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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 
România, trimisă cu adresa nr. Plx.298/2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
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RAPORT 
 

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

 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările 
şi reasigurările în România. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 21 iunie 2016. 

La dezbaterea propunerii legislative s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.136/1995, în vederea asigurării unei protecţii 
reale a proprietarului vehiculului asigurat, prin decontarea cheltuielilor cu repararea 
acestuia, atunci când alt vehicul este vinovat de producerea unui accident. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de             
05 septembrie 2017. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 
din totalul de 24 de membri. 

 



La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai  Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

În urma examinării propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România şi a 
opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate  de voturi, 
să supună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere deoarece Legea nr. 
136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România a fost abrogată prin 
Ordonanța de urgență a  Guvernului nr.  54/2016 privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de 
vehicule şi de tramvaie, care la rândul său a fost abrogată prin Legea nr. 132/2017 

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, astfel propunerea legislativă 
rămânând fără obiect de reglementare. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
 Vasilica Popa 

 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

