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Amendamente Legii nr. 132/2017,privind asigurarea obligatoriede răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările 

ulterioare 

Propuneri cu privire la modificarea/completarea Legii nr. 132/2017 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

 
Legea nr. 132/2017 
 
ART. 5 
Încheierea contractului RCA. 
 

(1) Contractul RCA se încheie pe o 
perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni, 
multiplu de o lună, în funcție de opțiunea 
asiguratului . 
 (….) 

 

Legea nr. 132/2017 
 
ART. 5 
Încheierea contractului RCA. 
 
(1) Contractul RCA se încheie pe o 
perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni, 
multiplu de o lună, în funcție de opțiunea 
asiguratului .  
(….) 
(12) Pentru autovehiculele din proprietatea 
Serviciilor Voluntare pentru Situații de 
Urgenţă precum și Asociațiilor Voluntari de 
Pompieri, contractul RCA se încheie pe o 
perioadă de 30 zile, care va fi valabil un an 

de la data încheierii contractului RCA. 
Serviciile Voluntare pentru Situații de 
Urgenţă precum și Asociațiile Voluntare de 
Pompieri vor notifica prin mijloace 
electronice (e-mail, SMS etc) asigurătorul în 
data/ziua în care autovehiculele sunt în 
intervenție/misiune și necesită asigurare.  

Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgenţă 
precum și Asociațiile Voluntare de Pompieri 
desfășoară activitate în vedrerea reducerii sau 
eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de 
urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei 
populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor, în 
interesul colectivităților locale.  
 
Acastă propunere de modificare a Legii nr. 132/2017, 
privind asigurarea obligatoriede răspundere civilă 
auto pentru prejudicii produse terților prin accidente 
de vehicule și tramvaie, cu modificările și 
completările ulterioare are în vedere reducerea 
costurilor cu autovehicule din proprietatea acestor 
servicii și asociații. 
 
Având în vedere faptul că suma de asigurare poate să 
ajungă și la 20 mii lei/autovehicul ceea ce nu se 
justifică pentru cele 5-10 intervenții anuale, ca 
urmare prin această propunere se va asigura plata 
contravalorii serviciilor de asigurare aproximativ 
proporțional cu numărul zilelor în care sunt utilizate 
autovehiculele. 
 
  
 

 

 Miercurea Ciuc, 05 aprilie 2022 

  


