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Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 

2002 (*republicată*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.670 din 03-08-2006 

Articolul 81 

(1) În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societăţilor din domeniul 

asigurărilor, autoritatea care are în evidenţă vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică 

acestora datele referitoare la proprietarii sau deţinătorii mandataţi ai vehiculelor. 

La data de 20-01-2007 Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA 

nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.  
(2)  La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societăţilor din domeniul 

asigurărilor, poliţia rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a 

evenimentelor. 

La data de 29-06-2007 Alin. (2) al art. 81 a fost modificat de pct. 25 al art. I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 

443 din 29 iunie 2007. 
(3) La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile din domeniul asigurărilor comunică în termenul 

stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile de accidente 

înregistrate în evidenţa acestora sau alte date expres cerute, în condiţiile legii*). 

La data de 29-06-2007 Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de pct. 26 al art. I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 

443 din 29 iunie 2007. 
Notă CTCE  

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75,art. 79 alin. (2), art. 80 

alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost modificate prin 

prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în vigoare  a dispoziţiilor legii 

prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de accidente de circulaţie din care au 

rezultat numai pagube materiale. 
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