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PROCES – VERBAL 

 
asupra propunerii de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 

CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare  

(Solvabilitate II) în ceea ce privește data de transpunere și data de aplicare, 
precum și data de abrogare a anumitor directive 

 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 
2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată cu adresa nr. 26/E, la data de 
08.10.2013, pentru verificarea conformării principiului subsidiarităţii asupra 
propunerii de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 
CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate 
și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce 
privește data de transpunere și data de aplicare, precum și data de abrogare a 
anumitor directive COM (2013) 680. 

 
Directiva nu modifică substanţa legislaţiei UE în vigoare, ci amână data de 

transpunere a Directivei 2009/138/CE până la 31 ianuarie 2015, pentru a evita situaţia 
de incertitudine juridică prelungită după expirarea termenului actual de transpunere 
(30 iunie 2013), şi data de aplicare a pachetului Solvabilitate II, impunând o nouă 
dată de abrogare a pachetului Solvabilitate I (1 ianuarie 2016). 
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Analizând textul propunerii, membrii Comisiei constată că aceasta are 
caracter legislativ şi face obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii. 

La dezbaterea acestei propuneri au fost prezenți, în calitate de invitați, 
domnul Alexandru Hoza, director în Ministerului Afacerilor Externe, domnul Ion 
Drăgulin, director la Banca Națională a României și domnul Paul Mihai, director la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 
Membrii comisiei au fost informați că această propunere de directivă nu 

extinde sfera competențelor Uniunii, ci urmărește numai modificarea/prelungirea 
unor date referitoare la transpunerea, aplicarea și abrogarea  unor directive în materia 
asigurărilor și reasigurărilor.  

Domnul Alexandru Hoza a prezentat opinia Comisiei Europeane și anume 
că „obiectivele propunerii nu pot fi realizate în mod suficient prin acțiunea statelor 
membre, deoarece dispozițiile directivelor nu pot fi modificate și abrogate la nivel 
național. Obiectivele propunerii nu pot fi atinse decât prin intermediul unei acțiuni la 
nivelul UE, deoarece prezenta propunere modifică un act al legislației UE în 
vigoare, aceasta fiind o acțiune care nu ar putea fi realizată de către statele membre. 
Principiul subsidiarității este respectat în măsura în care propunerea modifică 
legislația existentă a UE.”  

 
Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa 

din data de 29.10.2013,  a hotărât, cu majoritate de voturi, că  propunerea de 
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a 
Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce privește data de transpunere 
și data de aplicare, precum și data de abrogare a anumitor directive, este conformă 
cu principiul subsidiarităţii. 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Gheorghe DRAGOMIR 

SECRETAR, 
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Consilier parlamentar, 
Luminița Ana Ghiorghiu 
 


