ROM AN IA

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Senat

LEGE
pentru completarea şi modificarea Legii nr. 132 din 31.05.2017 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 din 31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de
vehicule şi tramvaie, se modifică după cum' urmează:
1. Articolul 2, punctul 5 se abrogă.
2. La articolul 2, punctul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
24. tarif de referinţă - prima de asigurare determinată pe baza datelor
statistice de la nivelul pieţei de asigurări RCA. Tariful de referinţă se
calculează conform formulei:
T. ref = PR X (1+lBNR) x (1+f)^t x (1+i)^t/ (1-Ch-P) x (1-BM), în care:
PR = prima de risc = dauna medie (Dm) x frecvenţa medie (Fm),
rezultate pe baza datelor statistice;
IBNR = factorul de încărcare aferent rezervei de daune întâmplate,
dar neavizate sau insuficient avizate;
f = rata anuală de modificare a frecvenţei daunei, pe baza datelor
statistice;
i = rata anuală de modificare a inflaţiei (severităţii) daunelor, pe baza
datelor statistice;

t = diferenţa în ani dintre data medie de apariţie a daunelor din
perioada de aplicare a tarifului de referinţă şi data medie de apariţie a
daunelor din perioada de analiză;
Ch”= chiituielTl¥a'sr^rătorului determrnate”la”^loare medie exprimat
ca procent din prima brută;
P = marja de profit exprimată ca procent din prima brută;
BM = încărcare datorită aplicării sistemului bonus malus;
Om şi Fm sunt factori raportaţi la ultimii 5 ani;
3. La articolul 6, alineatul (3) se modifica şi va avea următorul
cuprins:
(3) Asigurătorii RCAÎşi asumă răspunderea pentru toate contractele RCA,
precum şi pentru erorile sau omisiunile apărute la emiterea contractelor
RCA fie direct, fie prin intermediarii în asigurări, definiţi conform Legii nr.
32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi
reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
4. La articolul 18, alineatul (1) se modifica şi va avea următorul
cuprins:
(1) Asigurătorul calculează o primă de asigurare astfel încât să se acopere
toate obligaţiile ce decurg din încheierea contractelor RCA, fără a depăşi
valoarea tarifului de referinţă stabilit de A.S.F.
5. Articolul 19 se abrogă.
6. Articolul 32, alineatul (2), litera j) se abrogă.
7. Articolul 36, alineatul (1), litera c) se abrogă.
8. La articolul 37, alineatul (2) , litera a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
a) faptele asigurătorilor RCA prevăzute la alin. (1) Nt. a), b), d), g), h) şi i)
cu amendă de ia 50.000 lei la 500.000 lei.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia
României, republicată.
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