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                                                            PL-x  411/2012 
                                                            Bucureşti, 17.03.2015 

 

    RAPORT  
  asupra  

proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor,  

alunecărilor de teren sau inundațiilor 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere în 
fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, transmis cu adresa nr. PL-x 411 din               
8 octombrie 2012, înregistrată sub nr. 21/201 din 9 octombrie 2012. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din                
2 octombrie 2012. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri, conform avizului               
nr. 372 din 26 aprilie 2012. 

Guvernul, prin adresele cu nr. 4841 din 10 iulie 2012, respectiv cu nr. 7935 din 12 septembrie 2014, 
menţionează că susţine adoptarea acestei iniţiative legislative cu amendamente. 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară), prin 
adresele cu nr. 9384 din 12 aprilie 2012, respectiv cu nr. 20006 din 18 martie 2013, a transmis un punct de vedere în 
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care menţionează că iniţiativa legislativă nu este în măsură să faciliteze schimbul de informații între asigurători și 
autoritățile locale.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului                
nr. 31/802 din 24 octombrie 2012.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului                
nr. 22/306 din 24 octombrie 2012.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat negativ 
proiectul de lege, conform avizului  nr. 26/284 din 12 februarie 2013.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea                
Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi 
inundaţiilor, republicată, în sensul instituirii obligaţiei societăţilor de asigurare, altele decât cele asociate în cadrul 
PAID, de a transmite lunar primarilor lista proprietarilor, persoane fizice şi juridice, care au încheiat o asigurare 
facultativă a locuinţelor care acoperă toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 
au dezbătut iniţiativa legislativă pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 17 martie 
2015. 

Din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la 
dezbateri 24 deputaţi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorității de Supraveghere Financiară 
(A.S.F.), domnul Gheorghe Cornel Coca Constantinescu – prim-vicepreședinte – membru executiv, domnul Marius 
Vorniceanu – vicepreședinte – membru executiv – sectorul asigurărilor-reasigurărilor și doamna Cristina Zgonea – șef 
serviciu.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi (2 abțineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul  de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundațiilor, cu amendamente admise, care sunt redate în Anexa care face parte integrantă 
din prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
                                                                                                                                                                                   

                           PREŞEDINTE                                                                                           SECRETAR   
                                                                                           
                       Horia GRAMA                                                                                           Cornel ITU                      
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ANEXĂ 
 

                 AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

1. ---------------- LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a 

locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de 

teren sau inundaţiilor 
 

 

LEGE 
pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 260/2008 
privind asigurarea obligatorie a 

locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de 

teren și inundaţiilor 
 

Autor: Comisia economică 

Pentru redactarea corectă a 
titlului legii, astfel cum a fost 
publicat în Monitorul Oficial al 
României. 

2. --------------- Articol unic -  Legea nr. 260/2008 
privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 115 din  
15 februarie 2011, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Art. I. -  Legea nr. 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor 
de teren şi inundaţiilor, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 
2013, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

Autor: Comisia economică. 

Pentru redactarea corectă a  
Monitorului Oficial al României 
în care a fost publicată legea. 

3. Art. 2. －În înţelesul prezentei legi, 
termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
………………………………… 
c) tipuri de locuinţe: 
－tip A － construcţia cu structura 
de rezistenţă din beton armat, metal 
ori lemn sau cu pereţi exteriori din 
piatră, cărămidă arsă sau din orice 
alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic; 

--------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tipul A al literei c) și litera d) 
ale articolului 2 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
,,c) tipuri de locuinţe: 
－tip A － construcţia cu structura 
de rezistenţă din beton armat, metal 
ori lemn sau cu pereţi exteriori din 
piatră, cărămidă arsă, lemn, sau din 
orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic; 

 
 
 
 
 

 
În vederea clarificării încadrării 
locuinţelor din lemn. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

d) poliţă de asigurare împotriva 
dezastrelor naturale, denumită în 
continuare PAD －înscrisul ce atestă 
încheierea contractului de asigurare 
a locuinţei, în temeiul căruia 
asigurătorul se obligă să plătească 
asiguratului despăgubirea totală sau 
parţială pentru prejudiciile 
produse locuinţei ca urmare a 
producerii riscului asigurat, în 
condiţiile şi în limitele stabilite de 
prezenta lege şi, după caz, ale 
celorlalte clauze înscrise în poliţă 
sau în contractul de asigurare. 
PAD reprezintă o poliţă separată 
faţă de poliţa facultativă; 
 
i) certificat de asigurare －
document care atestă existenţa 
unei poliţe de asigurare 
obligatorie PAD pentru locuinţa 
respectivă, eliberat împreună cu 
poliţa de asigurare PAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d) poliţă de asigurare împotriva 
dezastrelor naturale, denumită în 
continuare PAD －înscrisul ce atestă 
încheierea contractului de asigurare 
a locuinţei, în temeiul căruia 
asigurătorul se obligă să plătească 
asiguratului despăgubirea totală sau 
parţială, în condiţiile şi în limitele 
stabilite de prezenta lege și de 
normele emise în aplicarea 
acesteia;” 
 
         Autor: Comisia economică 
 
 
 
2. Litera i) a articolului 2 se 
abrogă. 
 
       Autor: Comisia economică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAD-ul nu are condiţii specifice 
de asigurare, ele fiind definite în 
Legea nr. 260/2008, republicată 
şi a normelor aferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAID este obligat să imprime și 
polița și certificatul în orice 
situație de emitere. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

4. Art. 3. － ……………………….. 
 
 
(4) În cazul persoanelor fizice 
beneficiare de ajutor social, prima 
obligatorie se suportă din bugetele 
locale, pe seama sumelor defalcate 
din venituri ale bugetului de stat. 
 
 

-------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Alineatul (4) al articolului 3 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
,,(4) În cazul persoanelor fizice 
beneficiare de ajutor social, plata 
primelor de asigurare se face de 
către Agenţiile Judeţene pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială direct în 
contul PAID în conformitate cu 
dispoziţiile legale.” 
 
         Autor: Comisia economică 
 

 
 

 
Plata primelor de asigurare 
pentru beneficiarii de ajutor 
social nu se mai face din 
bugetele locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Art. 3. － ……………………….. 
 
 
(7) Nu intră sub incidenţa prezentei 
legi anexele, dependinţele care nu 
sunt legate structural de clădirea în 
care este situată locuinţa asigurată, 
precum şi bunurile din interiorul 
locuinţei. 
(8) Dovada existenţei asigurării 
obligatorii PAD, în cazul 
controalelor efectuate de autorităţile 
abilitate, o constituie poliţa de 
asigurare PAD sau certificatul de 
asigurare. 
 

------------------------- 4. Alineatele, (7) și (8) ale 
articolului 3 se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
,,(7) Nu intră sub incidenţa prezentei 
legi anexele, depedinţele, dotările şi 
utilităţile care nu sunt legate 
structural de clădirea în care este 
situată locuința asigurată, precum şi 
bunurile din interiorul locuinţei. 
 (8) Dovada existenţei asigurării 
obligatorii PAD, în cazul 
controalelor efectuate de autorităţile 
abilitate, o constituie poliţa de 
asigurare PAD.” 
 
           Autor: Comisia economică 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Punerea în acord cu definiţia 
locuinţei din Legea 114/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
 
Modificarea vizează punerea în 
acord cu amendamentul privind 
abrogarea lit. i) a art.2. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

6. Art. 3. － ……………………….. 
 

------------ 5. După alineatul (8) al articolului 
3 se introduce un nou alineat, 
alineatul (9), cu următorul 
cuprins: 
,,(9) Societăţile de 
asigurare-reasigurare autorizate 
să practice riscuri de catastrofă nu 
pot încheia asigurări facultative 
pentru o locuinţă care nu are 
încheiat în prealabil o asigurare 
obligatorie PAD.” 
 
         Autor: Comisia economică 
 

Fiind asigurare de prim risc şi 
având caracter obligatoriu, 
despăgubirea până la valoarea 
maximă a daunei stabilită prin 
prezenta lege este suportată de 
către PAID şi doar valoarea 
daunei ce depăşeste acest nivel 
va fi suportată din poliţa 
facultativă. 

7.  
 
 
 
Art. 7. －(1) Contractul de asigurare 
obligatorie a locuinţelor se încheie 
în formă scrisă între PAID şi 
proprietarul locuinţei, prin 
mijlocirea societăţilor de asigurare 
autorizate să practice riscuri de 
catastrofă, prin derogare de la 
dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi trebuie să îndeplinească 
cel puţin următoarele condiţii: 
 

---------------- 6. Partea introductivă a 
alineatului (1) al articolului 7 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 ,,Art. 7. － (1) Contractul de 
asigurare obligatorie a locuinţelor se 
încheie în formă scrisă, fie în mod 
direct între PAID şi proprietarul 
locuinţei, fie prin mijlocirea 
societăţilor de 
asigurare-reasigurare autorizate să 
practice riscuri de catastrofă, prin 
derogare de la dispoziţiile Legii 
nr. 32/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi trebuie să 
îndeplinească cel puţin următoarele 
condiţii:” 
 
        Autor: Comisia economică 
 
 

 
 
 
 
 
Acordarea posibilităţii PAID de 
a subscrie în mod direct PAD-uri 
pentru toate situaţiile şi nu 
numai în cazul PAD-urilor emise 
pentru asistaţii social, prin 
mijlocirea AJPIS-urilor. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

8.  
 
Art. 9. －(1) PAD este valabilă pe o 
perioadă de 12 luni, cu începere, cel 
mai devreme, de la ora 0,00 a zilei 
următoare celei în care s-a plătit 
prima obligatorie. 
 
 
 
 
 

------------- 7. Alineatul (1) al articolului 9 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 ,,(1) PAD este valabilă pe o 
perioadă de 12 luni, cu începere de 
la ora 0,00 a celei de a cincea zi 
calendaristică de la data la care 
s-a plătit prima obligatorie și s-a 
emis și semnat contractul de 
asigurare.” 
 
        Autor: Comisia economică 

În vederea preîntâmpinării 
situației în care se încheie un 
număr foarte mare de polițe 
PAD, după ce s-au emis 
avertizări sau atenționări de către 
instituțiile abilitate asupra 
riscului iminent al producerii 
evenimentelor care fac obiectul 
acestei asigurări.  

9. Art. 9…………………………….. ---------------------- 8. După alineatul (1) al articolului 
9 se introduc două noi alineate, 
alineatele (11) și (12), cu următorul 
cuprins: 
,, (11) În cazul polițelor care se 
reînnoiesc, acestea intră în vigoare 
la ora 0,00 a zilei următoare celei 
în care s-a plătit prima de 
asigurare și s-a emis și semnat 
contractul de asigurare. 
(12) În cazuri bine determinate 
PAID poate condiționa încheierea 
poliței PAD, de efectuarea unei 
inspecții de risc a locuinței ce va 
face obiectul asigurării obligatorii, 
inspecție de risc ce va fi efectuată 
în conformitate cu normele 
Autorității de Supraveghere 
Financiară, iar cheltuiala 
ocazionată de aceasta va fi 
suportată de către PAID.” 
 
             Autor: Comisia economică 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

10.  
 
Art. 12. － (1) Plata primelor 
obligatorii se face anticipat, înainte 
de expirarea valabilităţii PAD. 
(2) Pentru locuinţele sociale sau 
pentru persoanele care 
beneficiază, din diferite motive, de 
ajutoare sociale, prima pentru 
asigurarea obligatorie este în sarcina 
autorităţii locale care are în 
evidenţă persoanele în cauză şi se 
face direct în contul PAID care, pe 
baza listei transmise de 
autoritatea locală, emite poliţele 
de asigurare pentru aceste 
persoane. 
(3) Plata primelor subvenţionate 
parţial sau total se va face în 
contul PAID de la bugetele locale, 
din sumele virate cu destinaţie 
specială de la bugetul de stat. 
 

----------------- 9. Articolul 12 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
,,Art. 12. － (1) Plata primelor 
obligatorii se face anticipat, înainte 
de expirarea valabilităţii PAD. 
„(2) Pentru locuinţele sociale prima 
pentru asigurarea obligatorie este în 
sarcina autoritaţii locale şi se face 
direct în contul PAID. Pentru 
locuinţele sociale sau pentru 
persoanele care beneficiază de 
ajutor social, PAID emite poliţele 
de asigurare pe baza listelor 
transmise de autorităţiile  locale, 
ori de Agenţiile Judeţene pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială, după 
caz.” 
 
        Autor: Comisia economică 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru persoanele care 
beneficiază, din diferite motive, 
de ajutoarele sociale, prima 
pentru asigurarea obligatorie nu 
mai este în sarcina autorităţii 
locale. Alineatul (3) nu mai este 
de actualitate. 

11. Art. 16. －Potrivit PAD, societăţile 
de asigurare care emit asigurări 
obligatorii pentru locuinţe, în 
conformitate cu prevederile 
prezentei legi, au următoarele 
obligaţii şi drepturi: 
1. obligaţii: 
………………………………….. 
c) să emită asiguratului poliţa de 
asigurare, împreună cu certificatul 
de asigurare, la momentul 
încheierii asigurării obligatorii PAD. 

-----------------  
 
 
 

 
10. La articolul 16,  litera c) a 
punctul 1, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
,,c) să emită asiguratului poliţa de 
asigurare la momentul încheierii 
asigurării obligatorii PAD.” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Modificarea vizează punerea în 
acord cu amendamentul privind 
abrogarea lit. i) a art.2. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

 
 

    Autor: Comisia economică 
 

12.  
 
 
Art. 17. － (1) Primarii, prin 
compartimentele de specialitate, vor 
furniza PAID lista tuturor 
construcţiilor cu destinaţia de 
locuinţă, inclusiv a celor cu 
destinaţia de locuinţă socială, 
amplasate în unitatea  
administrativ-teritorială în cauză, 
specificând numele şi prenumele 
sau denumirea proprietarului şi, 
după caz, adresa domiciliului 
fiscal, codul numeric personal sau 
codul de identificare fiscală al 
acestuia, numărul din registrul de 
rol nominal unic şi din registrul 
agricol. Actualizarea se va face în 
termen de 72 de ore de la 
schimbarea proprietarului 
locuinţei sau, după caz, a datelor 
de identitate a acestuia. 
 

------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Alineatul (1) al articolului 17 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
,,Art. 17. － (1) Primarii, prin 
compartimentele de specialitate, vor 
furniza PAID semestrial în lunile 
iunie şi respectiv decembrie ale 
fiecărui an lista tuturor 
construcţiilor cu destinaţia de 
locuinţă, inclusiv a celor cu 
destinaţia de locuinţă socială, 
amplasate în unitatea 
administrativ-teritorială în cauză, 
respectând formatul pus la 
dispoziţie de către PAID.” 
 
         Autor: Comisia economică 
 
 
 
 
 
 
 

Atât timp cât nu există un 
nomeclator unic al adreselor la 
nivel naţional, folosit atât de 
PAID cât şi de primării, o 
comparaţie între două liste cu 
locuinţe va furniza date eronate 
sau incomplete într-un procent 
care nu poate fi controlat. În 
momentul în care acest 
nomeclator unic (proiectul 
RENNS) va fi finalizat, fiecare 
locuinţă va avea un număr de 
identificare unic (echivalentul 
CNP-ului) şi pe cale de 
consecinţă orice comparaţie va 
furniza rezultatele dorite. 
Trimiterea listei de către primari 
devine inutilă cât timp adresele 
nu sunt asociate cu un cod unic 
de indentificare. 
 
 
 
 
 
 
 

13. --------------- 
 
 

 
1. La articolul 17, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin.(ll), cu următorul cuprins: 
“(11) Societăţile de asigurare, altele 
decât cele asociate în cadrul PAID, 
vor transmite lunar către PAID lista 
proprietarilor, persoane fizice şi 
juridice, care au încheiat o asigurare 

12. După alineatul (1) al 
articolului 17 se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins:   
,,(11) Societăţile de  
asigurare-reasigurare autorizate 
să încheie asigurări de locuințe, 
vor transmite semestrial către PAID 
lista proprietarilor, persoane fizice 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

facultativă a locuinţelor ce cuprind 
toate riscurile prevăzute în 
asigurarea obligatorie.” 
 

 

şi juridice, care au încheiat o poliță 
facultativă pentru un imobil cu 
destinația de locuință așa cum 
este definită aceasta în prezenta 
lege ” 
 
           Autor: Comisia economică 
 

14. Art. 17…………………….. 
 
 
(2) PAID va transmite lunar 
primarilor lista proprietarilor 
care nu au încheiat contracte de 
asigurare obligatorie a locuinţelor 
şi valoarea primei obligatorii 
datorate de fiecare. 
(3) Primarul, prin compartimentul de 
specialitate, va trimite în termen de 
3 zile de la data primirii listei 
scrisori de înştiinţare, cu confirmare 
de primire, către debitori. 
 

--------------- 13. Alineatele (2) și (3) ale 
articolului 17 se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
,,(2)  PAID va pune semestrial la 
dispoziţia primăriilor, în format 
electronic, lista proprietarilor care 
au încheiat contracte de asigurare 
obligatorie. 
 
(3)   Primarul, prin compartimentul 
de specialitate, va trimite în termen 
de 3 zile de la data primirii listei 
scrisori de înştiinţare, cu confirmare 
de primire, către persoanele care nu 
au încheiat PAD pentru locuinţele 
pe care le deţin în proprietate.” 
 
       Autor: Comisia economică 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înlocuirea termenului de 
,,debitor’’ şi reformularea 
acestuia pentru un plus de 
exactitate a formulării. 

15. Art. 17…………………….. 
(4) În cazul proprietarilor de 
construcţii cu destinaţia de 
locuinţă care declară şi o adresă 
de poştă electronică personală, 
PAID va putea folosi, cu acordul 
acestora, un asemenea mod de 
comunicare pentru avertizarea 

----------- 14. Alineatele (4) și (5) ale 
articolului 17 se abrogă. 
 
              Autor: Comisia economică 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

privind expirarea sau 
neîncheierea PAD. În mesajul 
electronic se va menţiona valoarea 
primei de asigurare. Acest mesaj 
electronic va fi trimis şi către 
compartimentul de specialitate al 
primarului din unitatea 
administrativ-teritorială unde se 
află clădirea în cauză, dacă există 
condiţii tehnice de primire a 
mesajului respectiv. 
(5) Lista proprietarilor care nu au 
contractat o PAD şi a persoanelor 
care beneficiază de 
subvenţionarea parţială sau totală 
a primei obligatorii se pune la 
dispoziţia societăţilor de asigurare 
autorizate să practice riscuri de 
catastrofă, cu respectarea 
normelor privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal în 
cadrul pieţei concurenţiale, 
reglementarea expresă fiind 
făcută prin norme emise de A.S.F. 
 

16. Art. 19. －………………………. 
 
(2) În cazul proprietarilor care 
beneficiază de subvenţionarea 
primei de asigurare, cererea de 
despăgubire se adresează direct 
PAID şi, prin derogare de la 
prevederile alin. (1), constatarea şi 
evaluarea prejudiciilor, respectiv 
lichidarea daunelor se pot face şi de 

------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. Alineatele (2) și (3) ale 
articolului 19 se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
,,(2)   În cazul polițelor emise 
direct de PAID, cererea de 
despăgubire se adresează direct 
PAID şi prin derogare de la 
prevederile alin. (1), constatarea şi 
evaluarea prejudiciilor, respectiv 
lichidarea daunelor se pot face şi de 

 
 
 
În cazul în care societatea care a 
emis PAD informează PAID cu 
privire la imposibilitatea 
realizării în termenele prevăzute 
a instrumentării, în vederea 
soluţionării dosarelor de daună, 
se consideră necesară 
posibilitatea de a putea realoca 
aceste dosare către alte societăţi. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

o societate desemnată conform 
normelor emise de A.S.F. 
(3) Constatarea şi evaluarea 
prejudiciilor, precum şi 
finalizarea dosarelor de daună se 
vor face în termenele şi condiţiile 
stabilite de A.S.F. prin normele de 
aplicare a prezentei legi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o societate desemnată de PAID, 
conform normelor emise de A.S.F. 
(3)   În cazul în care asigurătorul 
care a eliberat PAD informează în 
scris PAID cu privire la 
imposibilitatea realizării în 
termenele prevăzute a 
instrumentării dosarelor de 
daună, PAID poate desemna o altă 
societate conform normleor emise 
de A.S.F.” 
  
           Autor: Comisia economică 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  
 
Art. 23. －(1) Pentru condominiile 
în care sunt cel puţin  
4 apartamente, elementele de 
construcţii, spaţiile şi utilităţile 
fiind în proprietate indiviză 
comună, se va încheia câte un 
contract de asigurare obligatorie 
pentru fiecare locuinţă în parte. În 
acest caz, prima de asigurare se va 
plăti pe fiecare locuinţă în parte. 
(2) În situaţia prevăzută la  
alin. (1), valoarea sumei asigurate 
obligatoriu, respectiv a primei 
obligatorii se constituie din totalul 
sumelor care ar fi datorate pentru 
fiecare locuinţă în parte, iar 
procentul din prima de asigurare, 
datorat de fiecare persoană 
coasigurată, se stabileşte în raport 

------------------ 16. Articolul 23 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
,,Art. 23. －În cazul condominiilor 
se încheie câte un contract de 
asigurare obligatorie pentru 
fiecare locuinţă în parte.” 
 
         Autor: Comisia economică 

Nu se consideră oportună 
clasificarea condominiilor în 
cele care conţin mai mult sau 
mai puţin de 4 apartamente. 
În condițiile reformulării alin.1 
din Legea nr. 260/2008, 
republicată, alin. 2 din legea 
menționată mai sus nu se mai 
justifică. Abrogare implicită prin 
reformularea alin. (1) care 
devine alineat unic. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

cu numărul de locuinţe aflate în 
proprietatea acesteia, respectiv în 
funcţie de cota-parte care revine 
persoanei respective, din locuinţa 
aflată în coproprietate. Modul de 
repartizare la proprietari a 
sumelor plătite de asigurător cu 
titlu de despăgubire în cazul 
producerii riscului asigurat se 
stabileşte prin regulamentul-cadru 
emis de A.S.F. 
 

18. Art. 24. －………………….. 
 
 (2) PAID are următoarele atribuţii: 
a) tipăreşte PAD; 
…………………………………… 
 
c) administrează baza de date 
privind evidenţa construcţiilor cu 
destinaţia de locuinţă care trebuie 
asigurate obligatoriu, precum şi a 
celor asigurate; 
 

----------- 17. La articolul 24, literele a) și c) 
ale alin. (2) se modifică și vor avea 
următorul cuprins:  
,,a) tipăreşte sau emite în sistem 
electronic PAD; 
....................................................... 
c) administrează baza de date 
privind evidenţa construcţiilor cu 
destinaţia de locuinţă, pentru care 
au fost emise poliţe PAD;” 
 
          Autor: Comisia economică 
 

PAID tipăreşte poliţe doar în 
cazul beneficiarilor de subvenţie 
a primei de asigurare. Această 
modificare vizează punerea în 
acord cu amendamentul de la 
alin.1al art.17. 

19. Art. 26. － PAID va plăti 
acţionarilor dividende din profit, 
dacă acesta există, pentru 
capitalul vărsat la constituirea 
acestuia. 
 
 
 

---------------- 18. Articolul 26 se abrogă. 
 
 
        Autor: Comisia economică 
 

Nu se consideră utilă preluarea 
în această lege specifică 
asigurărilor obligatorii de 
locuinţe a unui principiu clar 
definit în Legea societăţilor 
nr.31/1990, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

20. Art. 30. － (1) Următoarele fapte 
constituie contravenţii: 
………………………………. 
c) nerespectarea, în orice mod, de 
către societăţile de asigurare 
autorizate să practice riscuri de 
catastrofă, a prevederilor 
prezentei legi. 
 
 
 

2. La articolul 30 alineatul (1), 
după litera b) se introduce o nouă 
literă, lit.c), cu următorul cuprins: 
,,c) nerespectarea, de către societăţile 
de asigurare, altele decât cele 
asociate în cadrul PAID, a 
prevederilor art. 17 alin.(11).” 
 
 

19. Se elimină. 
 

        Autor: Comisia economică 
 
 
 
 
 

 

 

21.  
Art. 30…………………………. 
(2) Contravenţiile prevăzute la  
alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează 
cu amendă de la 100 la 500 lei. 
 
 
 
 
(3) Constatarea contravenţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi 
aplicarea sancţiunilor se fac de 
către primari şi de către 
persoanele împuternicite în acest 
scop de către aceştia. 
 
 

3. La articolul 30, alineatele (2) şi 
(3) vor avea următorul cuprins: 
„(2) Contravenţiile prevăzute la 
alin. (l) se sancţionează după cum 
urmează: 
a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, 
cele de la lit.a) şi b); 
b) cu amendă de la 10.000 lei la 
50.000 lei, cea de la lit.c). 
(3) Contravenţiile prevăzute la 
alin. (l) se constată şi se 
sancţionează după cum urmează: 
a) cele prevăzute la lit.a) şi b) de 
către primari şi de către 
persoanele împutenicite în acest 
scop de către aceştia; 
b) cele prevăzute la lit.c), de către 
C.S.A., la sesizarea PAID.” 
 
 
 
 
 
 

20. Se elimină. 
 
        Autor: Comisia economică 
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crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

22. ------------- ------------------  
 

Art. V. － Pentru asigurările 
facultative multianuale existente 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, obligația prevăzută 
la articolul 3 alineatul (9) din 
Legea nr. 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de 
teren şi inundaţiilor, republicată, 
cu modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, se aplică 
începând cu prima aniversare 
anuală. 
 
        Autor: Comisia economică 
 

 

23. ----------------- ---------------- Art. VI. － În tot cuprinsul  
Legii nr. 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de 
teren şi inundaţiilor, republicată, 
cu modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, sintagma 
ordin al președintelui Autorității de 
Supraveghere Financiară (A.S.F.), 
se înlocuieşte cu sintagma normă 
A.S.F. 
 
         Autor: Comisia economică 
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crt. 

Text Lege nr. 260/2008,  
republicată  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

24. ----------------- ------------- 
 

Art. VII. － Legea nr. 260/2008 
privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de 
teren şi inundaţiilor, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 
2013, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
lege, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
dându-se textelor o nouă 
modificare. 
 
        Autor: Comisia economică 
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