vienna Insurance 

Group, în sensul introducerii şi în ţara noastră a sistemului 

compensaţiei directe, sistem care s-a dovedit eficace şi funcţional în 

cadrul  pieţelor asigurărilor auto din Franţa, Marea Britanie şi Italia. 

Acest sistem permite plata despăgubirii RCA de către asigurătorul 

păgubitului şi recuperarea ei, prin intermediul unui organism de 

clearing, de la asigurătorul vinovatului. În acest fel relaţia comercială 

nu se va mai desfăşura fragmentat ca până acum, respectiv asigurarea 

se încheie cu o persoană (asiguratul vinovat de accident) iar obligaţiile 

de despăgubire se datorează păgubitului, ce numai accidental poate fi 

şi clientul aceleaşi companii. Avantajul direct şi imediat este că, în 

acest fel, se va elimina în majoritate covârşitoare, conflictul dintre 
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păgubit, respectiv unitatea service  care a efectuat reparaţia 

autovehiculului, şi asigurătorul vinovatului. 

 

 Şi, în vederea reprezentării cât mai bune a intereselor 

asiguraţilor prin îmbunătăţirea cadrului legal existent referitor la relaţia 

dintre asigurat-asigurător-service-uri auto şi pentru transpunerea cât mai 

exactă a reglementărilor europene în ceea ce priveşte asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă, Subcomisia,  apreciază că : 

1. Se impune modificarea şi completarea legislaţiei aferente în  

domeniu, după cum urmează: 

1.a. Reglementarea prin lege a autoasigurării militare: având în 

vedere caracteristicile parcului auto specific militar, necesitatea păstrării, în 

anumite situaţii, a deplinei confidenţialităţi asupra caracteristicilor 

autovehiculelor, regimul strict disciplinar, precum şi folosirea de multe ori 

sporadică a drumurilor publice, ce nu justifică asigurarea pe 12 luni pentru 

deplasările pe teritoriul României, aceste vehicule să fie exceptate de la 

obligaţia de plată a asigurării, urmând ca la nivelul Ministerului Apărării 

Naţionale, respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor, să se constituie un 

buget de autoasigurare, despăgubirea terţilor urmând să fie realizată cu sume 

prevăzute cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii. 

Faţă de această propunere de reglementare, Ministerul Apărării 

Naţionale apreciază că, dacă demersul legislativ se va finaliza, fiecare instituţie 

din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională va putea dispune 

de un fond din care vor fi despăgubiţi terţii, atunci când accidentul s-a produs 

din culpa proprie. Valoarea fondului va putea fi actualizată permanent de 

fiecare instituţie, în funcţie de nevoi sau pe considerente statistice.  

Totodată, Ministerul Apărării Naţionale consideră că, în mod firesc, 

o astfel de iniţiativă legislativă comportă avantaje şi dezavantaje, în funcţie de 

aspectele de particularitate ale domeniului. Beneficiile unei asemenea 

reglementări constau în: 
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- direcţionarea unor fonduri importante către activităţi prioritare, 

cum ar fi achiziţia de echipamente noi, refacerea resursei tehnice a 

echipamentelor, menţinerea capacităţii operaţionale a structurilor etc.; 

- eliminarea procedurilor greoaie şi îndelungate referitoare la 

achiziţia serviciului de asigurări, iar în anumite cazuri chiar eliminarea 

posibilităţilor de corupţie; 

- creşterea responsabilităţii conducătorilor de vehicule şi a factorilor 

angrenaţi în acest domeniu. 

Punerea în aplicare a demersului propus, ar fi impune înfiinţarea unor 

funcţii dedicate acestui scop. 

În prezent, pe aceeaşi linie a eficienţei utilizării fondurilor, 

Ministerul Apărării Naţionale  întreprinde demersuri pe lângă Comisia de 

supraveghere a asigurărilor pentru modificarea art. 19 lit. a) din Ordinul                

nr. 5/17 mai 2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 

vehicule, unde este menţionat că: „asigurarea obligatorie RCA se încheie pe 

perioadă determinată, anual ori semestrial, pentru vehiculele înmatriculate ori 

înregistrate în România, după caz”. Aceste demersuri sunt justificate de faptul 

că instituţia militară deţine echipamente militare speciale care se utilizează şi pe 

drumurile publice şi care se supun, în consecinţă, prevederilor legislaţiei în 

vigoare privind asigurările de răspundere civilă, dar care se utilizează pe 

perioade scurte de timp, de  15-30 zile, având o frecvenţă limitată în decursul 

unui an calendaristic, de maximum 2-3 ieşiri. 

1.b. Eliminarea vignetei RCA şi implementarea sistemului de 

verificare electronic, folosind dispozitivele OCR, simultan cu implementarea 

sistemului de emitere electronică a poliţei pentru răspunderea civilă auto.  

1.c. Obligativitatea înscrierii comisionului de încasare pe poliţa 

de asigurare, simultan cu liberalizarea comisionului. Măsura ar permite o 

transparenţă mărită faţă de client, s-ar evita astfel situaţiile de abuz în relaţia cu 
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clientul profitându-se de controlul diverselor nişe de piaţă (cum ar fi, de 

exemplu, societăţile de leasing).  

1.d. Eliminarea scăderii din cuantumul despăgubirii a valorii totale a 

ratelor de primă datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare sau, după caz, o 

parte a acesteia, în cazul în care riscul asigurat s-a produs în primele 6 luni de la 

încheierea contractului. 

1.e. Pentru a evita abuzurile asigurătorilor legate de prelungirea 

nejustificată a investigării încercărilor de fraudare, simultan cu oprirea 

autovehiculului în service-ul auto, propunem: 

 - introducerea obligativităţii înştiinţării, în scris, a asiguratului 

asupra începerii unei investigaţii referitoare la condiţiile producerii avarierii 

autovehiculului.  

 - introducerea posibilităţii închirierii, pe durata investigaţiei, 

dacă această investigaţie se prelungeşte mai multe de 10 zile, a unui autovehicul 

de aceeaşi clasă şi tip cu cel a cărei avarie este investigată de către societatea de 

asigurări şi a cărei chirie să fie suportată de către firma de asigurări, urmând ca, 

în cazul în care asigurătorul respinge plata despăgubirii odată cu formularea 

către organul de jurisdicţie a plângerii penale pentru încercarea de fraudare, să 

îşi recupereze această sumă de la asiguratul a cărui încercare de fraudare a fost 

dovedită.  

2. Modificarea şi completarea Legii de organizare şi funcţionare a  

Comisiei  de Supraveghere a Asigurărilor, în sensul întăririi autorităţii 

acesteia privind verificarea respectării cadrului legal al activităţilor societăţilor 

de asigurări-reasigurări, precum şi în emiterea de sancţiuni. 

3. Modificarea şi completarea Legii de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în sensul: 

                  - creşterii atribuţiilor de verificare şi control a modului de lucru  şi 

a respectării cadrului legal de către societăţile de asigurări şi firmele de service 

auto, în vederea informării complete şi corecte atât a persoanelor fizice cât şi a 

persoanelor juridice, în  privinţa drepturilor şi obligaţiilor care le revin; 
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                  - reglementarea posibilităţii acordate persoanelor fizice şi juridice 

de a se adresa ANPC prin sesizări şi contestaţii  împotriva societăţilor de 

asigurări sau a firmelor de service auto, în situaţia prejudicierii intereselor lor. 
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