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de RCA? 
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Ce vrea terța  

persoană 

păgubită? 
 
 

 

Despăgubiri 

generoase 
 



Prime RCA mici 

Ce vrea  

societatea? 

 

Despăgubiri 

generoase 
 

Se impun  

analize de 

impact serioase 

Cât poate 

consumatorul 

plăti / finanța? 



Ce se întâmplă acum? 

 

Consumatorul  
7.314.599 polițe - 2015  

(= 4.743.122 polițe  an) 
prima medie/anualizată 657 lei
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Păgubitul  
273.975/ persoane 

despăgubite în 

2015 

dauna medie 

plătită 7.106 lei 

EXCESE și conflicte de interese pe care 

trebuie să le recunoască și să le gestioneze 

asigurătorul RCA 



Ce se întâmplă acum?  
Câteva exemple: 

Frecvența ridicată a daunei – Traficul din România - 

între cele mai mari riscuri de deces din Europa. 

Despăgubiri excesive – s-au format adevărate rețele de 

«vânătoare a victimelor» - samsarii durerii 

Costuri excesive de reparații – în condițiile în care 

costul orar cu forța de muncă în România este între 

cele mai mici din Europa  

Practică judiciară neunitară 



   Frecvență ridicată a daunei –  Traficul din România - între cele 
mai mari riscuri de deces din Europa. 

România 2015: 95 decese / mil. locuitori 
Suedia 2015: 27 decese / mil. locuitori 

Medie Europa 2015: 51.5 decese / mil. locuitori 

Comunicat de presa CE 31.martie 2016 

Ce se întâmplă acum? 



Ce se întâmplă acum? 

Despăgubiri excesive – s-au format rețele de «vânătoare a 
victimelor» - samsarii durerii - 



Costuri excesive de 
reparații  
 
în condițiile în care costul  
mediu orar cu forța de 
muncă în România este 
printre cele mai mici din 
Europa, de doar 5 euro/ora, 
există unități reparatoare 
care facturează chiar și cu 
mai mult de 100 euro/oră. 

Ce se întâmplă acum? 



Practică neunitară privind daunele morale  

 
Aceeași Curte de Apel: 

 
Caz - 1 Deces părinte –2.200 Euro pentru urmaș; 

și 
Caz 2 - Deces părinte –200.000 Euro pentru urmaș; 

 
! Diferențe de la 1 la 100 ! 

  

Ce se întâmplă acum? 



Despre proiectul legii RCA 
 
 
 
Zarurile au fost aruncate.  

Acum trebuie să dăm Cezarului ce-i al Cezarului, în 

sensul de a lăsa Parlamentul să adopte varianta finală 

a legii RCA în încercarea de a găsi acel foarte fin și 

deloc ușor de obținut echilibru între interesele, ambele 

îndreptățite, dar totodată atât de divergente, pe de o 

parte interesul persoanei păgubite, care evident își 

dorește despăgubiri corecte și prompt plătite, iar pe de 

altă parte cel al consumatorului RCA – care în mod 

evident își dorește prime corecte / suportabile.  

Elementul de echilibru - Asigurătorul RCA.  

  

 
  



 

 

 

Indiferent de forma noii legi RCA, dar mai 

ales dacă ea va reuși să aducă ceva mai 

multă claritate și predictibilitate în domeniu, 

asigurătorii RCA vor calcula prime RCA 

corecte și suficiente, rămâne de văzut dacă 

acestea vor fi mai mari sau mai mici, astfel 

încât finanțarea tuturor drepturilor conferite 

prin lege terțelor persoane păgubite să fie 

realizată de către cei care chiar reprezintă 

aceste riscuri și care produc aceste prejudicii, 

adică de către Consumatorul RCA.  

  
 
 

O opinie în loc de 
concluzii: 



Încă o opinie în loc 
de concluzii: 

 

Este de salutat intenția de a reglementa 

pentru prima dată în România asigurarea 

RCA printr-o lege specială dedicată, care 

cuprinde criterii obiective de evaluare a 

daunelor morale. 
  
 



Vă mulțumesc frumos 

pentru atenție! 


