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Prezenta comunicare se referă la adaptarea, în funcție de inflație, pentru anumite state 

membre, a sumelor minime prevăzute în Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de 

răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi
1
. Statele 

membre vizate sunt cele treisprezece state membre care beneficiază de o perioadă de tranziție 

pentru aplicarea Directivei 2009/103/CE. 

 

În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de 

răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi, sumele 

prevăzute în euro la articolul 9 alineatul (1) au fost revizuite pentru a se ține seama de 

evoluțiile indicelui european al prețurilor de consum, care reflectă datele din toate statele 

membre, publicat de Eurostat.  

 

Statele membre care beneficiază de o perioadă de tranziție sunt împărțite în trei grupuri – cu 

trei perioade de tranziție diferite – și, prin urmare, calculul a fost efectuat separat pentru 

fiecare grup.  

Pentru primul grup de state membre (Slovacia și Slovenia), perioada de revizuire a fost 

cuprinsă între decembrie 2011 și decembrie 2016. 

Pentru cel de al doilea grup de state membre (Republica Cehă, Grecia și Letonia), perioada de 

revizuire a fost cuprinsă între mai 2012 și mai 2017. 

Pentru cel de al treilea grup de state membre (Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Malta, 

Polonia, Portugalia și România), perioada de revizuire a fost cuprinsă între iunie 2012 și iunie 

2017. 

Ca urmare a revizuirii, sumele prevăzute în euro sunt următoarele: 

Pentru statele membre în care perioada de tranziție s-a încheiat în decembrie 2011 (Slovacia și 

Slovenia): 

 în cazul vătămărilor corporale, suma minimă asigurată este majorată la 

1 050 000 EUR per victimă sau la 5 240 000 EUR per cerere de despăgubire, 

indiferent de numărul victimelor; 

 în cazul pagubelor materiale, suma minimă este majorată la 1 050 000 EUR per cerere 

de despăgubire, indiferent de numărul victimelor. 

Pentru statele membre în care perioada de tranziție s-a încheiat în mai 2012 (Republica Cehă, 

Grecia și Letonia) și pentru cele în care perioada de tranziție s-a încheiat în iunie 2012 

(Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia și România):  

 în cazul vătămărilor corporale, suma minimă asigurată este majorată la 

1 050 000 EUR per victimă sau la 5 210 000 EUR per cerere de despăgubire, 

indiferent de numărul victimelor; 

 în cazul pagubelor materiale, suma minimă este majorată la 1 050 000 EUR per cerere 

de despăgubire, indiferent de numărul victimelor. 

Pentru celelalte state membre, în care Directiva 2009/103/CE a intrat în vigoare fără nicio 
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perioadă de tranziție, sumele minime au fost deja revizuite în 2016
2
. 

                                                            
2 Comunicarea Comisiei COM(2016) 246 din 10 mai 2016. 


