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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea Legii 
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu care 
comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.  PLX 10 din 
4 februarie 2008 . 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Aurel GUBANDRU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 20.02.2008 
Nr. 10 

 
 
 
 

RAPORT INLOCUITOR 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
117/2007 pentru modificarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi 

supravegherea asigurărilor 
 
 

 
Cu adresa nr.PLX 10 din 4 februarie 2008, Biroul Permanent conform art. 

95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură 
de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
117/2007 pentru modificarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. 
(19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor.   

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Angela Toncescu, 
preşedinte şi domnul Teodor Baltă, vicepreşedinte al Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor 

La lucrările comisiei au participat 28 deputaţi, din totalul de 29 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 17 

decembrie 2007. 
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Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 
art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor . 

In urma dezbaterii proiectului de Lege, în şedinţa din data de 13 februarie 
2008, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei 
Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expert parlamentar, 
Rădoi Florentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
1. 

 

Titlul legii: 
 

LEGE 
privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 117/2007 

pentru modificarea alin.(19) 
al art.35 din Legea 
nr.32/2000 privind 

activitatea de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor 

Titlul Legii se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
NEMODIFICAT 

 

2. 

 

ARTICOL UNIC.- Se 
aprobă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.117 din 24 
octombrie 2007 pentru 
modificarea alin.(19) al art.35 
din Legea nr.32/2000 privind 
activitatea de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.732 
din 30 octombrie 2007, cu 
următoarele modificări şi 

NEMODIFICAT  



Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
completări: 

3. 

 

 
 
1. Titlul ordonanţei de 
urgenţă va avea următorul 
cuprins: 
  „Ordonanţă de 
urgenţă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.32/2000 
privind activitatea de 
asigurare şi supravegherea 
asigurărilor” 

Titlul ordonanţei se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
NEMODIFICAT 

 

4. 

 

 2. Articolul I va avea 
următorul cuprins: 
  „Art.I.- Legea 
nr.32/2000 privind activitatea 
de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.148 din 
10 aprilie 2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

Articolul I se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
NEMODIFICAT 

 

5. 
 

1. La articolul 2,  punctul 17 
al literei A va avea următorul 
cuprins: 

La articolul 2, punctul 17 al 
literei A se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 

 5



 6

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
  17. reasigurare - 
operaţiunea care constă în 
preluarea riscurilor cedate de 
un asigurător/reasigurător; 
 

NEMODIFICAT 

6. 
 

2. La articolul 2, punctul 23 
al literei A se abrogă. 
 

NEMODIFICAT  

7. 

 

3. La articolul 2, partea 
introductivă şi punctele 25, 
27, 34 şi 35 ale literei B vor 
avea următorul cuprins: 
    B. Definiţii pentru 
asigurări şi  reasigurări 
…………………………… 
  25. stat  membru 
gazdă - statul membru în care 
asigurătorul/reasigurătorul are 
o sucursală sau în care 
furnizează servicii;  
……………………………… 
    
27.asigurător/reasigurător 
dintr-un stat terţ - 
asigurătorul/reasigurătorul al 
cărui sediu real se află în 
afara Uniunii Europene, ale 
cărui filiale deschise în cadrul 
Uniunii Europene 

 
NEMODIFICAT 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
funcţionează pe baza unei 
autorizaţii de la autoritatea 
competentă a statului membru 
gazdă. Prin sediu real se 
înţelege centrul principal de 
conducere şi de gestiune a 
activităţii statutare, chiar dacă 
hotărârile organelor 
respective sunt adoptate 
potrivit dispoziţiilor 
transmise de acţionari sau 
asociaţi din alte state;  
…………………................... 
 
    34. holding de 
asigurare/reasigurare - o 
societate-mamă a cărei 
activitate principală constă în 
achiziţionarea şi deţinerea de 
participaţii în filiale, atunci 
când aceste filiale sunt 
societăţi de asigurare şi/sau 
reasigurare sau societăţi de 
asigurare şi/sau reasigurare 
din state terţe, cel puţin una 
dintre aceste filiale fiind o 
societate de 
asigurare/reasigurare, şi care 
nu este un holding financiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
mixt;  
    35. holding mixt de 
asigurare - o societate-mamă, 
alta decât o societate de 
asigurare şi/sau reasigurare, 
decât o societate de asigurare 
şi/sau reasigurare dintr-o ţară 
terţă, decât un holding de 
asigurare sau un holding 
financiar mixt, care numără 
printre filialele sale cel puţin 
o societate de asigurare şi/sau 
reasigurare; 

 
 
NEMODIFICAT 

8. 

 

4. La articolul 2 litera B, 
după punctul 35 se introduce 
un punct nou, pct.351, cu 
următorul cuprins: 
  351. societate 
financiară - una dintre 
următoarele entităţi: 
   a) o instituţie 
de credit, o instituţie 
financiară sau o societate de 
servicii bancare auxiliare, în 
sensul art.l pct.5 şi 23 din 
Directiva nr.2000/12/CE; 
   b) o societate 
de asigurare, o societate de 
reasigurare sau un holding de 

 
NEMODIFICAT 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
asigurare în sensul art.l pct.(i) 
din Directiva nr.98/78/CE; 
   c) o societate
de investiţii sau o instituţie 
financiară, în sensul art.4 
alin.(1) pct.1 din Directiva 
nr.2004/39/CE; 

 NEMODIFICAT 

   d) un holding
financiar mixt, în sensul art.2 
pct.15 din Directiva 
nr.2002/87/CE; 

 NEMODIFICAT 

 
 

 
 
 
 

9. 

 

5. La articolul 2, punctul 50 
al literei B va avea următorul 
cuprins: 
  50. tranzacţii 
intragrup - totalitatea
tranzacţiilor pe care o societate 
de asigurare şi/sau reasigurare, 
o instituţie de credit sau o 
societate de investiţii 
financiare ori o societate de 
administrare a investiţiilor din 
cadrul unui conglomerat 
financiar le desfăşoară direct 
sau indirect cu o altă societate 
din cadrul aceluiaşi grup sau 
cu orice persoană fizică sau 
juridică ce are legături strânse 
cu societăţile din cadrul 

 NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
grupului, în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor sale, 
indiferent de natura acestora; 

10. 

 

6. La articolul 2, după 
punctul 52 al literei B se 
introduce un punct nou, pct. 
521, cu următorul cuprins: 
521. participaţie calificată - 
deţinerea într-o societate, 
direct sau indirect, a cel puţin 
10 % din capital ori din 
drepturile de vot sau orice altă 
posibilitate de a exercita o 
influenţă semnificativă asupra 
administrării societăţii în care 
este deţinută participaţia; 

 
 
SE  ELIMINA 

Se revine la 
reglementarea din Legea 
nr. 32/2000 

11. 

 

7. La articolul 2, punctele 
55-57 ale literei C vor avea 
următorul 
cuprins: 
55. intermediari în asigurări 
- persoanele fizice sau juridice, 
denumite în continuare broker 
de asigurare, asistent în 
brokeraj, agent de asigurare, 
subagent sau agent de 
asigurare subordonat, care 
desfăşoară activitate de
intermediere în asigurări, în 

  

 
NEMODIFICAT 
 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 

 

 



Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
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schimbul unui/unei 
comision/remuneraţii, autorizat 
sau înregistrat în condiţiile 
stabilite de prezenta lege şi de 
normele emise în aplicarea 
acesteia, precum şi 
intermediarii din statele 
membre care desfăşoară pe 
teritoriul României activitate 
de intermediere în asigurări, 
conform dreptului de stabilire 
şi libertăţii de a presta servicii, 
după caz; 
56. societate de brokeraj în 
reasigurări - persoana juridică 
română autorizată în condiţiile 
prezentei legi, car
intermediază, în schimbul 
unui/unei 
comision/remuneraţii, în 
principal, activitatea de
reasigurare, precum şi 
intermediarii din statele 
membre care desfăşoară pe 
teritoriul României activitate 
de intermediere în reasigurări, 
conform dreptului de stabilire 
şi libertăţii de a presta servicii, 
după caz; 

e  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
    57. societate de 
brokeraj în asigurări: 
   a) persoana 
juridică română, autorizată în 
condiţiile prezentei legi, care 
negociază pentru clienţii săi, 
persoane fizice sau juridice, 
asiguraţi ori potenţiali 
asiguraţi, încheierea 
contractelor de asigurare sau 
de reasigurare şi acordă 
asistenţă înainte şi pe durata 
derulării contractelor ori în 
legătură cu regularizarea 
daunelor, după caz; 
   b) un 
intermediar dintr-un stat
membru care desfăşoară 
activităţi de intermediere pe 
teritoriul României, conform 
dreptului de stabilire şi 
libertăţii de a presta servicii; 

 NEMODIFICAT 

 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12. 

 

8. La articolul 2, după 
punctul 572 al literei C se 
introduce un punct nou, 
pct.573, cu următorul cuprins: 
  573. broker în
asigurări - persoana fizică ce 
desfăşoară exclusiv activitatea 

 NEMODIFICAT 

 
NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
de intermediere în 
asigurări/reasigurări, în 
temeiul unui contract de 
muncă cu o societate de 
brokeraj; 

13. 

 

9. La articolul 2, punctul 
582  al literei C va avea 
următorul cuprins: 
  582. agent de 
asigurare subordonat - 
persoana juridică care, pe 
lângă activitatea profesională 
principală, intermediază în 
numele şi în contul unuia sau 
al mai multor 
asigurători/reasigurători 
produse de asigurare care sunt 
complementare la produsele 
furnizate de instituţiile de 
credit şi instituţiile financiare 
nebancare care acţionează într-
o piaţă reglementată. 

 
NEMODIFICAT 

 

14. 

 

10. La articolul 3, alineatele 
(1)-(21) vor avea următorul 
cuprins: 
 Art.3. - (1) Activitatea 
de asigurare/reasigurare se 
grupează în: 
 a) asigurări/reasigurări 

Alineatele (1)-(21) ale 
articolului 3 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
Art. 3. - (1) Activitatea de 
asigurare/reasigurare se 
grupează în: 
a) asigurări/reasigurări de 

 
 
Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
de viaţă;  
 b) asigurări/reasigurări 
generale.  
  (2) Un 
asigurător/reasigurator poate 
desfăşura numai una dintre 
cele două categorii de 
asigurări prevăzute la alin.(1). 
  (21) De la 
prevederile alin.(2) fac
excepţie asigurătorii şi/sau 
reasiguratorii cu activitate 
compozită, autorizaţi până la 
data de 31 decembrie 2005, 
precum şi asigurătorii 
autorizaţi să desfăşoare 
activitatea de asigurare şi/sau 
reasigurare în conformitate cu 
prevederile art.12 alin.(11), 
fără ca aceştia din urmă să fie 
consideraţi ca desfăşurând 
activitate compozită.  

 
(2

viaţă; 
b) asigurări /reasigurări 
generale. 
(2) Un asigurător/reasigurător 
poate desfăşura numai una 
dintre cele două categorii de 
asigurări prevăzute la alin.(1).
  

1) De la prevederile alin. (2) 
fac excepţie reasigurătorii, 
asigurătorii cu activitate 
compozită, autorizaţi până la 
data de 31 decembrie 2005, 
precum şi asigurătorii 
autorizaţi să desfăşoare 
activitatea de asigurare în 
conformitate cu prevederile 
art. 12 alin. (11), fără ca 
aceştia din urmă să fie 
consideraţi ca desfăşurând 
activitate compozită.  
 
 

15. Articolul 5 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 

11. La articolul 5, literele 
b1) şi d) vor avea 
următorul cuprins: 

 
  b1) aprobă, pentru 
înregistrarea ca 

La articolul 5, literele b1), c) 
şi d) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
NEMODIFICAT 
 

 
 
 
 
Directivele europene 
referitoare la asigurarea 



Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
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 c) autorizează practicarea 
asigurărilor obligatorii
stabilite prin lege şi 
încasează ca venituri 
proprii o contribuţie 
procentuală din valoarea 
primelor brute încasate, 
aferente asigurărilor 
respective, în vederea 
exercitării supravegherii şi 
controlului activităţii de 
asigurări obligatorii, în 
condiţiile prezentei legi şi 
ale normelor emise în 
aplicarea acesteia; 

  

 
 
(Legea nr. 403/2004, 
pentru modificarea şi 

asigurător/reasigurător la 
Oficiul Registrului 
Comerţului, fondatorii 
ulterior acţionarii direcţi 
şi/sau indirecţi, în baza 
prevederilor normelor emise 
în aplicarea prezentei legi; 
 
……………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) autorizează practicarea 
asigurărilor obligatorii
stabilite prin lege, 
omologhează dispozitivele 
electronice pentru emiterea 
poliţelor /contractelor de 
asigurare în sistem
electronic,  şi încasează ca 
venituri proprii o contribuţie 
procentuală din valoarea 
primelor brute încasate,
aferente asigurărilor 
respective, în vederea
exercitării supravegherii şi 
controlului activităţii de
asigurări obligatorii, în
condiţiile prezentei legi şi ale 
normelor emise în aplicarea 
acesteia; 

 

 

 

 

 
 

Baza de date CEDAM a 
fost implementata si este 
mentinuta de catre 

obligatorie de răspundere 
civilă auto impun 
înfiinţarea bazei de date 
CEDAM.  

Comisia de 
Supraveghere a 
Asigurarilor in baza 
Ordonantei de urgenta  
nr. 189/2005 pentru 
stabilirea unor masuri 
privind vehiculele rutiere 
inmatriculate si in 
conformitate cu 
Directiva parlamentului 
european si a consiliului 
europei nr. 2000/26/CE 
privind armonizarea 
legislatiilor statelor 
membre privind 
asigurarea de raspundere 
civila pentru daunele 
decurgand din circulatia 
autovehiculelor. 
 
Rolul acestei baze de 
date este acela de a oferi 

http://csa-isc.ro/
http://csa-isc.ro/
http://csa-isc.ro/


Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
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completarea Legii nr. 
32/2000) 
 

 
 
 
    d) aprobă şi, după 
caz, retrage aprobarea, în 
condiţiile legislaţiei în 
vigoare şi ale normelor emise 
în aplicarea acesteia, pentru 
persoanele semnificative ale 
asigurătorilor/reasigurătorilor, 
brokerilor de asigurare şi/sau 
de reasigurare şi avizează sau, 
după caz, retrage avizul, 
pentru membrii Consiliului 
director al Fondului de 
protecţie a victimelor străzii 
şi ai Biroului Asigurătorilor 
din România; 
 

 
 
 
 
 
 
NEMODIFICAT 

o evidenta centralizata a 
politelor RCA incheiate 
pe teritoriul Romaniei, 
atat in scopul unei mai 
bune urmariri a 
respectarii legislatiei in 
vigoare, cat si pentru a 
facilita accesul tuturor 
persoanelor interesate la 
informatii legate de 
existenta unei polite 
RCA pentru un anumit 
autovehicul. 
         În situaţia în care 
societăţile de asigurare 
autorizate să practice 
aigurarea de răspundere 
civilă auto, precum şi 
intermediarii care vând 
aceste asigurări, nu 
dispun şi nu folosesc 
dispozitive electronice 
omologate de către 
autoritatea de 
supraveghere, baza de 
date CEDAM nu va 
reflecta realitatea 
asigurărilor încheiate la 
nivel naţional, rezultând 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
o mare disproporţie între 
numărul vehiculelor 
înmatriculate/înregistrate 
faţă de cele asigurate. 
Potrivit declaraţiilor 
reprezentanţilor MAI, în 
prezent sunt 
înmatriculate în ţara 
noastră un nr. de cca. 
4.000.000 de 
autovehicule. Verificând 
această cifră cu baza de 
date CEDAM rezultă ca 
la aceeaşi dată sunt 
asigurate un număr de 
doar de 1.000.000 de 
autovehicule, cea ce ar 
putea atrage sancţionarea 
României pentru 
necuprinderea în 
asigurare a tuturor 
vehiculelor 
înmatriculate. 

16. 

 

12. La articolul 5, după litera 
h3) se introduce o literă nouă, 
lit.h4), cu următorul cuprins: 
  h4) înfiinţează şi 
coordonează Institutul de
Management în Asigurări, 

 
NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
constituit ca persoană juridică 
de drept privat nonprofit. 
Organizarea şi funcţionarea 
Institutului de Management în 
Asigurări se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului; 

17. 

 

13. La articolul 5, litera r) va 
avea următorul cuprins: 
  r) deschide şi 
menţine Registrul 
asigurătorilor/reasigurătorilor 
şi intermediarilor în asigurări 
şi/sau în reasigurări precum şi 
Registrul actuarilor, ale căror 
formă şi conţinut sunt stabilite 
prin norme emise în aplicarea 
prezentei legi; 

NEMODIFICAT 
 

 

18. 

 

14. La articolul 8, literele f), 
h2) şi k) ale alineatului (2) vor 
avea următorul cuprins:  
   f) aprobă, în 
conformitate cu normele 
emise în aplicarea prezentei 
legi, la 
asigurătorii/reasigurătorii 
autorizaţi, inclusiv la cei ale 
căror acţiuni sunt 
tranzacţionate pe o piaţă 
bursieră, persoanele fizice sau 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
juridice care doresc să devină 
acţionari semnificativi direct 
şi/sau indirect, după caz, care 
doresc să îşi majoreze 
drepturile de vot ori a poziţiei 
de acţionar semnificativ direct 
sau indirect, care doresc să 
renunţe la calitatea de acţionar 
semnificativ direct sau indirect 
sau să îşi diminueze drepturile 
sale de vot ori a poziţiei de 
acţionar semnificativ direct 
sau indirect, după ce a fost 
aprobată intenţia acestora de a 
deveni acţionari semnificativi, 
de a-şi majora cota de 
participare, de renunţare la 
calitatea de acţionar 
semnificativ sau de diminuare 
a cotei de participare; 
……………………………… 
 
 h2) stabileşte/precizează 
alte obiective de interes 
privind activitatea 
asigurătorilor/reasigurătorilor, 
a intermediarilor în asigurări 
şi/sau reasigurări, Fondului de 
protecţie a victimelor străzii şi 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
a entităţilor care organizează 
cursuri de calificare, pregătire 
şi perfecţionare profesională şi 
Biroului Asigurătorilor din 
România; 
……………………………… 
    
k) constată şi aplică sancţiuni, 
ca urmare a controlului 
permanent, periodic sau 
inopinat, 
asigurătorilor/reasigurătorilor 
şi intermediarilor în asigurări 
şi/sau reasigurări, acţionarilor 
semnificativi ori persoanelor 
semnificative ale acestora sau 
Consiliului director al 
Fondului de protecţie a 
victimelor străzii, Biroului 
Asigurătorilor de 
Autovehicule din România sau 
conducătorului 
compartimentului specializat 
al administratorului Fondului 
de compensare ori conducerii 
entităţilor care organizează 
cursuri de calificare, pregătire 
şi perfecţionare profesională, 
pentru încălcarea prevederilor 



Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
prezentei legi, a normelor, a 
deciziilor şi a avizelor emise 
de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor. 

19. 

 

15. Titlul Capitolului III va 
avea următorul cuprins:  

Capitolul III 
Autorizarea 

asigurătorilor/reasigurătorilor 

 
NEMODIFICAT 

 

20. Art.12 alin.(12) lit.(e) 
 
 
e) sistemul de tehnologie a 
informaţiei de care 
dispune nu este adecvat 
derulării optime a 
activităţii de asigurare pe 
care îşi propune să o 
practice. 
 
(O.U.G. nr. 201/2005 
aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 113/2006) 

 
 
 
 
 

La articolul 12 litera e) a 
alineatului (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
e)Sistemul de tehnologie a 
informaţiei de care dispune 
nu este adecvat derulării 
optime a activităţii de 
asigurare pe care îşi propune 
să o practice sau 
dispozitivele electronice nu 
sunt omologate de către 
Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, pentru 
asigurările obligatorii 

Pentru corelarea cu 
dispoziţiile anterioare 
 

21. 

 

16. La articolul 12, alineatul 
(43) va avea următorul 
cuprins: 
  (43) Autorităţile 
competente ale statelor 

 
 
NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
membre vor fi consultate de 
Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor înainte de a emite 
o autorizaţie de funcţionare 
pentru un 
asigurător/reasigurător, aflat în 
una dintre următoarele 
situaţii: 
   a) este o filială 
a unui asigurător/reasigurător 
autorizat într-un alt stat 
membru; 
   b) este o filială 
a unei societăţi de asigurare-
mamă a unui 
asigurător/reasigurator 
autorizat într-un alt stat 
membru; 
   c) este 
controlat de aceeaşi persoană 
fizică sau juridică de care este 
controlat un 
asigurător/reasigurător în 
respectivul stat membru. 

22. 

 

17. La articolul 12, partea 
introductivă a alineatului (44) 
va avea următorul cuprins: 
   (44) Autorităţile 
competente care 

 
NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
supraveghează instituţiile de 
credit sau societăţile de 
servicii şi investiţii financiare 
dintr-un stat membru vor fi 
consultate de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor 
înainte de a emite o autorizaţie 
de funcţionare pentru un 
asigurător/reasigurător care se 
află în una dintre următoarele 
situaţii: 

23. 

 

18. La articolul 12, alineatul 
(46) va avea următorul 
cuprins: 
   (46) Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor 
va putea solicita autorităţilor 
competente în cauză orice 
informaţii considerate 
relevante despre acţionariatul 
unui asigurător/reasigurător 
sau despre reputaţia şi 
experienţa persoanelor 
semnificative ale acestuia, atât 
în vederea emiterii unei 
autorizaţii de funcţionare, cât 
şi în ceea ce priveşte evaluarea 
permanentă a modului de 
desfăşurare a activităţii acelui 

 
NEMODIFICAT 

 



Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
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asigurător/reasigurător, în 
conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 

24. Art.12 alin. (7) 
 
 
 
(7) un sistem de 
tehnologie a informaţiei 
adecvat derulării optime a 
activităţii de asigurare pe 
care îşi propune să o 
practice, conform celor 
solicitate la pct. 1, în 
conformitate cu normele 
privind autorizarea 
asigurătorilor, emise în 
aplicarea prezentei legi. 
 
(Legea nr. 403/2004 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
32/2000) 

 
 
 
 
 
 
 

La articolul 12, alineatul (7) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins 
 
(7) Un sistem de tehnologie a 
informaţiei adecvat derulării 
optime a activităţii de 
asigurare pe care îşi propune 
să o practice, conform celor 
solicitate la pct. 1, în 
conformitate cu art.5 lit.c) şi 
cu normele privind 
autorizarea asigurătorilor, 
emise în aplicarea prezentei 
legi. 

Directivele europene 
referitoare la asigurarea 
obligatorie de răspundere 
civilă auto impun 
înfiinţarea bazei de date 
CEDAM.  
Baza de date CEDAM a 
fost implementata si este 
menţinuta de către 
Comisia de 
Supraveghere a 
Asigurarilor in baza 
Ordonantei de urgenta  
nr. 189/2005 pentru 
stabilirea unor masuri 
privind vehiculele rutiere 
inmatriculate si in 
conformitate cu 
Directiva parlamentului 
european si a consiliului 
europei nr. 2000/26/CE 
privind armonizarea 
legislatiilor statelor 
membre privind 
asigurarea de raspundere 
civila pentru daunele 

http://csa-isc.ro/
http://csa-isc.ro/
http://csa-isc.ro/


Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 

 25

decurgand din circulatia 
autovehiculelor. 
Rolul acestei baze de 
date este acela de a oferi 
o evidenta centralizata a 
politelor RCA incheiate 
pe teritoriul Romaniei, 
atat in scopul unei mai 
bune urmariri a 
respectarii legislatiei in 
vigoare, cat si pentru a 
facilita accesul tuturor 
persoanelor interesate la 
informatii legate de 
existenta unei polite 
RCA pentru un anumit 
autovehicul. 
         În situaţia în care 
societăţile de asigurare 
autorizate să practice 
aigurarea de răspundere 
civilă auto, precum şi 
intermediarii care vând 
aceste asigurări, nu 
dispun şi nu folosesc 
dispozitive electronice 
omologate de către 
autoritatea de 
supraveghere, baza de 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
date CEDAM nu va 
reflecta realitatea 
asigurărilor încheiate la 
nivel naţional, rezultând 
o mare disproporţie între 
numărul vehiculelor 
înmatriculate/înregistrate 
faţă de cele asigurate. 
Potrivit declaraţiilor 
reprezentanţilor MAI, în 
prezent sunt 
înmatriculate în ţara 
noastră un nr. de cca. 
4.000.000 de 
autovehicule. Verificând 
această cifră cu baza de 
date CEDAM rezultă ca 
la aceeasi dată sunt 
asigurate un număr de 
doar de 1.000.000 de 
autovehicule, cea ce ar 
putea atrage sancţionarea 
României pentru 
necuprinderea în 
asigurare a tuturor 
vehiculelor 
înmatriculate. 

25.  19. La articolul 121, 
alineatele 7, 9 şi 10 vor avea 

La articolul 121, alineatele 
(7), (9) şi (10) se modifică şi 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
următorul cuprins: 
  (7) Actuarul poate fi 
numit sau revocat numai de   
consiliul   de   administraţie   
şi/sau de consiliul     director     
şi/sau    de consiliul     de 
supraveghere, după caz, al 
asigurătorului/reasigurătorului 
de către adunarea generală şi 
nu poate fi membru al unui 
astfel de consiliu. 
……………………………… 
 
  (9) Organul competent, 
dintre cele menţionate la 
alin.(7), este obligat să 
numească un nou actuar, în 
termen de maximum 20 de zile 
calendaristice de la data 
revocării actuarului precedent.  
  (10) În cazul în care 
organul competent încalcă 
obligaţia prevăzută la alin.(9), 
Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor numeşte, în 
termen de 10 zile 
calendaristice de la expirarea 
termenului prevăzut la acelaşi 
alineat, un actuar pentru o 

vor avea următorul 
cuprins: 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
perioadă de maximum 6 luni. 

26. 

 

 20. După articolul 13 se 
introduce un articol nou, 
art.131, cu următorul cuprins:
  Art.131.- Prevederile 
art.13 se aplică întocmai şi 
reasigurătorilor autorizaţi să 
desfăşoare activitate de 
reasigurare de către Comisia 
de Supraveghere a 
Asigurărilor. 

 
NEMODIFICAT 

 

27. 

 

 21. Titlul Capitolului IV
va avea următorul cuprins: 

  

Capitolul IV 
Activitatea 

asigurătorilor/reasigurătorilor 
 

NEMODIFICAT 
 

28. 

 

22. La articolul 16, după 
alineatul (4) se introduce un 
alineat nou, alin.(41), cu 
următorul cuprins:  
  (41) La majorarea 
capitalului social cu aport în 
numerar echivalent valută se va 
utiliza cursul valutar 
comunicat de Banca Naţională 
a României la data efectuării 
subscrierii sau a vărsării 

 
NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
acestuia. 

29. 

 

23. La articolul 18, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
  Art.18.- (1)
 Activele unui 
asigurător/reasigurător admise 
să reprezinte rezervele tehnice 
brute trebuie să fie localizate 
în România sau într-un alt stat 
membru, pentru riscurile 
subscrise în România ori în alt 
stat membru. 

 
NEMODIFICAT 

 

30. 

 

24. După articolul 21 se 
introduce un articol nou, 
art.211, cu următorul cuprins:
   Art.211.- Prevederile 
art.20-21 se aplică şi 
reasigurătorilor. 

 
NEMODIFICAT 

 

31. 

 

25. La articolul 23, alineatele 
(1) şi (4) vor avea următorul 
cuprins: 
  Art.23.- (1) Un 
asigurător/reasigurător  poate 
realiza, pe baza unui acord, 
un transfer de portofoliu de 
asigurări, prin care o parte sau 
întreaga activitate de asigurare 
este transferată altui 

NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
asigurător/reasigurător.  
……………………………… 
 
   (4) Aprobarea 
transferului de portofoliu se 
solicită Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, 
în condiţiile legii, şi în cazul 
în care 
asigurătorul/reasigurătorul 
fuzionează, se divizează, intră 
în procedura de redresare 
financiară, reorganizare sau 
lichidare, după caz. 

32. 

 

 26. La articolul 25,
alineatul (3) va avea
următorul cuprins:  

  
 

Alineatul (3) al articolului 25 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

  (3)
 Asigurătorii/reasigurătorii 
emitenţi de documente
internaţionale de asigurare, 
Carte Verde, vor constitui 
Biroul Asigurătorilor de
Autovehicule din România, în 
conformitate cu prevederile 
Convenţiei Internaţionale 
Carte Verde. Biroul
Asigurătorilor de
Autovehicule din România 

 

 

 
 

(3) Asigurătorii emitenţi de 
documente internaţionale de 
asigurare, Carte verde, vor 
constitui Biroul 
Asigurătorilor de 
Autovehicule din România, în 
conformitate cu prevederile 
Convenţiei Internaţionale 
Carte Verde, cu avizul 
Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor. Activitatea 

 

Pentru corelarea cu 
legislaţia europeană în 
materie 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
este o asociaţie profesională, 
independentă şi autonomă 
care, în temeiul Convenţiei 
Internaţionale Carte Verde, are 
rol de reglementare a activităţii 
asigurătorilor/reasigurătorilor 
emitenţi de documente
internaţionale de asigurare. 
Activitatea Biroului
Asigurătorilor de
Autovehicule din România 
este supusă reglementării, 
supravegherii şi controlului 
Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, prin norme emise 
în aplicarea prezentei legi. 
Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Biroului 
Asigurătorilor de Autovehicule 
din România, precum şi 
rectificările acestuia se aprobă 
de Consiliul Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor. 

 

 
 

Biroului Asigurătorilor de 
Autovehicule din România 
este supusă reglementării şi 
supravegherii Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, 
prin norme emise în aplicarea 
prezentei legi.Bugetul de 
venituri şi cheltuieli al 
Biroului Asigurătorilor de 
Autovehicule din România, 
precum şi rectificările 
acestuia se aprobă de 
Consiliul Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor. 
 
 

33. 

 

27. După articolul 267 se 
introduce un articol nou, 
art.268, va avea următorul 
cuprins: 
 
  Art.268.- Prevederile NEMODIFICAT 

27. După articolul 267 se 
introduce un articol nou, 
art.268, cu următorul 
cuprins: 
 

Eroare materială 



Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
art.261- 267 se aplică şi 
reasigurătorilor. 

 

 

28. La articolul 28,  alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
 Art.28.- (1) Activele 
aferente fondului asigurărilor 
de viaţă vor garanta siguranţa 
asiguraţilor care au contracte 
de asigurări de viaţă şi vor fi 
folosite numai în raport cu 
obligaţiile aferente fondului 
asigurărilor de viaţă. 

 
NEMODIFICAT 

 

34. 

 

29. După articolul 281 se 
introduce un articol nou, 
art.282, cu următorul cuprins:
 Art.282.- Prevederile art.281 
se aplică şi reasigurătorilor. 

 
NEMODIFICAT 

 

35. 

 

30. La articolul 33, alineatele 
(10) şi (12) vor avea 
următorul cuprins: 
  (10) Toate persoanele 
numite în funcţia de 
administrator şi/sau în
conducerea executivă trebuie 
să îndeplinească criteriile şi 
condiţiile pentru aprobarea 
persoanelor semnificative ale 
intermediarilor în asigurări 

  

NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 

 33

şi/sau în reasigurări, stabilite 
prin norme emise în aplicarea 
prezentei legi.  
……………………………… 
 
    (12) Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor 
va putea introduce cerere 
împotriva intermediarilor în 
asigurări şi/sau în reasigurări 
prevăzuţi la alin.(11), pentru 
pornirea procedurii prevăzute 
de Legea nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

36. Art. 33 
 
 
 
 
 

(Legea nr. 403/2004 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
32/2000) 

 

 
 
 
 
 

La articolul 33 după 
alineatul (14) se introduce 
un alineat nou, alin. (15), cu 
următorul cuprins: 
(15) Intermediarii în 
asigurări/reasigurări sunt 
obligaţi să utilizeze 
dispozitivele electronice 
omologate de Comisia de 
Supraveghere a 
Asigurărilor pentru 
emiterea în sistem 
electronic a poliţelor de 

Pentru corelarea cu 
dispoziţiile anterioare 
 



Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 

 34

asigurare, în special în cazul 
asigurării obligatorii de 
răspundere civilă auto, 
pentru îndeplinirea 
obligaţiilor legale de 
emitere, raportare şi 
înregistrare corectă a 
acestora în baza de date 
CEDAM, potrivit prezentei 
legi şi a normelor date în 
aplicarea acesteia. 

37. Alineatul (19) al 
articolului 35 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„(19) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (5) lit. d), 
brokerii de asigurare 
şi/sau de reasigurare pot 
desfăşura activităţi de 
marketing al fondului de 
pensii administrat privat 
şi/sau al prospectului 
schemei de pensii 
facultative, cu respectarea 
dispoziţiilor legale în 
vigoare.” 
 

(O.U.G. nr. 117 / 2007) 

 
 
 

Alineatul (19) al articolului 
35 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(19) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (5) lit. d), 
brokerii de asigurare şi/sau de 
reasigurare pot desfăşura 
activităţi de marketing al 
fondului de pensii administrat 
privat şi/sau al prospectului 
schemei de pensii facultative, 
cu respectarea dispoziţiilor 
legale în vigoare.” 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
38.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31. La articolul 39,
literele c), i), j), k) şi n) ale 
alineatului (2) vor avea 
următorul cuprins: 

 La articolul 39, literele c), i), 
j), k) m), m

 
  c) încălcarea, în orice 
mod, de către asigurători, 
reasiguratori, intermediari în 
asigurări şi/sau reasigurări, 
Fond, Biroul Asigurătorilor de 
Autovehicule din România sau 
de entităţile care organizează 
cursuri de calificare, pregătire 
şi perfecţionare profesională, 
după caz, a dispoziţiilor art.5 
lit.b), b1), c), d), e), f), g), h), 
h1), h2 ), h3), i), j), l), l1) şi m), 
ale art.18, ale normelor emise 
în aplicarea prezentei legi, 
precum şi a avizelor, a 
deciziilor sau a solicitărilor de 
informaţii, documente şi 
rapoarte; 
 
……………………………… 
 
    i) nerespectarea 
prevederilor art.23, art.44 
alin.(2) şi ale normelor emise 

2) şi n) ale 
alineatului (2) se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEMODIFICAT 
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m) nerespectarea 
obligaţiilor prevăzute la 
art. 35 alin. (13), (131) şi 
(14) şi la art. 38 alin. (2) 
privind activitatea de
publicitate şi de reclamă 

 

 
m2) nerespectarea
obligaţiilor brokerilor de 
asigurare şi/sau de 
reasigurare, prevăzute la 
art. 33 alin. (3), (4

 

1), (6), 

în aplicarea prezentei legi 
privind transferul de 
portofoliu; 
    j) neîndeplinirea 
sau îndeplinirea defectuoasă a 
obligaţiilor prevăzute la art.27, 
28, 281 şi 282; 
    k) nerespectarea 
prevederilor art.33 alin.(3), 
(4), (41), (6), (7) şi (14), art.34, 
art.381 alin.(6), (12) şi (14), 
precum şi a normelor privind 
desfăşurarea activităţii 
agenţilor de asigurare, ale 
subagenţilor şi agenţilor de 
asigurare subordonaţi; 
 
 
 
 
 
   
 
 
________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
lit. (k) Nerespectarea 
prevederilor art. 33 alin. (3), 
(41), (6), (7) (14) şi (15), art. 
34, art. 381 alin. (6), (12) şi 
(14) şi a normelor privind 
desfăşurarea activităţii 
agenţilor de asigurare, ale 
subagenţilor şi agenţilor de 
asigurare subordonaţi
 
m) nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute la art. 35 alin. (13), 
(131) (14) şi (15) şi la art. 38 
alin. (2) privind activitatea de 
publicitate şi de reclamă ; 
 
 
m2) nerespectarea obligaţiilor 
brokerilor de asigurare şi/sau 
de reasigurare, prevăzute la 
art. 33 alin. (3), (41), (6), (7) 
(14) şi (15), art. 35, 36, art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelarea cu 
dispoziţiile anterioare 
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crt. 

Text ordonanţă de 
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(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
(7) şi (14), art. 35, 36, art. 
381 alin. (6), (12) şi (14) şi 
în normele emise în 
aplicare 
 
(O.U.G. nr. 201/2005 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 113/2006) 
 

 

  
 
 
 
 
 n) desfăşurarea de către 
asigurători/reasigurători a
activităţii de asigurare, de 
reasigurare sau de 
bancassurance prin 
intermediari neautorizaţi, 
neavizaţi şi/sau neînregistraţi, 
potrivit legii, sau fără 
calificarea şi pregătirea 
profesională corespunzătoare; 

 NEMODIFICAT 

381 alin. (6), (12) şi (14) şi în 
normele emise în aplicare; 
 
 
 
 

 

39. 

 

 32. La articolul 39, după 
litera t) a alineatului (2) se 
introduce o literă nouă, lit.u), 
cu următorul cuprins: 
  u) nerespectarea 
prevederilor alin.(81); 
 

 
NEMODIFICAT 
 

 

40. 

 

 33. La articolul 39,  litera 
c) a alineatului (3) va avea 
următorul cuprins: 
   
c) amendă aplicabilă - 
asigurătorilor/reasigurătorilor, 
de la 0,5% până la 1% din 

33. La articolul 39,  litera c) 
a alineatului (3) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
c) amendă aplicabilă - 
asigurătorilor/reasigurătorilor, 
de la 0,5% până la 1% din 

Tehnică legislativă 
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crt. 

Text ordonanţă de 
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(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
capitalul social;
intermediarilor în asigurări 
şi/sau în reasigurări, de la 
10.000 de lei la 50.000 de lei; 
agenţilor de asigurare,
persoane fizice, subagenţilor şi 
agenţilor de asigurare
subordonaţi, persoane fizice, 
de la 500 de lei la 1.000 de lei, 
conducătorilor entităţilor care 
organizează cursuri de
calificare, pregătire şi 
perfecţionare profesională, de 
la 5.000 de lei la 10.000 de 
lei; membrilor consiliului de 
administraţie şi/sau 
directoratului şi/sau ai
consiliului de supraveghere, 
ai conducerii executive, ai 
conducătorilor activităţilor de 
asigurări de viaţa şi de 
asigurări generale, în cazul 
asigurătorilor cu activitate 
compozită, ai persoanelor 
desemnate în funcţii de 
conducere specifice
domeniului asigurărilor, care 
vor fi stabilite prin norme 
emise în aplicarea prezentei 

 

 

 

 

 

 

capitalul social; 
intermediarilor în asigurări 
şi/sau în reasigurări, de la 
10.000 lei la 50.000 lei; 
agenţilor de asigurare, 
persoane fizice, subagenţilor şi 
agenţilor de asigurare 
subordonaţi, persoane fizice, 
de la 500 lei la 1.000 lei, 
conducătorilor entităţilor care 
organizează cursuri de 
calificare, pregătire şi 
perfecţionare profesională, de 
la 5.000 lei la 10.000 lei; 
membrilor consiliului de 
administraţie şi/sau 
directoratului şi/sau ai 
consiliului de supraveghere, 
ai conducerii executive, ai 
conducătorilor activităţilor de 
asigurări de viaţă şi de 
asigurări generale, în cazul 
asigurătorilor cu activitate 
compozită, ai persoanelor 
desemnate în funcţii de 
conducere specifice 
domeniului asigurărilor, care 
vor fi stabilite prin norme 
emise în aplicarea prezentei 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
legi, conducătorului sau, după 
caz, conducerii executive a 
intermediarilor în asigurări 
şi/sau în reasigurări, persoane 
juridice, ai membrilor
Consiliului director al
Fondului, de la 5.000 de lei la 
50.000 de lei. 

 
 

legi, conducătorului sau, după 
caz, conducerii executive a 
intermediarilor în asigurări 
şi/sau în reasigurări, persoane 
juridice, ai membrilor 
Consiliului director al 
Fondului, de la 5.000 de lei la 
50.000 de lei. 

41. 

 

 34. La articolul 39
alineatul (3),  după litera c

 34. La articolul 39 alineatul 
(3),  după litera c1) 

se introduc două litere noi, 
lit.c2) şi c3), cu următorul 
cuprins: 
 
c2) amendă aplicabilă oricărei 
persoane care utilizează 
denumirile de
asigurător/reasigurător, broker 
de asigurare şi/sau de
reasigurare, agent de asigurare 
sau de reasigurare, subagent 
sau agent de asigurare 
subordonat sau derivatele 
acestora, fără a avea
autorizaţie emisă sau fără a fi 
înregistrată la Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor, 
de la 10.000 de lei până la 
100.000 de lei, pentru 

 

 

 

c

1) se 
introduc două litere noi, 
lit.c2) şi c3), cu următorul 
cuprins: 
  

2) amendă aplicabilă oricărei 
persoane care utilizează 
denumirile de 
asigurător/reasigurător, broker 
de asigurare şi/sau de 
reasigurare, agent de asigurare 
sau de reasigurare, subagent 
sau agent de asigurare 
subordonat sau derivatele 
acestora, fără a avea 
autorizaţie emisă sau fără a fi 
înregistrată la Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor, 
de la 10.000 lei până la 
100.000 lei, pentru persoanele 

 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă  
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persoanele juridice, şi de la 
5.000 de lei la 10.000 de lei, 
pentru persoanele fizice; 
 
    c3) interzicerea 
liberei alocări a activelor din 
România unui 
asigurător/reasigurător; 

juridice, şi de la 5.000 lei la 
10.000 lei, pentru persoanele 
fizice; 
 
NEMODIFICAT 

42. 

 

 35. La articolul 39,
alineatul (11) se abrogă. 

 35. La articolul 39, alineatul 
(11) se abrogă. 

 
 36. În tot cuprinsul legii, 
termenul „autovehicul” se 
înlocuieşte cu termenul
„vehicul”, termenul
„asigurător” se înlocuieşte 
cu termenul
„asigurator/reasigurător”, 
sintagma „broker de
asigurare” se înlocuieşte cu 
sintagma „societate de
brokeraj în asigurări”. 

 
 

 

 

 

36. În tot cuprinsul legii, 
termenul” autovehicul” se 
înlocuieşte cu termenul „ 
vehicul” , termenul „
asigurător „ se înlocuieşte cu 
termenul „asigurător 
/reasigurător” cu excepţia 
art. 3 alin.(2

 

 

Precizare necesară 
pentru a nu se crea 
contradicţii în cuprinsul 
legii. 

1) şi art. 25, 
sintagma „ broker de 
asigurare „ se înlocuieşte cu 
sintagma „ societate de 
brokeraj în asigurări”. 

 
 
 

43. Art. II -  Legea nr. 
32/2002 privind activitatea 
de asigurare şi 
supravegherea 
asigurărilor, publicată în 
Monitorul Oficial al 

 
 
NEMODIFICAT 

 
 
NEMODIFICAT 

 



Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de 
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(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
României, Partea I, nr. 
148 din 10 aprilie 2000, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu modificările 
aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, 
după aprobarea acesteia 
prin lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-
se textelor o nouă 
numerotare. 
(Text  O.U.G. nr. 
117/2007) 
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