SINTEZA
obiecțiilor şi propunerilor/recomandărilor (structurată pe puncte din proiect)
la proiectul Hotărârii privind modificarea Hotărârii CNPF nr.57/13 din 28.12.2018
Conţinutul articolelor/ punctelor
din proiectul prezentat spre
avizare şi coordonare

Participantul la
avizare
(expertizare)/
consultare publică

Ministerul
Finanțelor
al
Republicii Moldova

Ministerul
Finanțelor
al
Republicii Moldova

Nr.
Conţinutul obiecţiei/
obiecţiei/
propunerii/recomandării
propuneri
i/recoman
-dării
I.
Obiecţii şi propuneri de ordin general
Totodată, remarcăm că proiectul prevede
1
introducerea valorilor exprese ale coeficientului de
rectificare K7 și K2v, fundamentarea și raționamentul
cărora nu se regăsește în nota informativă a
proiectului
1

De asemenea, menționăm că nota informativă nu
conține argumentări în privința excepției de la
prevederile art.56 alin.(1) al Legii nr.100/2017 cu
privire la actele normative, care stipulează că actele
normative intră în vigoare peste o lună de la data
publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. Notificăm faptul, că conform prevederilor
art.56 alin.(3) al Legii nr.100/2017, intrarea în
vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru
o altă dată doar în cazul în care se urmărește
protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului, realizarea angajamentelor internaționale ale
Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ
hotărârilor Curții Constituționale, eliminarea unor
lacune din legislație sau contradicții între actele
normative ori dacă există alte circumstanțe

Argumentarea autorului proiectului

Se acceptă.
Nota Informativă se completează cu
fundamentarea și raționamentul necesității
aplicării acestora.

Se acceptă.
Nota Informativă este ajustată în
conformitate cu reglementările Legii
nr.100/2017.

1

CA
„DONARIS
VIENNA
INSURANCE
GROUP” SA

1

CA
„DONARIS
VIENNA
INSURANCE

1

obiective.
În altă ordine de idei, utilizând ocazia modificării
actului normativ, atragem atenția asupra faptului că
pct.26 din Anexa nr.1 reglementează că „contractul
de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto
între persoana juridică, persoana fizică –
antreprenor, altă unitate de drept și asigurător se
încheie contractul (numărul nelimitat de utilizatori)
și este valabil exclusiv pentru angajații persoanei
juridice, persoanei fizice – antreprenor și angajații
altor unități de drept.”.
Drept urmare, se instituie un vid de acoperire de
asigurare pentru situațiile în care mijloacele de
transport ale persoanelor juridice sunt utilizate de
către terți, neangajați și în cazul daunelor,
persoanele păgubite rămân a fi nedespăgubiți de
către asigurători, având în vedere reglementarea
respectivă.
La fel, reglementarea respectivă, în practică,
generează numeroase interpretări dualiste și eronate,
drept rezultat și situații litigioase în care sunt
implicați asigurații, persoanele păgubite cât și Biroul
Național al Asigurătorilor de Autovehicule, de
regulă păgubiții fiind refuzați în plata despăgubirilor
de asigurare, atât de asigurător, cât și de Biroul
Național al Asigurătorilor de Autovehicule.
Considerăm că, se impune o revizuire a situației
date, în sensul în care să se opereze calcule cu
privire la necesitatea acoperirii și riscului respectiv.
La fel, considerăm binevenită asimilarea activității
de chirie auto (rent car), celei de taxi, în măsura în
care, la asigurarea mijloacelor respective de

Se comentează.
Metodologia unică de calcul se aplică
pentru a stabili cuantumul Primei de
referință (de către CNPF) și primei de
asigurare de bază și coeficiențiilor de
rectificare (de către asigurători), însă nu
modul de stabilire și achitare a despăgubirii
de asigurare, această este expres stipulat în
Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru
pagube produse de autovehicule.
Potrivit art.29 lit.d) din Legea nr.414/2006,
„Asigurătorul are dreptul să înainteze
acțiune de regres persoanei răspunzătoare
de producerea pagubelor atunci când
persoana răspunzătoare de producerea
accidentului nu este inclusă în contractul
de asigurare încheiat între proprietarul sau
utilizatorul autovehiculului şi asigurătorul
de răspundere civilă auto, cu excepția
situației prevăzute la art.8 alin.(2) lit.b);”.
Prin urmare, asigurătorii sunt obligați să
achite despăgubiri de asigurare persoanele
păgubite și ulterior să înainteze acțiune de
regres persoanelor vinovate de producerea
accidentului.

Se acceptă.
Se va completa proiectul Hotărârii cu
punctul cu următorul cuprins: „La punctul
23, după cuvintele „taxi (numai pentru
2

GROUP” SA
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1

transport, care sunt încadrate în genul de activitate
chiriile auto, să se aplice un coeficient similar celui
activității de taxi, întrucât, ca și risc, conform
estimărilor proprii, sunt similare. Drept urmare,
propunem în textul Anexei nr.1, după cuvântul
„taxi” să fie completat și sintagma „chirie auto”.
Conform notei informative se menționează că „la
pct.37, pentru asigurarea obligatorie de răspundere
civilă auto externă, se va include valorile
coeficientului K2v”, însă nemijlocit proiectul nu
conține o asemenea completare.

II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect de Hotărâre
Ministerul Justiției
1
În clauza de adoptare, se va indica articolul concret
al
Republicii
din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări care
Moldova
prevede competența Comisiei Naționale a Pieței
Financiare de a adopta hotărârea.

persoane juridice)”, se completează cu
cuvintele „și chirie auto (rent a car)”. ”

Se comentează.
Valorile coeficientului K2v sunt indicate în
tabel (Pct.1 sbp.1 lit.f) linuța a doua).

Se acceptă.
Se completează clauza de adoptare cu
„art.30 din Legea nr.407/2006 cu privire la
asigurări”.

Ministerul Justiției
al
Republicii
Moldova

1

La pct.1, menționăm că în conformitate cu art.54
alin.1 lit.i) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele
normative, exprimarea prin abrevieri a unor
denumiri sau termeni se poate face numai după
explicarea acestora în text, la prima folosire. În acest
sens, la prima folosire, sintagma CNPF trebuie de
scris desfășurat.

Se acceptă.
Sintagma CNPF, la prima folosire a fost
scrisă desfășurat – Comisia Națională a
Pieței Financiare.

a) Pct.1
sbp.1
lit.b)
Se Ministerul Justiției
1
completează cu punctul 4 cu al
Republicii
următorul conținut:
Moldova
”41. În cazul prezentării Bazei
tehnice
de
calcul
aferentă
informaţiilor statistice conform
Anexei, conţinând date eronate sau

1

Cu referire la pct.41, menționăm că acesta nu
corespunde condițiilor de claritate și previzibilitate
impuse unui act normativ. În acest sens, nu este clar
care persoane cu funcții de răspundere vor purta
răspundere pentru prezentarea informației eronate.
Atragem atenția că, în măsura în care legile nu vor
prevedea răspunderea la care se face referință,

Se acceptă.
Se completează și va avea următorul
conținut:
„41. În cazul prezentării Bazei tehnice de
calcul aferentă informațiilor statistice
conform Anexei, conținând date eronate
sau incomplete, persoanele cu funcții de
3

incomplete, persoanele cu funcții de
răspundere
sunt
pasibile
de
răspundere conform legislaţiei.”.

norma va fi una în alb.

răspundere (potrivit definiției din Legea
nr.407/2006) sunt pasibile de răspundere
conform legislației.”.

Pct.1 sbp.1 lit.d) Punctul 24 lit.a) va
avea următorul cuprins:
„ a) municipiul Chișinău, raioanele
Hîncești, Orhei, Strășeni, Ialoveni,
Anenii Noi și Criuleni;”.
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În Anexa nr.1 la punctul 24 propunem la aplicare K2
să se țină cont și de domiciliul persoanelor incluse în
lista utilizatorilor, coeficientul aplicabil fiind cel
maximal în dependență de adresa de domiciliu a
utilizatorilor, mecanism similar celui reglementat în
sistemul bonus-malus.
Neaplicarea coeficientului respectiv față de
utilizatorii admiși la conducere, duce la simularea
calității de asigurat, unde, în mai multe cazuri, în
mod tendențios, calitatea de asigurat se atribuie unei
persoane a cărui domiciliu este cel prevăzut la
pct.24 lit.b) din Anexa nr.1, însă în lista persoanelor
admise la conducere se include posesorul de facto
care are adresă de domiciliu care cade sub incidența
pct.24 lit.a) Anexa nr.1.

Se comentează.
În Sistemul RCA Data aplicarea
coeficientul K2 funcționează similar
mecanismului reglementat în sistemul
bonus-malus, astfel, la indicarea mai multor
utilizatori în contractul de asigurare, se
aplică coeficientul aferent domiciliul cu cel
mai mare risc.

b) Pct.1 sbp.1 lit.e) Punctul 29
va avea următorul cuprins:
„29. Coeficientul de rectificare K7 se
stabilește în funcție de termenul
asigurării conform art.9 alin.(4) din
Legea nr.414/2006 cu privire la
asigurarea obligatorie de răspundere
civilă pentru pagube produse de
autovehicule. Termenul asigurării în
cazul încheierii contractului de
asigurare pentru o perioadă mai mică
de 12 luni, precum și valoarea
coeficienților aplicați, sunt indicate
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Conform proiectului s-a adăugat la pct.29
coeficientul de rectificare K7, însă tabelul „baza
tehnică de calcul aferentă datelor statistice,
informația privind polițele de asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto internă”, nu conține
coloana K7.

Se comentează.
Coeficientul de rectificare K7, care se
stabilește în funcție de termenul asigurării,
nu a fost adăugat în prezentul proiect, ci
doar a fost suplinit tabelul care indică
termenul
asigurării
cu
valoarea
coeficienților aplicați. Totodată, se propune
ca toți participanții profesioniști să aplice
aceleași
valori
ale
coeficientului,
determinate de către CNPF.
De asemenea, în baza tehnică de calcul
aferentă datelor statistice, la informația
statistică privind polițele de asigurare
4

în tabelul de mai jos:

obligatorie de răspundere civilă auto internă
nu a fost adăugată coloana K7 întrucât, la
necesitate, termenul de asigurare poate fi
determinat prin diferența dintre sfârșitul
asigurării și începutul acesteia.

Notă: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA, în urma examinării proiectului
Hotărârii privind modificarea Hotărârii CNPF nr.57/13 din 28.12.2018, au comunicat lipsa de obiecții și propuneri.
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