MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

INFORMARE
Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 431 din data de 12 iunie 2017 au fost publicate
următoarele acte normative:
LEGE nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie
de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor
prin accidente de vehicule şi tramvaie
Aspecte din Legea nr. 132/2017 de interes pentru MAI:
Art. 37
Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de
asigurare prevăzute la art. 3 şi a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin.
(6) şi (7) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei la 2.000 lei şi cu reţinerea certificatului de
înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea
documentului privind încheierea asigurării. Constatarea şi aplicarea
acestora se fac de către personalul poliţiei.
Infracțiuni
Art. 38. — (1) Emiterea şi comercializarea poliţelor de asigurare RCA
false sau falsificate constituie infracţiune, care se pedepseşte conform
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Utilizarea în reparaţia vehiculelor avariate a pieselor sau
ansamblelor contrafăcute şi/sau falsificate de către unităţile
reparatoare auto.

Art. 40. — (1) Unităţile de poliţie, unităţile de pompieri, unităţile
medicale din cadrul sistemului medical public şi privat, medicii de
familie şi celelalte autorităţi publice competente să cerceteze
accidente de vehicule ori să evalueze starea de sănătate a victimelor
unui astfel de eveniment, după caz, vor comunica, la cererea
asigurătorilor RCA, a BAAR şi a Fondului de garantare a asiguraţilor,
în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, informaţiile deţinute
cu privire la cauzele şi împrejurările producerii riscurilor asigurate şi
la prejudiciile ori vătămările provocate, în vederea stabilirii şi plăţii de
către asigurătorii RCA şi de către BAAR a despăgubirilor cuvenite.
(2) Organul de stat cu atribuţii în domeniul supravegherii, îndrumării
şi controlului traficului, al cercetării şi soluţionării accidentelor de
circulaţie este obligat să avizeze în termen de 48 de ore BAAR cu
privire la orice accident de vehicul produs pe teritoriul României din
care a rezultat vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii ori
decesul uneia sau mai multor persoane.
(3) Ministerul Afacerilor Interne asigură interoperabilizarea bazei de
date cu informaţii privind autovehiculele înmatriculate şi informaţii
referitoare la amenzi şi alte sancţiuni aplicate conducătorilor
vehiculelor.
Art. 46. — Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ordinul 58/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind proceduri referitoare la înmatricularea
vehiculelor şi permisul de conducere
Ordinul aduce modificări OMAI nr. 1501/2006 privind procedura
înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de
circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, OMAI nr.
268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea
permisului de conducere, OMAI nr. 163/2011 privind preschimbarea
permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile
competente ale altor state cu documente similare româneşti și OMAI

nr. 123/2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de
conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului
acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de
conducere ori în cazul schimbării numelui titularului.
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