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AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, 
publicată în M.Of.303/30 Decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. Pl.x 
531 din 9 noiembrie 2010. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN  
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.136/1995  
privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în  

M.Of.303/30 Decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

 
Cu adresa nr. Pl.x 531 din 9 noiembrie 2010, Biroul Permanent conform art. 

95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, 
publicată în M.Of.303/30 Decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, 
avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi precum şi punctul de vedere al 
Guvernului. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un nou articol, art. 551, în scopul eliminării anumitor 
inadvertenţe şi realizării unui cadru legislativ echitabil în ceea ce priveşte plata 
drepturilor datorate de asigurătorii de răspundere civilă auto. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 
76 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Comisiei 
de Supraveghere a Asigurărilor doamna Maria Cucu – director general. 

La lucrările comisiei au participat  36  deputaţi, din totalul de 39 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 

27.09.2010. 
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Propunerea legislativă, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în M.Of.303/30 
Decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare în şedinţa din data de 
02.02.2011, Comisia propune întocmirea unui raport de respingere, deoarece 
soluţiile propuse se regăsesc în Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr. 2/2010 pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă pentru prejudicii produse din accidente de vehicule, puse în 
aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 
21/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 24 februarie 
2010. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
 
 

          
Şef serviciu, 
Consilier parlamentar, 
Gica Roşu 
 
 
Consilier parlamentar 
Mariana Bărdiţă 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa        
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