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     BIROULUI  PERMANENT   
                                                                  AL 

    CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de                        
Lege privind societăţile mutuale de asigurare, transmis Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci,                         
în vederea examinării în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PL-x 503 din                     
8 octombrie 2018, înregistrată sub nr. 4c-1/337, respectiv nr. 4c-2/656 din                        
9 octombrie 2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

 

 

  PREŞEDINTE                                                                            PREŞEDINTE    
 
Gheorghe ȘIMON                                                                 Sorin LAZĂR                            
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                                                                                                                            Nr. PL-x 503/2018 
                                                                                                                                                                         Bucureşti, 26.03.2019  
 

                                                                               RAPORT COMUN 

                                                                                                   asupra  

                                                       proiectului de Lege privind societăţile mutuale de asigurare 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de  Lege privind societăţile mutuale de asigurare, transmis cu 
adresa nr. PL-x 503 din 8 octombrie 2018, înregistrată sub nr. 4c-1/337, respectiv nr. 4c-2/656 din 9 octombrie 2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 3 octombrie 2018. 



 

2 

 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 586 din 14 iunie 2018, a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 2654 din 22 mai 2018, a avizat favorabil proiectul de act normativ. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar constituirii şi organizării 

societăţilor mutuale de asigurare în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, precum și stabilirea cerințelor specifice acestor 
societăți privind autorizarea, funcţionarea, fuziunea, divizarea, modificarea formei juridice în societăţi de asigurare pe acţiuni, 
precum și dizolvarea, lichidarea şi alte aspecte privind activitatea acestora. 

De asemenea, societăţile mutuale vor avea ca scop acoperirea, prin contracte de asigurare, a riscurilor membrilor săi şi plata 
de despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare către aceştia și către beneficiarii contractelor şi/sau terţii păgubiţi, în cazul producerii 
riscurilor asigurate. 

Totodată, actul care va sta la baza constituirii societăţilor mutuale va fi actul constitutiv, act încheiat sub semnătura privată a 
membrilor fondatori. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, membrii celor două Comisii au examinat iniţiativa legislativă în ședințe separate. Membrii Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci au examinat iniţiativa legislativă în  şedinţa din 19 martie 2019, iar membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se                      
în şedinţa din 26 martie 2019. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat la dezbateri                           
15 deputaţi, iar din numărul total de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și -au înregistrat prezența la lucrările 
Comisiei 24 de deputați. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare propuneri de 
modificare a proiectului de lege, acestea fiind însu șite în cadrul dezbaterilor de membrii celor două Comisii. 

De asemenea, au fost înaintate amendamente din partea domnilor deputaţi: Vasile Varga, Lucian-Ovidiu Heiuș,                      
Bogdan-Iulian Huțucă și Nicolae Neagu. 

La lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelo r Publice, doamna Alina Gabriela Radu – consilier superior, iar din partea Autorității de Supraveghere 
Financiară, domnul Paul Mitroi - director și domnul  Cristian Roșu – vicepreședinte – membru executiv – sectorul                    
asigurărilor-reasigurărilor. 
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În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât,                                          
cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind 
societăţile mutuale de asigurare, cu amendamente admise, care sunt redate în Anexa ce face parte integrantă din prezentul                 
raport comun.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 

 

          PREŞEDINTE                                                                                                                                         PREŞEDINTE    
 
        Gheorghe ȘIMON                                                                                                                                     Sorin LAZĂR                            

 

                                                                                                                                                    SECRETAR 
 

                                                                                                                                                       Marilen–Gabriel PIRTEA 

 

 

              Şef serviciu                                                                                                                                                                                   Şef serviciu 
 Lidia-Graziella SEGĂRCEANU                                                                                                                                                             Giorgiana Ene 

 
                                                                                                                                                                                                             Consilier parlamentar 

                 Vasilica Popa 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
1.  LEGE  

privind societățile mutuale de asigurare  
LEGE  

privind societățile mutuale de asigurare şi pentru 
modificarea și completarea unor acte normative 

 
 Autori: Comisia pentru buget și Comisia economică   

 

2.  CAPITOLUL I  
Dispoziții generale 

Nemodificat.  

3.  Art.1.-  Obiectul și domeniul de aplicare Art. 1. ─ Nemodificat.  
 (1) În vederea desfășurării activității de a sigurare 

în conformitate cu prevederile Legii nr.237/2015 
privind autorizarea și supravegherea activității de 
asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare, 
persoanele fizice, persoanele juridice și/sau entitățile 
fără personalitate juridică înființ ate potrivit legii se 
pot asocia și pot constitui pe teritoriul României 
societăți mutuale de asigurare, cu personalitate 
juridică, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi. 

  

 (2) Societățile mutuale dobândesc autorizația 
pentru desfăşurarea activităţii de asigurare, 
funcționează și sunt supravegheate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, denumită în continuare 
A.S.F., în condițiile prezentei legi, ale prevederilor 
legale așa cum acestea sunt definite la art.1 alin.(2) 
pct.37 din Legea nr.237/2015, cu modificările 
ulterioare, precum și ale reglementărilor emise de 
A.S.F. în aplicarea prezentei legi. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
 (3) Prezenta lege reglementează:   
 a)  constituirea și organizarea societăților mutuale 

prevăzute la art.1 alin.(2) pct.56 lit. b), coroborat cu 
art.1 alin.(1) din Legea nr.237/2015, cu modificările 
ulterioare; 

  

 b) cerințe specifice societăților mutuale privind 
autorizarea, funcționarea, fuziunea, divizarea, 
modificarea formei juridice în societăți de asigurare 
pe acțiuni, dizolvarea, lichidare a și alte aspecte 
privind activitatea acestora. 

  

4.  Art.2.- Definiții  Art. 2. ─ Nemodificat.  
 Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au 

semnificațiile prevăzute în Legea nr.237/2015, cu 
modificările ulterioare, precum și următoarele 
semnificații: 

Nemodificat.  

 a) contribuție fixă sau variabilă - suma fixă sau 
variabilă datorată de membrii societăților mutuale 
pentru asigurarea riscurilor, cu titlu de primă de 
asigurare, pentru încheierea contractului de asigurare; 

a) Nemodificat.   

 b)  contribuție suplimentară - suma suplimentară 
pe care societățile mutuale o pot solicita fiecăruia 
dintre membrii acestora în situația în care totalul 
resurselor financiare disponibile pentru plata 
despăgubirilor și a indemnizațiilor de asigurare nu ar 
acoperi obligațiile rezultate din contractele de 
asigurare, conform prevederilor legale, a cerințelor  
de solvabilitate și/sau privind indicatorii de prudenţă 
în activitatea de asigurare;  

b) contribuție suplimentară – suma suplimentară pe 
care societățile mutuale o pot solicita fiecăruia dintre 
membrii acestora în situația în care totalul resurselor 
financiare disponibile pentru plata despăgubirilor și a 
indemnizațiilor de asigurare nu ar acoperi obligațiile 
rezultate din contractele de asigurare, conform 
prevederilor legale, ori în situația nerespectării 
cerințelor  de solvabilitate și/sau privind indicatorii de 
prudenţă în activitatea de asigurare conform 
prevederilor legale; 
 
 Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget 
 

Corecție gramaticală. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
 c)  fond inițial - fond stabilit prin actul constitutiv, 

constituit la dispoziția societății mutuale prin aporturi 
în numerar ale membrilor fondatori în vederea 
constituirii și finanțării activității societății; 

c) Nemodificat.   

 d)  fond de echilibrare pentru situații nefavorabile 
- fond constituit prin alocări din excedentul anual al 
societății mutuale, conform prevederilor actului 
constitutiv, în scopul acoperirii eventualelor pierderi 
rezultate din activitatea societății;   

d)  Nemodificat.   

 e)  fond de rezervă liber - suma dintre fondul 
inițial și fondul de echilibrare pentru situații 
nefavorabile;  

e) Nemodificat.   

 f)  membru - persoană fizică sau juridică, ori 
entitate fără personalitate juridică înființată potrivit 
legii care se asociază în societăți mutuale, fie la data 
constituirii acestora, ca membru fondator, fie ulterior 
autorizării societăților mutuale, în condițiile prezentei 
legi;  

f) Nemodificat.   

 g)  societate mutuală de asigurare – societate cu 
personalitate juridică, cu un număr nelimitat şi 
variabil de membri, constituită conform prezentei 
legi, având ca obiect desfăşurarea activităţii de 
asigurare conform prevederilor Legii nr. 237/2015, cu 
modificările ulterioare, şi care se finanţează, în 
principal, prin contribuţiile membrilor; 

g) societate mutuală de asigurare – persoană 
juridică fără scop lucrativ, cu un număr nelimitat și 
variabil de membri, constituită conform prezentei 
legi, având ca obiect desfășurarea activității de 
asigurare conform prevederilor Legii nr. 237/2015, cu 
modificările ulterioare, și care se finanțează, în 
principal, prin contribuțiile membrilor. 
 
 Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

Pentru evitarea redundanței              
(art. 1 alin. (1) din proiectul de lege 
precizează deja faptul că sunt 
societăți cu personalitate juridică) și 
pentru a sublinia faptul că societățile 
mutuale nu sunt orientate spre 
obținerea de profit. 

 h)  entitate fără personalitate juridică - formă de 
organizare constituită în baza unui contract de 
societate potrivit dreptului comun sau a dispozițiilor 
unor legi speciale, fără personalitate juridică, având 

h) entitate fără personalitate juridică - formă de 
organizare constituită în baza unui contract de 
societate potrivit dreptului comun sau în baza 
dispozițiilor unor legi speciale, fără personalitate 

Reformulare pentru a fi clar faptul că 
termenul include și formele de 
organizare constituite conform 
dispozițiilor unor legi speciale, fără a 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
ca scop desfășurarea de activităţi de producţie, 
comerţ, prestări de servicii, agricole ori exercitarea 
unor profesii reglementate sau liberale. 

juridică, având ca scop desfășurarea de activităţi de 
producţie, comerţ, prestări de servicii, agricole ori 
exercitarea unor profesii reglementate sau liberale. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  

exista un contract de societate. 

5.  CAPITOLUL II 
Constituirea și organizarea societăților mutuale 

Nemodificat   

6.  Secțiunea 1 
Scopul, constituirea și principii generale privind 

organizarea societăților mutuale 

Nemodificat   

7.  Art.3.- Scopul societăților mutuale  Art. 3. ─ Nemodificat.  
 (1) Societățile mutuale au ca scop acoperirea, prin 

contracte de asigurare, a riscurilor membrilor săi și 
plata de despăgubiri și indemnizații de asigurare către 
aceștia, beneficiarii contractelor și/sau terții păgubiți, 
în cazul producerii riscurilor asigurate.     

(1) Nemodificat.   

 (2) Societățile mutuale desfășoară numai activitate 
de asigurare și operațiuni legate direct de această 
activitate pentru membrii acestora, pe baza 
principiului mutualității, aceștia având simultan 
calitatea de asigurați și, colectiv, de asigurător. 

(2) Societățile mutuale desfășoară numai activitate de 
asigurare și operațiuni legate direct de această 
activitate pentru membrii acestora, pe baza 
principiului mutualității. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  

Pentru corelare cu art. 3 alin. (3) din 
proiectul de lege, care permite 
persoanelor juridice/entităților fără 
personalitate juridică  să încheie cu 
societatea mutuală contracte de 
asigurări de grup pentru angajații  lor, 
situație în care au numai calitatea de 
contractanți (fiind astfel membri ai 
societății mutuale), dar nu și de 
asigurați (întrucât riscurile cuprinse 
în asigurare sunt ale angajaților 
cuprinși în asigurarea de grup). 

 (3) Societățile mutuale pot încheia cu membrii 
persoane juridice sau entități fără personalitate 
juridică înființate potrivit legii și contracte de 
asigurări de grup pentru angajații lor, fără ca aceștia 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), 
societățile mutuale pot încheia cu membrii lor 
persoane juridice sau entități fără personalitate 
juridică și contracte de asigurări de grup pentru 

Textul „înființate potrivit legii” se 
elimină, întrucât definiția „entitate 
fără personalitate juridică” de la art. 2 
lit. h) conține deja referiri inclusiv la 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
din urmă să devină membri, obligația achitării 
contribuțiilor prevăzute de prezenta lege și de actul 
constitutiv revenind membrilor contractanți ai 
contractelor de asigurare în cauză. 

angajații acestora, fără ca aceștia din urmă să devină 
membri, obligația achitării contribuțiilor prevăzute de 
prezenta lege, de actul constitutiv și de contractele în 
cauză revenind respectivilor membri. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  

modalitatea de înființare. 
Completare cu referire la obligația de 
plată conform contractelor, întrucât 
raportul juridic dintre societatea 
mutuala și membru se naște prin 
contract  (cu respectarea prezentei 
legi și a actului constitutiv). 

8.  Art.4.- Garantarea obligațiilor sociale   Art. 4. – Nemodificat.   
 (1) Obligațiile sociale ale societăților mutuale sunt 

garantate cu patrimoniile lor sociale.   
  

 (2) Membrii nu sunt ținuți răspunzători personal 
față de creditorii societății mutuale. 

  

9.  Art.5.- Denumirea, sediul social și sediile 
secundare    

Art. 5. – Nemodificat.   

 (1) Societățile mutuale includ în mod obligatoriu în 
denumire sintagma „societate mutuală de 
asigurare”. 

  

 (2) Societățile mutuale își stabilesc sediul social și, 
după caz,  sediul central, reprezentând locul unde se 
află centrul principal de conducere şi de administrare 
a activităţii, pe teritoriul României. 

  

 (3) Sucursalele sunt dezmembrăminte fără 
personalitate juridică ale societăţii mutuale şi se 
înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în 
registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona.   

  

 (4) Dacă sucursala este deschisă într-o localitate 
din acelaşi judeţ sau în aceeaşi localitate cu societatea 
mutuală, aceasta se înregistrează în acelaşi oficiu al 
registrului comerţului, însă distinct, ca înregistrare 
separată.   

  

 (5) Celelalte sedii secundare, precum agenţiile, 
punctele de lucru sau altele asemenea, sunt 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
dezmembrăminte fără personalitate juridică ale 
societăţilor mutuale şi se menţionează numai în 
cadrul înregistrării societăţii în registrul comerţului 
de la sediul principal.  
 

10.  Art.6.- Actul constitutiv Art. 6. – Nemodificat.  
 (1) Actul care stă la baza constituirii societăților  

mutuale îl reprezintă actul constitutiv, care se încheie 
sub semnătura privată a membrilor fondatori. 

(1) Nemodificat.   

 (2) Actul constitutiv al societății mutuale cuprinde 
cel puțin următoarele: 

(2) Nemodificat.  

 a) denumirea societății mutuale;  a) Nemodificat.  
 

 

 b) durata societății mutuale; b) Nemodificat.  
 

 

 c) sediul social al societății mutuale; c) sediul social și sediul central ale societății 
mutuale; 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget 
 

Pentru corelare cu prevederile art. 5 
alin. (2) din proiectul de lege, care 
fac referire și la sediul central. 

 d) obiectul de activitate al societății mutuale; d) Nemodificat.  
 

 

 e) clasele de asigurări pe care le practică, riscurile 
supuse asigurării; 

e) Nemodificat.   

 f) modul de dobândire și încetare a calității de 
membru; 

f) Nemodificat.   

 g) drepturile și obligațiile membrilor; g) Nemodificat.  
 

 

 h) resursele financiare ale societății mutuale, 
inclusiv prevederi referitoare la constituirea fondului 
de echilibrare pentru situații nefavorabile, cu 
respectarea prezentei legi, și tipul de contribuții, fixe 

h) resursele financiare ale societății mutuale, inclusiv 
prevederi referitoare la constituirea fondului de 
echilibrare pentru situații nefavorabile  și, dacă este 
cazul, a altor fonduri de rezervă statutare conform 

Pentru corelare cu prevederile art. 17 
alin. (1), care menționează 
posibilitatea prevederii unor fonduri 
de rezervă statutare. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
și/sau variabile, percepute membrilor săi; prevederilor art. 17 alin. (1), cu respectarea 

prezentei legi, și tipul de contribuții, fixe și/sau 
variabile, percepute membrilor săi; 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

 i) contribuțiile suplimentare, dacă este cazul, 
modul de stabilire a contribuțiilor suplimentare și a 
cuantumurilor maxime ale acestora, precum și 
situațiile în care pot fi solicitate; 

i) modul de stabilire a contribuțiilor suplimentare și  a 
cuantumurilor maxime ale acestora, precum și 
situațiile în care pot fi solicitate membrilor; 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  

Din rațiuni prudențiale, având în 
vedere cerințele de solvabilitate 
prevăzute de legislația specifică 
asigurărilor, se impune ca acest tip de 
contribuții suplimentare să fie 
obligatoriu de prevăzut (și nu 
opțional), astfel încât, în caz de 
necesitate, să poată fi solicitate 
membrilor. 

 j) prevederi privind fondul inițial, referitoare la 
cuantumul acestuia, termenul de vărsare a 
eventualelor sume rămase nevărsate, modul de 
utilizare a acestuia, precum și, dacă este cazul, 
drepturile membrilor care contribuie la constituirea 
acestuia, conform prevederilor prezentei legi; 

j) Nemodificat.   

 k) datele de identificare a membrilor fondatori ai 
societății mutuale, semnatari ai actului constitutiv; 

k) Nemodificat.   

 l) prevederi privind organizarea adunărilor 
generale ale membrilor referitoare la atribuțiile 
acestora, modalitatea și termenele de convocare, 
condițiile de cvorum și de adoptare a hotărârilor, 
condițiile de reprezentare a membrilor; 

l) Nemodificat.   

 m) clauze privind conducerea, administrarea, 
funcționarea și controlul gestiunii societății mutuale 
de către organele statutare, respectiv numărul 
membrilor consiliului de administrație și al 

m) Nemodificat.   
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
directorilor sau, după caz, numărul membrilor 
consiliului de supraveghere și ai directoratului; 

 n) datele de identificare a primilor membri ai 
consiliului de administrație, respectiv a primilor 
membri ai consiliului de supraveghere, în funcție de 
modul de organizare a conducerii în sistem unitar sau 
în sistem dualist; 

n) Nemodificat.   

 o) atribuțiile conferite administratorilor/consiliului 
de supraveghere și, după caz, directorilor, respectiv 
membrilor directoratului; 

o) Nemodificat.   

 p) prevederi referitoare la auditul financiar; p) Nemodificat.  
 

 

 q) condițiile fuziunii sau divizării societății 
mutuale; 

q) Nemodificat.   

 r) sediile secundare ale societății mutuale, atunci 
când se înființează odată cu societatea, sau condițiile 
pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere 
o atare înființare; 

r) Nemodificat.   

 s) condițiile transferului total sau parțial de 
portofoliu; 

s) Nemodificat.   

 ș) condițiile și modul de dizolvare și de lichidare a 
societății mutuale; 

ş) Nemodificat.   

 t) modalitățile de informare trimestrială a 
membrilor cu privire la situația societății mutuale, cu 
respectarea reglementărilor emise de A.S.F. în 
aplicarea prezentei legi privind informațiile minime 
ce trebuie comunicate; 

t) Nemodificat.   

 ț) modul de utilizare a excedentului anual al 
societății mutuale;  

ț) modul de utilizare a excedentului anual distribuibil 
al societății mutuale; 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

Pentru corelare cu amendamentul 
propus la  art. 18 alin. (1). 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
 u) organele statutare competente să aprobe 

condițiile generale ale contractelor de asigurare și 
modificările ulterioare ale acestora, condițiile de 
aprobare, precum și efectele modificărilor aprobate 
asupra contractelor de asigurare în vigoare; 

u) Nemodificat.  

 v) alte informații prevăzute de prezenta lege și de 
reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei 
legi; 

v) Nemodificat.   

 w) alte informații considerate relevante de către 
membri. 

w) Nemodificat.   

 (3) Datele de identificare prevăzute la alin.(2) lit.k) 
și n) includ: 

(3) Nemodificat.   

 a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, 
codul numeric personal şi, dacă este cazul, 
echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale 
aplicabile, locul şi data naşterii, domiciliul şi 
cetăţenia; 

a) Nemodificat.   

 b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, 
naţionalitatea, numărul de înregistrare în registrul 
comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit 
legii naţionale aplicabile. 

b) Nemodificat.   

 (4) Modificările ulterioare ale actului constitutiv 
sunt supuse avizării de către A.S.F. conform 
reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei 
legi.  

(4) Nemodificat.   

 (5) A.S.F. poate respinge avizarea modificărilor 
aduse actului constitutiv în cazul în care interesele 
membrilor în calitatea lor de asigurați nu sunt 
protejate sau modificările propuse ar putea conduce 
la nerespectarea cerințelor de solvabilitate și/sau 
privind indicatorii de prudență conform prevederilor 
legale.  

(5) A.S.F. poate respinge avizarea modificărilor aduse 
actului constitutiv în cazul în care interesele 
membrilor în calitatea lor de asigurați sau de părți în 
contractele de asigurare încheiate cu societatea 
mutuală nu sunt protejate sau modificările propuse ar 
putea conduce la nerespectarea cerințelor de 
solvabilitate și/sau privind indicatorii de prudență 

Pentru corelare cu art. 3 alin. (3), 
care permite persoanelor 
juridice/entităților fără personalitate 
juridică  să încheie cu societatea 
mutuală contracte de asigurări de 
grup pentru angajații lor, situație în 
care au numai calitatea de 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
conform prevederilor legale. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  

contractanți (fiind astfel membri ai 
societății mutuale), dar nu și de 
asigurați (întrucât riscurile cuprinse 
în asigurare sunt ale angajaților 
cuprinși în asigurarea de grup). 
 

11.  Art.7.- Înregistrarea în registrul comerțului Art. 7. – Nemodificat.   
 (1) Societatea mutuală dobândește personalitate 

juridică de la data înregistrării în registrul comerțului, 
aceasta fiind considerată data constituirii societății. 

  

 (2) Societățile mutuale se pot înregistra la oficiul 
registrului comerțului numai cu avizul prealabil al 
A.S.F. prevăzut la art.23 alin.(3) lit.a). 

  

 (3) Societățile mutuale se supun procedurilor 
prevăzute de dispozițiile legale cu privire la 
înregistrarea în registrul comerțului a societăților pe 
acțiuni, care li se aplică în mod similar, și de 
prevederile prezentei legi. 

  

 (4) Cererea de înregistrare în registrul comerțului 
este însoțită de: 

  

 a) actul constitutiv al societății mutuale;   
 b) dovada efectuării vărsămintelor 

corespunzătoare fondului inițial, în condițiile actului 
constitutiv; 

  

 c) dovada sediului declarat şi a disponibilităţii 
denumirii; 

  

 d) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate 
în contul societăţii mutuale şi aprobate de membri; 

  

 e) declaraţia pe propria răspundere a membrilor 
fondatori, a primilor administratori şi, după caz, a 
primilor directori, respectiv a primilor membri ai 
directoratului și ai consiliului de supraveghere că 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
îndeplinesc condițiile prevăzute  la art.11 alin.(3) sau 
art.21 alin.(3), după caz; 

 f) avizul prealabil al A.S.F. prevăzut la  art.23 
alin.(3) lit. a); 

  

 g) alte documente prevăzute de dispozițiile legale 
prevăzute la alin.(3). 

  

12.  Art.8.- Efectele încălcării cerințelor legale de 
constituire a societății mutuale 

Art. 8. – Nemodificat.   

 (1) Când actul constitutiv nu cuprinde mențiunile 
prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se 
încalcă o dispoziție imperativă a legii sau când nu s-a 
îndeplinit o cerință legală pentru constituirea 
societăţii mutuale, directorul oficiului registrului 
comerțului, din oficiu sau la cererea oricăror persoane 
care formulează o cerere de intervenţie, respinge, prin 
rezoluție, motivat, cererea de înregistrare, în afară de 
cazul în care membrii înlătură asemenea 
neregularităţi; directorul oficiului registrului 
comerțului ia act în rezoluție de regularizările 
efectuate.  

  

 (2) În cazul unor neregularităţi constatate după 
înregistrare, societatea mutuală ia măsuri pentru 
înlăturarea acestora, în cel mult 10 zile de la data 
constatării acelor neregularităţi.  

  

 (3) Dacă societatea mutuală nu se conformează 
obligației prevăzute la alin.(2), orice persoană 
interesată poate cere tribunalului de la sediul 
societății mutuale să oblige organele societăţii 
mutuale să le regularizeze, sub sancţiunea plăţii de 
daune-interese potrivit dreptului comun. 
 
 

  



 

15 

 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
13.  Secțiunea a 2-a 

Membrii societăților mutuale 
Nemodificat.  
 
 

 

14.  Art.9.- Numărul minim de membri și 
drepturile de vot 

Art. 9. – Nemodificat.  

 (1) Numărul membrilor fondatori, la constituire, 
este de minimum 5, aceștia nefiind condiționați de 
dobândirea calității de asigurat la momentul 
constituirii; aceștia încheie contractul de asigurar e 
ulterior obținerii autorizației de funcționare. 

(1) Nemodificat.   

 (2) Numărul membrilor societăților mutuale este de 
minimum 5; în cazul în care societatea mutuală are 
mai puțin de 5 membri pe o perioadă de 12 luni, 
adunarea generală a membrilor săi hotărăște de îndată 
dizolvarea și lichidarea  societății, conform 
prevederilor art.28 alin.(1) lit. a) și b), cu informarea 
de îndată a A.S.F. de către conducerea societății 
mutuale în cauză; actul constitutiv prevede modul de 
organizare a adunării generale a membrilor inclusiv 
în aceste situații. 

(2) Numărul membrilor societăților mutuale este de 
minimum 5; în cazul în care societatea mutuală are 
mai puțin de 5 membri pe o perioadă de 12 luni 
consecutive, adunarea generală a membrilor săi 
hotărăște de îndată dizolvarea și lichidarea  societății, 
conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) și b), cu 
informarea în termen de 5 zile lucrătoare a A.S.F. 
de către conducerea societății mutuale în cauză; actul 
constitutiv prevede modul de organizare a adunării 
generale a membrilor inclusiv în aceste situații. 
 
Autori: Comisia pentru buget și Comisia economică  
 

Pentru evitarea oricăror interpretări 
contrare.  
 
 
 
 
 

 (3) Societățile mutuale nu sunt dizolvate dacă, până 
la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de 
dizolvare, numărul minim de membri prevăzut de 
prezenta lege este reîntregit.  

(3) Nemodificat   

 (4) Fiecare membru are dreptul la un vot.  (4) Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
15.  Art.10.- Răspunderea membrilor față de 

societățile mutuale 
Art. 10. – Nemodificat.   

 (1) Membrii societăților mutuale răspund  pentru 
plata tuturor sumelor datorate acestora cu titlu de 
contribuții pentru care obligația de plată s-a născut în 
timpul deținerii calității de membru. 

  

 (2) Membrii care aderă la societatea mutuală sau a 
căror calitate de membri încetează în cursul unui 
exercițiu financiar datorează contribuția suplimentară 
solicitată în exercițiul financiar respectiv proporțional 
cu fracțiunea de timp în care au deținut această 
calitate raportată la durata exercițiului fin anciar în 
cauză, cu excepția cazului în care actul constitutiv 
prevede altfel.  

  

 (3) Membrii nu sunt îndreptățiți să compenseze o 
creanță proprie împotriva societății mutuale cu 
contribuțiile datorate. 

  

16.  Art.11.- Dobândirea calității de membru Art. 11. – Nemodificat.   
 (1) Membrii fondatori ai societății mutuale sunt 

semnatarii actului constitutiv. 
  

 (2) Ulterior autorizării societății mutuale, calitatea 
de membru se dobândește prin  încheierea a cel puțin 
un contract de asigurare cu societatea mutuală. 

  

 (3) Nu pot fi membri fondatori persoanele care sunt 
incapabile sau care nu pot deține calitatea de asociat, 
potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru 
infracțiuni în virtutea legii aplicabile în domeniul 
bancar și nebancar, infracţiuni de  fals, fraudă sau 
infracţiuni financiare, spălarea banilor şi finanţarea 
terorismului, manipularea pieţei de capital, utilizarea 
abuzivă a informaţiilor privilegiate, divulgarea 
neautorizată a informaţiilor privilegiate, infracțiuni 

  



 

17 

 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
contra patrimoniului, camătă şi corupţie, infracţiuni 
privind regimul fiscal ori pentru alte infracţiuni 
prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, 
insolvenţa sau protecţia consumatorului, cu excepția 
cazului în care a intervenit reabilitarea, potrivit legii.   

 (4) Societățile mutuale informează persoanele care 
își exprimă interesul de a deveni membri, în scris și 
înainte de dobândirea calității de membru, cu privire 
la prevederile relevante din actul constitutiv 
referitoare la funcționarea societății, drepturil e și 
obligațiile membrilor, precum și, dacă este cazul, cu 
privire la dreptul membrilor care au participat la 
constituirea fondului inițial, prevăzut la art.14 
alin.(5), de a încasa o dobândă și cuantumul ratei 
anuale de dobândă stabilit, cu respectarea 
reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei 
legi privind informațiile minime ce trebuie 
comunicate. 

  

17.  Art.12.- Încetarea calității de membru Art. 12. – Nemodificat.  
 (1) Calitatea de membru al societății mutuale 

încetează în următoarele situații: 
(1) Nemodificat.   

 a) prin decesul membrului persoană fizică; a) Nemodificat.   
 b) prin radierea din registrul comerțului a 

membrului persoană juridică sau entitate fără 
personalitate juridică; 

b) Nemodificat.   

 c) prin încetarea calității de asi gurat al societății 
mutuale; 

c) prin încetarea calității de asigurat al societății 
mutuale sau de parte într-un contract de  asigurare 
încheiat cu societatea mutuală, conform 
prevederilor actului constitutiv; 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

Pentru corelare cu art. 3 alin. (3). 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
 d) în alte cazuri prevăzute în actul constitutiv. d) Nemodificat.   
 (2) Contractul de asigurare poate continua să 

producă efecte până la data prevăzută în acesta.  
 

(2) Nemodificat.   

18.  Secțiunea a 3-a  
Resurse financiare 

Nemodificat.  
 
 

 

19.  Art.13.- Prevederi generale Art. 13. – Nemodificat.   
 (1) Resursele financiare ale societăților mutuale 

sunt constituite din: 
  

 a) fondul inițial;   
 b) fondul de echilibrare pentru situații 

nefavorabile; 
  

 c) contribuții fixe și/sau variabile;   
 d) contribuții suplimentare;   
 e) alte resurse prevăzute în actul constitutiv.    
 (2) Toate contribuțiile membrilor sunt vărsate 

exclusiv în numerar, neadmițându -se contribuții în 
natură. 
 

  

20.  Art.14.- Fondul inițial    Art. 14. – Nemodificat.  
 (1) Fondul inițial se constituie la dispoziția 

societății mutuale prin aportul în numerar al 
membrilor fondatori în vederea constituirii societății 
și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de 
constituire și finanțarea act ivității acesteia ulterior 
autorizării de funcționare, conform prevederilor 
actului constitutiv.    
 
 
 
 

(1) Nemodificat.   
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
 (2) Fondul inițial poate fi utilizat, în conformitate 

cu hotărârea adunării generale a membrilor, și pentru 
acoperirea totală sau parțială a pierderilor societății 
mutuale, dacă actul constitutiv prevede astfel, sub 
condiția acceptării exprese a acestei operațiuni de 
către membrii care au dreptul de restituire a fondului 
inițial la acel moment conform prevederilor alin.(4) și 
(8), și ale căror contribuții la fondul inițial vărsat 
reprezintă, cumulat, minimum 51% din valoarea 
acestuia la momentul exprimării acceptului. 

(2) Nemodificat.   

 (3) Actul constitutiv prevede termenul pentru 
vărsarea contribuțiilor rămase de plătit la fondul 
inițial, în cazul în care acesta nu a fost depus integral 
anterior autorizării de funcționare, precum și efectele 
neachitării în termen a sumelor restante datorate.   

(3) Nemodificat.   

 (4) Dacă actul constitutiv prevede astfel, fondul 
inițial va putea fi restituit total sau parțial membrilor 
care au participat la constituirea acestuia, în cazul în 
care societatea mutuală respectă cerințele de 
solvabilitate și/sau privind indicatorii de prudență, 
conform prevederilor legale. 

(4) Nemodificat.   

 (5) Actul constitutiv al societății mutuale poate 
prevedea faptul că, pe durata în care fondul inițial nu 
este restituit total sau parțial membrilor care au 
participat la constituirea lui, aceștia din urmă au 
dreptul să încaseze o dobândă raportată la valoarea 
propriei contribuții vărsate la fondul inițial sau, în 
cazul restituirilor parțiale, la valoarea rămasă din 
contribuția vărsată la fondul inițial.     
 
 
 

(5) Nemodificat.   
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
 (6) Fondul inițial poate fi restituit numai din 

excedentul anual al societății mutuale ; suma restituită 
într-un an nu poate depăși suma alocată, în același an, 
fondului de echilibrare pentru situații nefavorabile 
prevăzut la art.15. 

(6) Fondul inițial poate fi restituit numai din 
excedentul anual distribuibil al societății mutuale; 
suma restituită într-un an nu poate depăși suma 
alocată, în același an, fondului de echilibrare pentru 
situații nefavorabile prevăzut la art. 15. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

Pentru corelare cu amendamentul 
propus la art. 18 alin. (1). 

 (7) Societățile mutuale solicită aprobarea A.S.F. 
pentru operațiunea de restituire a contribuțiilor la 
fondul inițial; A.S.F. poate respinge operațiunea de 
restituire parțială sau totală a fondului inițial, dacă 
prin această operațiune cerințele de solvabili tate 
și/sau indicatorii de prudenţă ale societății mutuale nu 
mai sunt îndeplinite sau există posibilitatea să se 
deterioreze în viitorul apropiat.  

(7) Nemodificat.   

 (8) Dreptul de restituire a contribuției la fondul 
inițial prevăzut la alin.(4) poate fi cesionat, integral 
sau parțial, către alți membri ai societății mutuale, 
conform reglementărilor A.S.F., împreună cu dreptul 
conex prevăzut la alin.(5) dacă acesta din urmă 
există; cesionarul dobândește, la rândul său, dreptul 
de a cesiona prevăzut de prezentul alineat. 

(8) Nemodificat.   

 (9) Societățile mutuale informează anual A.S.F. cu 
privire la identitatea membrilor care au drept de 
restituire a contribuției la fondul inițial, cu 
menționarea cuantumurilor aferente fiecăruia dintre 
aceștia. 
 
 
 
 

(9) Nemodificat.   
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
21.  Art.15.- Fondul de echilibrare pentru situații 

nefavorabile     
Art. 15. – Nemodificat.   

 (1) În scopul acoperirii oricăror pierderi rezultate 
din activitatea desfășurată, societățile mutuale 
constituie un fond de echilibrare pentru situații 
nefavorabile, prin alocarea unei părți din excedentul 
anual realizat. 

  

 (2) Actul constitutiv prevede modalitatea de calcul 
a sumei care se alocă anual fondului de echilibrare 
pentru situații nefavorabile, precum și nivelul minim 
al acestuia care trebuie atins și menținut, nivel care 
nu poate fi mai mic decât cel prevăzut la               
art.23 alin.(4) pentru fondul de rezervă liber vărsat. 
 

  

22.  Art.16.- Contribuții fixe, variabile și 
suplimentare    

Art. 16. – Nemodificat.  

 (1) Societăţile mutuale prevăd în actul constitutiv 
dacă şi în ce măsură pot solicita membrilor acestora 
să achite contribuţii suplimentare, în situaţia în care 
totalul resurselor financiare disponibile pentru 
plata despăgubirilor şi a indemnizaţiilor de 
asigurare nu ar acoperi obligaţiile rezultate din 
contractele de asigurare, conform legii. 

(1) Societățile mutuale prevăd în actul constitutiv 
situațiile în care pot solicita membrilor acestora să 
achite contribuții suplimentare  și modul de 
determinare a cuantumurilor maxime ale acestora 
prin raportare la suma asigurată ori limita de 
despăgubire și/sau contribuția fixă ori variabilă 
prevăzută de contractele de asigurare. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

Pentru corelare cu amendamentul 
propus la art. 6 alin. (2) lit. i) și 
pentru evitarea repetiției cu definiția 
de la art. 2 lit. b) unde se prevede în 
ce situație se pot solicita astfel de 
contribuții. 

 (2) În scopul aplicării prevederilor alin.(1), actul 
constitutiv descrie modalitatea de solicitare a 
contribuțiilor suplimentare, de colectare și termenele 
de plată. 

(2) Nemodificat.   

 (3) Cuantumurile contribuțiilor suplimentare și a 
contribuțiilor fixe sau variabile definite la art.2 lit.a) 

(3) Nemodificat.   
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
și b) se calculează de către un actuar și sunt stabilite 
prin hotărâre a conducerii societăților mutuale, 
conform prevederilor actului constitutiv. 

23.  Art.17.- Alte resurse financiare Art. 17. – Nemodificat.  
 (1) Societățile mutuale pot prevedea, în actul 

constitutiv, și alte resurse financiare, inclusiv fonduri 
de rezervă statutare care se constituie din excedentul 
anual realizat și care pot fi utilizate pentru acoperirea 
pierderilor contabile sau în alte scopuri, altele decât 
cele prevăzute expres de prezenta lege. 

(1) Societățile mutuale pot prevedea,  în actul 
constitutiv, și alte resurse financiare, inclusiv fonduri 
de rezervă statutare care se constituie din excedentul 
anual distribuibil și care pot fi utilizate pentru 
acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, 
altele decât cele prevăzute expres de prezenta lege. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

Pentru corelare cu amendamentul 
propus la art. 18 alin. (1). 

 (2) Societățile mutuale pot contracta împrumuturi 
din surse private sau publice, conform condițiilor 
stabilite între părțile contractante; în situația 
contractării de împrumuturi din surse publice, până la 
data achitării tuturor obligațiilor de plată aferente 
împrumutului, societățile mutuale nu efectuează 
restituiri ale contribuțiilor la fondul inițial, nu 
datorează dobânda aferentă contribuțiilor la fondul 
inițial și nu realizează distribuiri către membri. 

(2) Nemodificat.   

 (3) Pentru întărirea capacității financiare, 
societățile mutuale pot obține resurse de la entități 
private sau publice, de tipul fondurilor locale și/sau 
naționale, inclusiv resurse din capitolele financiare 
multianuale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  

(3) Nemodificat.   

 (4) Societățile mutuale pot emite obligațiuni, în 
aceleași condiții ca societățile pe acțiuni, conform 
prevederilor actului constitutiv și cu respectarea 
dispozițiilor Legii societăților nr.31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

(4) Nemodificat.   
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
și ale altor acte normative incidente, referitoare la 
emisiunea de obligațiuni și drepturile deținătorilor de 
obligațiuni. 
 

24.  Art.18.- Utilizarea excedentului anual Art. 18. ─ Utilizarea excedentului anual distribuibil 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

 

 (1) Excedentul anual înregistrat în situaţiile 
financiare ale societăţilor mutuale se distribuie 
membrilor acestora, conform prevederilor actului 
constitutiv, se utilizează pentru constituirea fondului 
de echilibrare pentru situaţii nefavorabile 
prevăzut la art. 15 şi, dacă este cazul, a altor fonduri 
de rezervă statutare constituite conform                      
art. 17 alin. (l), se utilizează pentru restituirea de 
contribuţii la fondul iniţial şi/sau se reportează în 
exerciţiul financiar următor. 

(1) Excedentul anual distribuibil înregistrat în 
situațiile financiare ale societăților mutuale rămas 
după constituirea fondului de echilibrare pentru 
situații nefavorabile prevăzut la art. 15, se 
distribuie  membrilor acestora, conform prevederilor 
actului constitutiv, se utilizează pentru constituirea, 
dacă este cazul, a altor fonduri de rezervă statutare 
conform art. 17 alin. (1), se utilizează pentru 
restituirea de contribuții la fondul inițial și/sau se 
reportează în exercițiul financiar următor. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

Întrucât art. 15 prevede constituirea 
obligatorie a fondului de echilibrare 
pentru situații de urgență și acest 
fond este din punct de vedere 
economico-financiar similar rezervei 
legale impuse de lege societăților pe 
acțiuni, amendamentul propus se 
impune pentru a clarifica ordinea de 
utilizare a sumelor reprezentând 
excedentul. 

 (2) Distribuirea către membri prevăzută la alin.(1) 
se realizează sub forma reducerii contribuțiilor fixe 
sau variabile pentru contractul de asigurare următor și 
numai cu condiția ca fondul inițial să fi fost restituit 
integral sau să se fi renunțat la dreptul de restituire 
asupra acestuia. 

(2) Nemodificat.   

 (3) Actul constitutiv al societăților mutuale prevede 
inclusiv dacă și în ce măsură distribuirea poate avea 
loc și către persoanele și entitățile a căror calitate de 
membri a încetat în cursul sau după încheierea 
exercițiului financiar pentru care s-a realizat 

(3) Actul constitutiv al societăților mutuale prevede 
inclusiv dacă și în ce măsură distribuirea poate avea 
loc și către persoanele și entitățile a căror calitate de 
membri a încetat în cursul sau după încheierea 
exercițiului financiar pentru care s-a realizat 

Corecție lingvistică. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
excedentul în cauză; prin excepție de la prevederile 
alin.(2) distribuirea către foștii membri poate fi  
acordată în formă bănească.   

excedentul în cauză; prin excepție de la prevederile 
alin. (2) distribuirea către foștii membrii poate fi 
realizată în formă bănească.   
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

 (4) Distribuirea către membri poate fi decisă numai 
în condițiile în care societățile mutuale îndeplinesc 
cerințele de solvabilitate și indicatorii de prudență, iar 
operațiunea nu conduce la nerespectarea acestora sau 
la posibilitatea deteriorării acestora în viitorul 
apropiat; prevederile art.14 alin.(7) se aplică 
corespunzător și în ceea ce privește operațiunea de 
distribuire către membri. 
 

(4) Nemodificat.   

25.  Secțiunea a 4-a  
Adunarea generală a membrilor 

 

Nemodificat.   

26.  Art.19.- Prevederi generale Art. 19. – Nemodificat.  
 (1) Adunărilor generale ale societăților mutuale li 

se aplică, în mod similar, următoarele dispoziții ale 
Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: 

(1) Nemodificat.   

 a) art.111 și art.113 lit. a), b), d), e), i), k), l) și m);  a) Nemodificat.   
 b) prima și a doua teză ale art.112 alin.(1), precum 

și prima teză a art.112 alin.(2);  
b) Nemodificat.   

 c) art.117 alin.(1), (6) și (7), art.118 alin.(1) și (2), 
art.123 alin.(2), art.125-128, art.130, art.131 alin.(2)-
(5), art.132, 133 și art.1361; 

c) Nemodificat.   

 d) art.117 alin.(3) și/sau (4), cu excepția 
termenului prevăzut la alin.(4), care este același cu 
termenul de întrunire a adunării generale, stabilit de 

d) Nemodificat.   



 

25 

 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
societatea mutuală conform prevederilor prezentei 
secțiuni; societatea mutuală prevede în actul 
constitutiv dacă aplică prevederile art.117 alin.(3), ale 
art.117 alin.(4) sau ambele prevederi; 

 e) art.1171, art.119 și art.136, cu excepția 
mențiunilor privind procentele, care se stabilesc de 
către societatea mutuală prin actul constitutiv prin 
raportare la numărul total de voturi al membrilor; 
precum și cu excepția mențiunilor privind termenele, 
care se stabilesc, de asemenea, de către societatea 
mutuală, prin actul constitutiv; 

e) Nemodificat.  

 f) art.129, cu excepția mențiunilor, din cuprinsul 
alin.(2), referitoare la indicarea capitalului social pe 
care îl reprezintă fiecare și la procesul -verbal pentru 
constatarea numărului acţiunilor depuse; 

f) Nemodificat.  

 g) art.131 alin.(1), cu excepția mențiunii, din 
cuprinsul alin.(1), referitoare la numărul acțiunilor. 
 

g) Nemodificat.  

 (2)  În cuprinsul articolelor prevăzute la alin.(1): (2) Nemodificat.  
 a) referirile la „societate” se consideră a fi făcute 

la „societatea mutuală”; 
a) Nemodificat.  

 b) referirile la „acționari” se consideră a fi făcute 
la „membri”;  

b) Nemodificat.  

 c) referirile la „capitalul social” se  consideră a fi 
făcute la „fondul de rezervă liber”; 

c) Nemodificat.  

 d) referirile la „dividend” și  „distribuirea 
dividendelor” se consideră a fi făcute la „utilizarea 
excedentului”; 

d) referirile la „dividend” și „ distribuirea 
dividendelor” se consideră a fi făcute la „utilizarea 
excedentului distribuibil ”; 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 
 

Pentru corelare cu amendamentul 
propus la art. 18 alin. (1). 
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crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
 e) referirile la „adunarea generală ordinară“ și 

„adunarea generală extraordinară” se consideră a fi 
făcute la „adunarea generală a membrilor”. 

e) Nemodificat.  

 (3) Suplimentar prevederilor alin.(1) lit.a), 
adunarea generală a membrilor se întrunește și 
pentru: 

(3) Nemodificat.  

 a) aprobarea propunerii de a practica noi clase de 
asigurare, de a subscrie noi riscuri, de a renunța la 
practicarea unei sau mai multor clase de asigurare 
și/sau de a renunța la subscrierea unuia sau mai 
multor riscuri; 

  

 b) aprobarea declanșării acțiunii în răspundere, 
prevăzută la art.22 alin.(3). 

  

 (4) Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit. b), 
hotărârile adunării generale a membrilor privind 
schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau 
dizolvarea societății mutuale, precum și cele privind 
operațiunile prevăzute la alin.(3) lit. a) se iau cu o 
majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de 
vot deţinute de membrii prezenţi sau reprezentaţi la 
întrunirea adunării generale. 

(4) Nemodificat.  

 (5) Societatea mutuală poate prevedea în actul 
constitutiv cerințe mai ridicate de cvorum și 
majoritate decât cele prevăzute la alin.(1) lit. b) și 
alin.(4). 

(5) Nemodificat.  

 (6) Societatea mutuală prevede în actul constitutiv: (6) Nemodificat.  
 a) termenul minim de întrunire a adunării generale 

a membrilor, calculat de la data convocării, care nu 
poate fi mai mic de 15 zile; 

  

 b) termenul minim de întrunire a celei de-a doua 
adunări, convocate pentru deliberarea asupra 
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări 
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crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
care nu a îndeplinit cerințele de cvorum, în cazul în 
care acest termen nu a fost menționat în convocarea 
celei dintâi adunări.    

 (7) Adunările generale ale membrilor pot fi ținute 
și prin corespondență; societatea mutuală stabilește în 
actul constitutiv modalitatea de exercitare a acestui 
drept, cu respectarea cerințelor prevăzute în prezenta 
secțiune referitoare la cvorumuri și majorități, 
drepturile conferite membrilor, termene și alte 
aspecte. 
 

(7) Nemodificat.  

27.  Art.20.- Consiliul membrilor Art. 20. – Nemodificat.  
 Societățile mutuale pot prevedea în actul constitutiv 

faptul că membrii pot fi reprezentați, în adunarea 
generală, de un Consiliu al membrilor, format din 
persoane care sunt, de asemenea, membri ai 
societății; în acest caz, actul constitutiv prevede 
reguli privind componența Consiliului și procedura 
de numire a reprezentanților în acesta, care să asigure 
respectarea prevederilor prezentei secțiuni în c eea ce 
privește cerințele de cvorum, majoritate și respectare 
a drepturilor.  

  

28.  Secțiunea a 5-a  
Conducerea 

 

Nemodificat.   

29.  Art.21.- Prevederi generale Art. 21. – Nemodificat.  
 (1) Societățile mutuale își organizează conducerea 

în mod similar societăților de asigurare pe acțiuni 
prevăzute la art.1 alin.(2) pct.56 lit. a) din Legea 
nr.237/2015, cu modificările ulterioare, respectiv în 
sistem unitar sau în sistem dualist, dispozițiile 
art.137-158 din Legea nr.31/1990, republicată, cu 
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crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
modificările și com pletările ulterioare, aplicându-se 
societăților mutuale, în măsura în care nu contravin 
prevederilor legale și prezentei legi. 

 (2) Prin derogare de la prevederile art.143 alin.(1) 
din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, delegarea se realizează către 
minimum două persoane. 

  

 (3) Persoanele care, potrivit art.11 alin.(3) nu pot fi 
membri fondatori, nu pot fi nici membri ai conducerii 
societăților mutuale, iar dacă au fost alese, sunt 
decăzute din drepturi. 

  

 (4) Durata mandatului primilor administratori, 
primilor membri ai consiliului  de supraveghere, 
respectiv al primilor membri ai directoratului este de 
4 ani.  

  

 (5) Membrii conducerii pot face toate operațiunile 
cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de 
activitate al societăților mutuale, mai puțin restricțiile 
menționate în actul constitutiv și prezenta lege; 
aceștia sunt obligați să ia parte la toate adunările 
generale ale membrilor societăților mutuale. 

  

 (6) Actele de dispoziție asupra bunurilor 
societăților mutuale pot fi încheiate în temeiul 
puterilor conferite reprezentanților legali ai acestora, 
după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile 
organelor statutare ale societăților mutuale, nefiind 
necesară o procură specială autentică în acest scop, 
chiar dacă actele de dispoziție trebuie încheiate în 
formă autentică. 

  

 (7) Administratorul sau membrul directoratului 
care are dreptul de a reprezenta societatea mutuală nu 
îl poate transmite decât dacă această posibilitate i s-a 
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 (autorul amendamentului) 
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propuse 
acordat în mod expres. 

 (8) În cazul încălcării prevederilor alin.(7), 
societatea mutuală poate pretinde de la cel substituit 
beneficiile rezultate din operațiune. 

  

 (9) Administratorul sau membrul directoratului 
care, fără drept, își substituie altă persoană răspunde 
solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse 
societății mutuale. 
 

  

30.  Art.22.- Obligații și răspundere Art. 22. – Nemodificat.  
 (1) Obligațiile și răspunderea membrilor conducerii 

societăților mutuale sunt reglementate de dispozițiile 
Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, referitoare la mandat și de 
cele speciale prevăzute în prezenta lege și se 
completează cu dispozițiile de drept comun în 
materia societăților.    

  

 (2) Membrii conducerii sunt solidar răspunzători 
față de societatea mutuală pentru: 

  

 a) realitatea vărsămintelor efectuate de membrii 
fondatori la fondul inițial; 

  

 b) existența registrelor cerute de lege și corecta lor 
ținere; 

  

 c) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor 
generale ale membrilor; 

  

 d) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care 
prezenta lege, reglementările emise în aplicarea 
acesteia, prevederile legale și/sau actul constitutiv al 
societății mutuale le impun. 

  

 (3) Acțiunea în răspundere împotriva membrilor 
consiliului de administrație/membrilor consiliului de 
supraveghere, directorilor/membrilor directoratului 
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Motivarea amendamentelor 

propuse 
prevăzută la art.155 din Legea nr.31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
aparține și creditorilor societății, care o vor putea 
exercita numai în caz de deschidere a procedurii 
reglementate de Legea nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 
 

31.  CAPITOLUL III  
Dispoziții specifice privind autorizarea și 

funcționarea societăților mutuale 

Nemodificat.   

32.  Art.23.- Procesul de autorizare Art. 23. – Nemodificat.   
 (1) A.S.F. autorizează funcționarea societăților 

mutuale potrivit următoarelor dispoziții: 
  

 a) art.20-22 din Legea nr.237/2015, cu 
modificările ulterioare, cu excepția prevederilor 
art.20 alin.(2), (4), (6), (10) lit. b), (13), (15) și (16), 
ale art.21 alin.(1) lit. b) și h), alin.(2) și (6), 
coroborate cu prevederile prezentei legi și ale 
reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei 
legi - în cazul societăților mutuale supravegheate 
conform Părții I din Legea nr.237/2015, cu 
modificările ulterioare, conform art.2 din aceeași 
lege; 

  

 b) art.173 alin.(1) lit. b) din Legea nr.237/2015, cu 
modificările ulterioare, coroborate cu prevederile 
prezentei legi și ale reglementărilor emise de A.S.F. 
în aplicarea prezentei legi - în cazul societăților 
mutuale supravegheate conform Părții a II -a din 
Legea nr.237/2015, cu modificările ulterioare, 
conform art.172 din aceeași lege. 
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propuse 
 (2) În vederea aprobării membrilor fondatori ale 

căror vărsăminte la fondul inițial reprezintă minimum 
10% din valoarea totală vărsată, conform 
reglementărilor emise de A.S.F., societățile mutuale  
transmit A.S.F. date și informații despre aceștia.  

  

 (3) Procesul de autorizare și evaluarea îndeplinirii 
condițiilor de autorizare prevăzute la alin.(1) se 
desfășoară în două etape, astfel:  

  

 a) avizarea în vederea înregistrării la oficiul 
registrului comerţului;  

  

 b) eliberarea autorizației de funcționare.    
 (4) În vederea obținerii autorizației de funcționare 

prevăzute la alin.(3) lit. b), fondul de rezervă liber 
vărsat reprezintă minimum 80% din valorile 
prevăzute la art.95 alin.(1) lit. d) din Legea 
nr.237/2015, cu modificările ulterioare, pentru 
societățile mutuale prevăzute la alin.(1) lit. a), 
respectiv din fondul de siguranță prevăzut la art.173 
alin.(1) lit. a) din aceeași lege, după caz, pentru 
societățile mutuale prevăzute la alin.(1) lit. b). 

  

 (5) La data solicitării avizului prealabil prevăzut la 
alin.(3) lit. a), membrii fondatori fac dovada vărsării 
a minimum 50% din valoarea fondului de rezervă 
liber prevăzută la alin.(4); A.S.F. poate actualiza prin 
reglementări pragul minim prevăzut în prezentul 
alineat.  

  

 (6) Autorizația de funcționare obținută de 
societățile mutuale supravegheate conform 
prevederilor Părții I din Legea nr.237/2015, cu 
modificările ulterioare, este valabilă în toate statele 
membre, inclusiv pentru desfășu rarea activității în 
baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta 
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propuse 
servicii, și este publicată de A.S.F. conform 
regimului publicării stabilit prin reglementări proprii. 

 (7) A.S.F. nu acordă avizul și/sau autorizația de 
funcționare prevăzute la alin.(3) în cazul în care: 

  

 a) condițiile prevăzute la alin.(1) nu sunt 
îndeplinite; 

  

 b) în situația în care clauzele actului constitutiv 
referitoare la conducerea, administrarea, funcționarea 
și controlul gestiunii societății mutuale de către 
organele statutare nu asigură administrarea prudentă 
și corectă a societății; 

  

 c) în situația neaprobării membrilor fondatori 
conform prevederilor alin.(2). 

  

 (8) În cazul prevăzut la alin.(7) se aplică în mod 
corespunzător prevederile art.24 alin.(2) ș i (3) din 
Legea nr.237/2015, cu modificările ulterioare. 

  

 (9) A.S.F. înregistrează societățile mutuale în 
Registrul Asigurătorilor - Reasigurătorilor prevăzut la 
art.8 alin.(13) și art.164 din Legea nr.237/2015, cu 
modificările ulterioare. 

  

 (10) Taxele privind autorizarea societăților mutuale 
se stabilesc prin reglementări ale A.S.F;. taxele nu se 
restituie în situația prevăzută la alin.(7). 

  

 (11) Este interzisă utilizarea sintagmei de „societate 
mutuală de asigurare” de către persoane juridice care 
nu sunt autorizate de A.S.F., cu excepția cazului în 
care această utilizare este prevăzută de lege sau 
acorduri internaționale. 
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33.  Art.24.- Dispoziții specifice privind 

funcționarea  
Art. 24. – Nemodificat.  

 (1) Societăţile mutuale transmit A.S.F. modificările 
documentelor și informațiilor pe baza cărora a fost 
acordată autorizaţia de funcţionare. 

(1) Nemodificat.   

 (2) Societățile mutuale țin evidența, pe conturi 
individuale, a contribuțiilor datorate, plătite și rămase 
de plătit de către membrii săi. 

(2) Nemodificat.   

 (3) Societățile mutuale eliberează membrilor, la 
cerere, un înscris care atestă cuantumul contribuției 
lor la fondul inițial, vărsată și rămasă de vărsat, suma 
restituită din acesta, precum și suma rămasă de 
restituit. 

(3) Nemodificat.   

 (4) Conducerea societății mutuale este 
răspunzătoare de corecta întocmire a evidențelor 
prevăzute la alin.(2) și a înscrisurilor prevăzute la 
alin.(3).  

(4) Nemodificat.   

 (5) De la data obținerii autorizației de funcționare, 
societățile mutuale datorează A.S.F. taxele prevăzute 
la art.8 alin.(14) din Legea nr.237/2015, cu 
modificările ulterioare. 

(5) Nemodificat.   

 (6) În documentele emise de societățile mutuale de 
tipul facturilor, ofertelor, comenzilor, prospectelor, 
contractelor de asigurare și altor documente 
întrebuințate în comerț, sunt menționate denumirea, 
forma juridică, sediul social, numărul din registrul 
comerțului și codul unic de înregistrare ale 
societăților emitente.  
 
 
 
 

(6) Nemodificat.   
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propuse 
 (7) Dacă societatea mutuală optează pentru un 

sistem dualist de administrare, documentele 
prevăzute la alin.(6) vor conţine şi menţiunea 
«societate mutuală administrată în sistem dualist».   

(7) Nemodificat.   

 (8) În situaţia în care documentele prevăzute la 
alin.(6) sunt emise de o sucursală a societății mutuale, 
acestea menționează şi oficiul registrului comerţului 
la care a fost înregistrată sucursala şi numărul ei de 
înregistrare.   

(8) Nemodificat.   

 (9) Societatea mutuală publică pe pagina de 
internet proprie, informațiile prevăz ute la alin.(6) și 
(7).    

(9) Nemodificat.   

 (10) Pe parcursul desfășurării activității, societățile 
mutuale se supun în mod corespunzător dispozițiilor 
aplicabile societăților pe acțiuni în ceea ce privește 
obligațiile de a solicita înregistrarea în registrul 
comerțului a modificărilor survenite, prevăzute de 
Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr.26/1990 privind 
registrul comerţului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și alte acte norma tive 
incidente.  

(10) Nemodificat.   

 (11) Retragerea autorizației se efectuează conform 
dispozițiilor art.110 din Legea nr.237/2015, cu 
modificările ulterioare, care se aplică tuturor 
societăților mutuale prevăzute la art.23 alin.(1). 

(11) Nemodificat.   

 (12) Societățile mutuale includ în contractele de 
asigurare clauze privind contribuțiile suplimentare pe 
care le pot solicita membrilor, dacă un astfel de 
drept este prevăzut în actul constitutiv conform 
prevederilor art.6 alin.(2) lit. i), referitoare, cel 
puțin, la situațiile în care acestea pot fi solicitate, 

(12) Societățile mutuale includ în contractele de 
asigurare clauze privind contribuțiile suplimentare pe 
care le pot solicita membrilor, referitoare, cel puțin, la 
situațiile în care pot fi solicitate, modul de stabilire a 
acestora, cuantumurile lor maxime, termenele de 
plată și răspunderea membrilor conform 

Pentru corelare cu amendamentul 
propus la art. 6 alin. (2) lit. i) referitor 
la contribuțiile suplimentare. 
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 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
modul de stabilire a acestora și a cuantumurilor 
maxime ale acestora. 

prevederilor art. 10; contractul de asigurare 
include de asemenea clauze din care să rezulte 
calitatea de membri ai societății mutuale, 
drepturile și obligațiile acestora în calitate de 
membri, prin raportare la prevederile actului 
constitutiv. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

 (13) La cerere, societățile mutuale pun la dispoziția 
membrilor un exemplar al actului constitutiv 
actualizat, în format letric și/sau electronic, conform 
opțiunilor acestora. 
 

(13) Nemodificat.   

34.  Art.25.- Transferul de portofoliu Art. 25. – Nemodificat.   
 Societățile mutuale pot hotărî transferarea totală sau 

parțială a portofoliului conform prevederilor actului 
constitutiv; operațiunea de transfer de portofoliu se 
realizează numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F., 
conform prevederilor legale. 
 

  

35.  Art.26.- Fuziunea și divizarea Art. 26. – Nemodificat.   
 (1) Societățile mutuale pot hotărî să fuzioneze, în 

condițiile de cvorum prevăzute în actele constitutive, 
numai cu o altă societate mutuală; operațiunea de 
fuziune se realizează potrivit prevederilor actelor 
constitutive și numai cu aprobarea prealabilă a 
A.S.F., conform prevederilor legale. 

  

 (2) Societățile mutuale pot hotărî să se divizeze în 
condițiile de cvorum prevăzute în actele constitutive; 
operațiunea de divizare se realizează potrivit 
prevederilor actelor constitutive și numai cu 
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 (autorul amendamentului) 
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propuse 
aprobarea prealabilă a A.S.F., conform prevederilor 
legale. 

 (3) Condițiile fuziunii și divizării sunt stabilite de 
către societățile mutuale în actele lor constitutive, cu 
respectarea în mod similar a dispozițiilor Legii 
nr.31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, aplicabile societăților de 
asigurare pe acțiuni, și a reglementărilor emise de 
A.S.F. în aplicarea prezentei legi.   
 

  

36.  Art.27.- Modificarea formei societății mutuale 
în societate pe acțiuni 

Art. 27. – Nemodificat.   

 (1) Societățile mutuale  își pot modifica forma 
juridică într-o societate pe acțiuni, având ca obiect de 
activitate desfășurarea activității de asigurare, cu 
respectarea dispozițiilor prezentei legi, ale 
reglementărilor emise în aplicarea acesteia de A.S.F., 
precum și, în măsura în care nu contravine acestora, 
ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, cu aprobarea prealabilă a 
A.S.F.  

(1) Nemodificat.  

 (2) În aplicarea prevederilor alin.(1), adunarea 
generală a membrilor societății mutuale aprobă 
modificarea formei juridice a societății mutuale, 
precum și: 

(2) Nemodificat.  

 a) nivelul capitalului social, care nu poate depăși 
valoarea activului net al societății mutuale rezultată 
dintr-o evaluare independentă realizată de un auditor 
financiar persoană juridică, avizat de A.S.F. să 
desfășoare activitate de audit financiar la societățile 
de asigurare, conform prevederilor legale; evaluarea 
în cauză se va efectua conform standardelor 

a) nivelul capitalului social, care nu poate depăși 
valoarea activului net al societății mutuale rezultată 
dintr-o evaluare independentă realizată de un auditor 
financiar persoană juridică, avizat de A.S.F. să 
desfășoare activitate de audit financiar la societățile 
de asigurare, conform prevederilor legale; evaluarea 
în cauză se va efectua conform standardelor 

Publicarea s-a făcut în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. 
L243/1din 11 septembrie 2002. 
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crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
internaționale de contabilitate adoptate de Comisie în 
temeiul Regulamentului (CE) nr.1606/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 
2002 privind aplicarea standardelor internaționale de 
contabilitate și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. 0 din 1 ianuarie 2007; 
 
 
 

internaționale de contabilitate adoptate de Comisie în 
temeiul Regulamentului (CE) nr.1606/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 
2002 privind aplicarea standardelor internaționale de 
contabilitate și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. L243/1 din 11 septembrie 2002; 
 
Autori: Comisia pentru buget și Comisia economică  

 b) nivelul cotei de participare la capitalul social 
pentru fiecare membru; 

b) Nemodificat.  

 c) valoarea nominală a unei acțiuni, și c) Nemodificat.  
 d) actul constitutiv corespunzător noii forme 

juridice de societate. 
d) Nemodificat.  

 (3) În aplicarea prevederilor alin.(2), Consiliul de 
administrație sau, după caz, Directoratul societății 
mutuale prezintă adunării generale a membrilor 
propunerea de modificare a formei juridice, însoțită 
de raportul de evaluare independentă realizat de 
auditorul financiar conform alin.(2) lit.a).  

(3) Nemodificat.  

 (4) Anterior îndeplinirii cerințelor prevăzute la 
alin.(2) și (3), adunarea generală a membrilor 
desemnează auditorul financiar în scopul prevăzut la 
alin.(2) lit. a) ori mandatează Consiliul de 
administrație sau, după caz, Directoratul societății să 
contracteze un auditor financiar în acest scop, și 
stabilește data de referință la care se realizează 
evaluarea; societatea mutuală prevede în actul 
constitutiv procedura de modificare a formei juridice. 

(4) Nemodificat.  

 (5) Membrii societății mutuale devin acționari ai 
societății de asigurare pe acțiuni, cu excepția acelor 
membri care au votat împotriva modificării formei 

(5) Nemodificat.  



 

38 

 

Nr. 
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 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
juridice, și -au manifestat dreptul de a se retrage din 
societate și dreptul de a solicita cumpărarea de către 
societate a acțiunilor ce le -ar fi revenit în ipoteza în 
care ar fi rămas acționari în societate; societatea 
achită contravaloarea acțiunilor membrilor retrași la 
prețul stabilit prin aplicarea cotelor de participare, 
determinate conform prevederilor alin.(7) teza I, la 
valoarea capitalului social. 

 (6) Membrii societății mutuale care nu devin 
acționari, deoarece contribuția lor este mai mică decât 
valoarea nominală a unei acțiuni, vor fi excluși din 
societatea pe acțiuni sub condiția despăgubirii, prin 
raportarea cotei obținute în conformitate cu alin.(7) la 
valoarea capitalului social al societății pe acțiuni.   

(6) Nemodificat. 
 
 
 
 
 

 

 (7) Cotele de participare la capitalul social se 
stabilesc în funcție de mărimea tuturor contribuțiilor 
achitate de către membrii existenți la data adoptării 
hotărârii de modificare a formei juridice a societății  
pe durata deținerii calității de membru, din care se 
scad eventualele contribuții restituite; cota de 
participare din care nu rezultă un număr întreg de 
acțiuni se rotunjește în jos, iar totalul sumei rezultată 
din aceste rotunjiri rămâne la dispoziția societății. 

(7) Nemodificat.  

37.  Art.28.- Dizolvarea și lichidarea societăților 
mutuale   

Art. 28. – Nemodificat.   

 (1) Societățile mutuale se dizolvă și intră în 
lichidare în următoarele situații: 

  

 a) prin hotărârea adunării membrilor;   
 b) prin scăderea numărului membrilor sub limita 

prevăzută de prezenta lege, în condițiile prevăzute la 
art.9 alin.(2) și (3); 
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propuse 
 c) în cazul neacordării autorizației de funcționare, 

conform art.23 alin.(7); 
  

 d) în cazul retragerii autorizației de funcționare;   
 e) la declararea falimentului societății mutuale;   
 f) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege și/sau 

de actul constitutiv. 
  

 (2) Societățile mutuale stabilesc în actul constitutiv 
situațiile, condițiile și modalitatea de dizolvare și 
lichidare, cu respectarea prevederilor legale, a 
prezentei legi și reglementărilor emise de A.S.F. în 
aplicarea acesteia, a Legii nr.503/2004 privind 
redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și 
lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, 
republicată, cu modificările ulterioare, precum și, în 
măsura în care nu contravin acestora, a dispozițiilor 
Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale altor acte normative 
incidente, aplicabile societăților de asigurare pe 
acțiuni.  

  

 (3) În aplicarea prevederilor alin.(2), actul 
constitutiv conține și prevederi privind drepturile și 
obligațiile membrilor societății mutuale pe perioada 
lichidării, efectele acesteia asupra contractelor de 
asigurare, ordinea de prioritate a creanțelor și alte 
aspecte specifice. 

  

 (4) După deschiderea procedurii de lichidare, este 
interzisă acceptarea de noi membri, încheierea de noi 
contracte de asigurare, precum și creșterea sumei 
asigurate ori a limitei de despăgubire sau 
suplimentarea riscurilor asigurate prin contractele de 
asigurare în vigoare.  
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38.  CAPITOLUL IV 

Contravenții și infracțiuni 
Nemodificat   

39.  Art.29.- Contravenții Art. 29. – Nemodificat.  
 (1) Constituie contravenții următoarele fapte:  (1) Nemodificat.   
 a) nerespectarea de către societățile mutuale și de 

către persoanele care fac parte din conducerea 
acestora sau de către cele care dețin funcții -cheie ori 
alte funcții critice a prezentei legi și a  
reglementarilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei 
legi; 

a) Nemodificat.   

 b) nerespectarea de către societățile mutuale și de 
către persoanele care fac parte din conducerea 
acestora sau de către cele care dețin funcții -cheie ori 
alte funcții critice , în orice mod a actelor 
administrative individuale emise de A.S.F.; 

b) Nemodificat.   

 c) nerespectarea de către persoanele care fac parte 
din conducerea societăților mutuale a obligației de 
informare a A.S.F. prevăzută la art.9 alin.(2); 

c) Nemodificat.   

 d) nerespectarea de către societățile mutuale și de 
către persoanele care fac parte din conducerea 
acestora a obligației de informare în scris a 
persoanelor care își exprimă interesul de a deveni 
membri prevăzută la art.11 alin.(4); 

d) Nemodificat.   

 e) nerespectarea de către societățile mutuale a 
prevederilor art.14 alin.(6) privind valoarea maximă a 
sumelor restituite într-un an din contribuțiile la 
fondul inițial, ale art.14 alin.(7) privind obligația de 
solicitare a aprobării A.S.F. pentru operațiunea de 
restituire a contribuțiilor la fondul inițial, precum și 
ale art.14 alin.(9) privind obligația de informare a 
A.S.F. cu privire la identitatea membrilor care au 
drept de restituire a contribuției la fondul inițial; 

e) Nemodificat.   
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Motivarea amendamentelor 
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 f) nerespectarea de către societăț ile mutuale și de 

către persoanele care fac parte din conducerea 
acestora a prevederilor art.15 privind constituirea 
fondului de echilibrare pentru situații nefavorabile; 

f) Nemodificat.   

 g) nerespectarea de către societățile mutuale și de 
către persoanele care fac parte din conducerea 
acestora a prevederilor art.18 alin.(4) privind 
distribuirea către membri a excedentului anual; 

g) nerespectarea de către societățile mutuale și de 
către persoanele care fac parte din conducerea 
acestora a prevederilor art. 18 alin. (4) privind 
distribuirea către membri a excedentului anual 
distribuibil; 
 
Autor: Comisia economică și Comisia pentru buget 
 

Pentru corelare cu amendamentul 
propus la  art. 18 alin. (1). 

 h) nerespectarea de către societăţile mutuale și de 
către persoanele care fac parte din conducerea 
acestora a prevederilor art.24 alin.(1) privind 
transmiterea modificărilor documentelor și 
informațiilor pe baza cărora a fost acordată 
autorizația de funcționare; 

h) Nemodificat.   

 i) nerespectarea de către societățile mutuale și de 
către persoanele care fac parte din conducerea 
acestora a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, 
supraveghere și control sau în urma acestora, emise 
conform prezentei legi și a reglementărilor emise de 
A.S.F. în aplicarea prezentei legi; 

i) Nemodificat.   

 j) nerespectarea de către societățile mutuale și de 
către persoanele care fac parte din conducerea 
acestora a prevederilor art.24 alin.(2) privind ținerea 
evidenței contribuțiilor membrilor; 

j) Nemodificat.   

 k) nerespectarea de către societățile mutuale și de 
către persoanele care fac parte din conducerea 
acestora a prevederilor art.11 alin.(4) privind 
informarea prealabilă a persoanelor care își exprimă 

k) Se elimină. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

 
Lit. k) instituie aceeași contravenție 
ca cea prevăzută la lit. d). 
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propuse 
interesul de a deveni membri ai societății mutuale; 
 

 

 l) efectuarea de către societăţile mutuale și de 
către persoanele care fac parte din conducerea 
acestora a modificărilor actului constitutiv fără avizul 
A.S.F. conform prevederilor art.6 alin.(4);  
 

k) Nemodificat. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  

Literele l)-n) se renumerotează k)-m) 
ca urmare a amendamentului de 
eliminare a lit. k) a art. 29 din 
proiectul de lege, cu textul 
nemodificat. 
 

 m) nerespectarea de către societățile mutuale a 
prevederilor art.24 alin.(12) privind includerea în 
contractele de asigurare a prevederilor referitoare la 
contribuțiile suplimentare; 

l) Nemodificat. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  

 

 n) efectuarea transferului de portofoliu fără 
aprobarea A.S.F., conform prevederilor art.25. 

m) Nemodificat. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

 

 (2) În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru 
săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin.(1) de 
către societățile mutuale Consiliul A.S.F. poate aplica 
acestora una sau mai multe dintre următoarele 
sancțiuni contravenționale principale, prin derogare 
de la prevederile art.5 alin.(7) din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

(2) Nemodificat.   

 a) avertisment scris; a) Nemodificat.   
 b) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin 

derogare de la prevederile art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) Nemodificat.   
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 c) limitarea operaţiunilor; c) Nemodificat.   
 d) interzicerea temporară sau definitivă a 

exercitării activității de asigurare parţială sau totală, 
pentru una sau mai multe categorii de asigurări 
practicate; 

d) Nemodificat.   

 e) retragerea autorizaţiei societății mutuale. e) Nemodificat.   
 (3) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin.(1) 

lit. a) - c), e) - l) de către conducerea societăților 
mutuale și/sau persoanelor care dețin funcții - cheie 
ori alte funcții critice în cadrul aces tora se 
sancţionează, după caz, cu: 

(3) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la                           
alin. (1) lit. a) – c), e) – k) de către conducerea 
societăților mutuale și/sau persoanelor care dețin 
funcții – cheie ori alte funcții critice în cadrul acestora 
se sancţionează, după caz, cu: 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  
 

Ca urmare a amendamentului de 
eliminare a lit. k) a art.29 din 
proiectul de lege, trimiterea corectă 
este la lit. e) - k) și nu la  lit. e) - l) . 

 a) avertisment scris; a) Nemodificat.   
 b) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin 

derogare de la prevederile art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

b) Nemodificat.   

 (4) Pe lângă sancțiunile contravenționale principale 
prevăzute la alin.(3), în funcție de natura și gravitatea 
faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica conducerii 
societăților mutuale și/sau persoanelor care dețin în 
cadrul acestora funcții - cheie ori alte funcții critice 
una sau ambele dintre următoarele sancțiuni 
contravenționale complementare: 

(4) Nemodificat.   

 a) retragerea aprobării acordate de către A.S.F.; a) Nemodificat.   
 b) interzicerea dreptului de a ocupa funcții care 

necesită aprobarea ASF pentru o perioadă cuprinsă 
între unu și 5 ani de la comunicarea deciziei de 
sancționare sau de la o altă dată menționată expres în 

b) Nemodificat.   
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aceasta. 

 (5) Dispozițiile prevederilor art.163 alin.(11), (12) 
și (14)-(19) ș i art.165 alin.(1) și (2) din Legea 
nr.237/2015, cu modificările ulterioare, se aplică în 
mod corespunzător în ceea ce privește contravențiile 
și sancțiunile prevăzute de prezenta lege. 

(5) Nemodificat.   

 (6) Decizia prin care se stabilește şi se 
individualizează obligaţia de plată întocmită sau 
emisă de către A.S.F., conform legii, constituie titlu 
de creanță;  la data scadenței, titlul de creanță devine 
titlu executoriu, în baza căruia A.S.F. declanșează 
procedura de executare silită, conform dispoziţiilor 
Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
republicată, cu modificările  ulterioare. 

(6) Nemodificat.   

40.  Art.30.- Infracțiuni Art. 30. – Nemodificat   
 Utilizarea denumirii de „societate mutuală de 

asigurare” de către persoane juridice care nu sunt 
autorizate de A.S.F., cu excepția cazului în care 
această utilizare este prevăzută de lege sau acorduri 
internaționale,  în scopul de a obține pentru sine sau 
pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s -a 
pricinuit o pagubă, constituie infracțiunea de 
înșelăciune și se pedepsește conform dispozițiilor 
art.244 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

  

41.  CAPITOLUL V 
Dispoziții finale 

 
 
 

Nemodificat.   
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
42.  Art.31.- Prevederi finale 

 
Art. 31. – Procesul de supraveghere  
 
Autori: Comisia pentru buget și Comisia economică  
 

Pentru a exprima în mod sintetic 
reglementarea preconizată. 

 (1) A.S.F. supraveghează societăţile mutuale astfel 
încât să asigure protecţia asiguraţilor şi să contribuie 
la menţinerea stabilităţii pieţei asigurărilor.   

(1) Nemodificat.   

 (2) Procesul de supraveghere este realizat de A.S.F. 
conform prevederilor legale, prezentei legi și a 
reglementărilor A.S.F.  

(2) Nemodificat.   

 (3) În cadrul procesului de supraveghere, A.S.F. 
verifică raportările periodice şi informaţiile 
suplimentare transmise de societăţile mutuale şi 
efectuează controale la sediul acestora.   

(3) Nemodificat.   

 (4) Prezenta lege se completează cu legislaţia 
privind autorizarea și supravegherea act ivității de 
asigurare și reasigurare, cu cea privind societățile, cu  
legislația din domeniul asigurărilor, cu cea privind 
insolvența, cu prevederile Legii nr.287/2009, 
republicată, cu modificările ulterioare, după caz.   

(4) Nemodificat.  

 (5) A.S.F.  adoptă reglementări în aplicarea 
prezentei legi. 

(5) Nemodificat.   

43.  Art.32.- Modificarea Legii nr.237/2015 privind 
autorizarea şi supravegherea activităţii de 
asigurare şi reasigurare 

Art. 32. ─ Se elimină. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget 

Prevederea a fost deja preluată în 
Legea nr. 237/2015 privind 
autorizarea şi supravegherea 
activităţii de asigurare şi 
reasigurare, prin art. 37 din Legea 
236/2018 privind distribuţia de 
asigurări, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 853 
din  8 octombrie 2018. 

 La articolul 1 alineatul (2) din Legea nr.237/2015 
privind autorizarea şi supravegherea activităţii de 
asigurare şi reasigurare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.800 din 28 
octombrie 2015, cu modificările ulterioare, 
punctul 44 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
 „44. reasigurare - operaţiune care constă într-una 

din următoarele activități: 
  

 a) preluarea riscurilor cedate de un asigurător 
sau reasigurător, din statele membre sau din state 
terţe;  

  

 b) acoperirea de către un reasigurător a unei 
instituții care intră în domeniul de aplicare al 
Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 
privind activitățile și supravegherea instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP)”. 
 

  

44.  Art.33.- Intrarea în vigoare 
Prezenta lege întră în vigoare la 3 zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
cu excepția art.29, care intră în vigoare la 30 de zile 
de la publicare. 
 

Art. 32. – Nemodificat.  
 

Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget 

 

45.  ----------------------------- Art. 33. – La articolul 4 din Legea nr. 236/2018 
privind distribuția de asigurări, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 
din 8 octombrie 2018, după alineatul (11) se 
introduce un nou alineat, alin. (111), cu următorul 
cuprins: 
„(111). A.S.F. coordonează Institutul de Studii 
Financiare.” 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  

Aceasta prevedere s-a regăsit în 
Legea nr. 32/2000 privind activitatea 
şi supravegherea intermediarilor în 
asigurări şi reasigurări, la art. 5 lit. k). 
Dat fiind faptul că                        
Legea nr. 32/2000 a fost abrogată 
prin  Legea nr. 236/2018 privind 
distribuția de asigurări publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 853 din       8 octombrie 
2018, s-a omis a se prelua în textul 
Legii nr. 236/2018 aceasta dispoziție 
,,A.S.F coordonează Institutul de 
Studii Financiare.” 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
46.  ------------------------- Art. 34. – Legea notarilor publici și a activității 

notariale nr.36/1995, republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018, se 
modifică după cum urmează: 
1. În tot cuprinsul Legii nr.36/1995, 
republicată, sintagma Casa de asigurări a 
notarilor publici se înlocuiește cu sintagma Casa 
de răspundere civilă a notarilor publici, sintagma 
asigurare de răspundere civilă  se înlocuiește cu 
sintagma contract de răspundere civilă, sintagma 
contract de asigurare se înlocuiește cu sintagma 
contract de răspundere civilă, sintagma limita 
minimă a valorii de asigurare se înlocuiește cu 
sintagma limita minimă a valorii garantate de 
răspundere civilă, sintagma primă de asigurare se 
înlocuiește cu sintagma contribuție de răspundere 
civilă, iar sintagma nivelul primei de asigurare se 
înlocuiește cu nivelul cuantumului contribuției. 
2. Legea nr.36/1995, republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018,                    
cu modificările aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al României,     
Partea I. 
 
 
         Autori: dep. Vasile Varga, dep. Lucian Heiuș,        

dep. Bogdan Huțucă și dep. Nicolae Neagu  

Interpretarea sistematică a Legii nr. 
237/2015, care reprezintă norma 
generală, prin raportare atât la 
dispozițiile art. 20 alin. (16), care 
prevăd posibilitatea existenței unor 
excepții legale de la acest act 
normativ, cât și la dispozițiile 
speciale ale art. 60 din Legea nr. 
36/1995, care reprezintă cadrul legal 
de funcționare a Casei de Asigurări a 
Notarilor Publici, conduce la 
concluzia că activitatea de asigurare 
pentru răspundere civilă a notarilor 
publici, desfășurată de casa de 
asigurări profesională, nu intră sub 
incidența Legii nr. 237/2015, întrucât 
beneficiază de o reglementare legală 
distinctă, specială și derogatorie de la 
acest act normativ. 
Pentru aceste considerente, în scopul 
evitării unor confuzii privind regimul 
juridic aplicabil, se impune 
modificarea Legii notarilor publici și 
a activității notariale nr. 36/1995, 
republicată, prin efectuarea unor 
precizări de ordin terminologic, 
urmând ca termenii specifici 
domeniului asigurărilor să fie 
înlocuiți cu termenii corespunzători 
prin raportare la specificul activității 
Casei de Asigurări a Notarilor 
Publici. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
47.  Prezenta lege transpune, prin art.32, prevederile 

art.63 pct.1 din Directiva (UE) 2016/2341 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 14 
decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale (IORP) (reformare), publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria 
L, nr.354 din  23 decembrie 2016. 
 

Se elimină. 
 
Autori: Comisia economică și Comisia pentru buget  

Pentru corelare cu amendamentul de 
eliminare a art. 32 din proiectul de 
lege.  
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