Extras Legea nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigură rilor
ART. 25^1*)
(1) Toţ i asigură torii autorizaţ i să practice asigurarea obligatorie de
ră spundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule
(clasa 10 de la lit. B din anexa nr. 1, cu excepţ ia ră spunderii civile a
transportatorului) trebuie să constituie Fondul de protecţ ie a victimelor
stră zii, denumit în continuare Fond.
(2) Fondul se constituie ca asociaţ ie, persoană juridică de drept privat fă ră
scop patrimonial, în conformitate cu prevederile legale referitoare la
asociaţ ii şi fundaţ ii, ale prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea
acesteia.
(3) Actul constitutiv al asociaţ iei, precum şi modifică rile ulterioare vor fi
avizate în prealabil de Comisia de Supraveghere a Asigură rilor.
(4) Fondul este condus de un consiliu director format din 5 membri, care
sunt supuşi avizului prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigură rilor.
(5) Un membru al consiliului director al Fondului va fi numit de că tre
Comisia de Supraveghere a Asigură rilor.
(6) Membrii Fondului sunt obligaţ i să contribuie printr-o cotizaţ ie la
constituirea şi menţ inerea stabilităţ ii financiare a acestuia, proporţ ional cu
volumul primelor brute încasate din vânzarea asigură rii de ră spundere
civilă care acoperă daune ce rezultă din folosirea autovehiculelor terestre,
cu excepţ ia ră spunderii civile a transportatorului, până la acoperirea
tuturor obligaţ iilor de plată .
(7) Nivelul cotizaţ iei şi termenele de plată ale acesteia se stabilesc anual de
că tre Comisia de Supraveghere a Asigură rilor. Cuantumul cotizaţ iei este
de până la 5% din volumul primelor brute încasate pentru această
asigurare.
(8) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului, precum şi rectifică rile
acestuia se aprobă de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigură rilor.
(9) În caz de deficit, Comisia de Supraveghere a Asigură rilor poate majora
în cursul anului nivelul cotizaţ iei.
(10) Fondul se constituie în scopul:
a) de a furniza informaţ ii persoanelor vă tă mate prin accidente de
autovehicule, în calitate de centru de informare (CEDAM);
b) de a despă gubi persoanele pă gubite prin accidente de autovehicule,
dacă :
- autovehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a ră mas
neidentificat sau nu era asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube

produse prin accidente de autovehicule, cu toate că , în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligaţ ia să
încheie o astfel de asigurare;
- în termen de 3 luni de la data la care a adresat o cerere de despă gubire,
persoana rezidentă în România care a suferit un prejudiciu ca urmare a
unui accident de circulaţ ie produs pe teritoriul unui stat situat în limitele
teritoriale de acoperire, cu excepţ ia României, sau pe teritoriul unui stat
terţ al că rui birou naţ ional a aderat la sistemul Carte Verde, de un
autovehicul care are locul obişnuit de staţ ionare într-un stat membru al
Spaţ iului Economic European sau în Confederaţ ia Elveţ iană , nu a primit
un ră spuns motivat de la societatea de asigurare a autovehiculului vinovat
de producerea accidentului sau de la reprezentantul de despă gubiri al
acesteia ori dacă societatea de asigurare respectivă nu şi-a desemnat un
reprezentant de despă gubire pe teritoriul României sau dacă în termen de
două luni de la data producerii accidentului societatea de asigurare nu
poate fi identificată . Fondul îndeplineşte aceste atribuţ ii în calitate de
organism de compensare.
(11) Asigură torii menţ ionaţ i la alin. (1) au obligaţ ia să desemneze în
fiecare stat aparţ inând Spaţ iului Economic European şi în Confederaţ ia
Elveţ iană un reprezentant însă rcinat cu regularizarea daunelor provocate
de autovehicule supuse obligaţ iei de asigurare în România rezidenţ ilor în
aceste state, cu condiţ ia ca accidentul să se producă pe teritoriul unui alt
stat decât statul de reşedinţă al persoanei vă tă mate.
(12) Fondul are legitimare procesuală activă în orice proces împotriva
persoanelor aflate într-o relaţ ie juridică cu el, pentru obligaţ iile de plată
achitate sau care urmează cu certitudine să fie achitate de Fond.
(13) Actul prin care se constată şi se individualizează obligaţ ia de plată a
unui asigură tor la Fond constituie, potrivit legii, titlu de creanţă .
(14) La data scadenţ ei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza
că ruia Fondul va declanşa procedura silită de recuperare a creanţ elor,
conform dispoziţ iilor Codului de procedură civilă .
(15) În vederea recuperă rii sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres
împotriva entităţ ii care a determinat prejudiciul.
(16) Anual, Fondul va prezenta Consiliului Comisiei de Supraveghere a
Asigură rilor un raport de activitate, ale că rui formă şi conţ inut vor fi
stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.
(17) Raportul va fi însoţ it de situaţ iile financiare anuale, întocmite potrivit
legislaţ iei în vigoare şi auditate în conformitate cu prevederile prezentei
legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.

(18) În termen de 6 luni de la sfârşitul anului precedent Fondul va publica
un raport, ale că rui formă şi conţ inut vor fi stabilite prin norme emise în
aplicarea prezentei legi.
(19) Modul de constituire, de utilizare şi de plasament al sumelor bă neşti la
dispoziţ ia Fondului, precum şi persoanele îndreptăţ ite a fi despă gubite se
stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei legi de că tre Comisia de
Supraveghere a Asigură rilor.
-----------*) Conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 113/2006, prevederile art. 25^1,
care implică statutul de stat membru pentru România, intră în vigoare la
data aderă rii României la Uniunea Europeană .

