
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările
facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării
Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de
Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale şi Ministerul Justiţiei – Direcţia Generală a Penitenciarelor

Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
precum şi Direcţia Generală a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei,
datorită specificului activităţilor, pot încheia, cu respectarea prevederilor legale,
contracte de asigurare facultativă de bunuri, persoane şi răspundere civilă.

Contractele de asigurare se încheie numai în urma unei analize riguroase
a probabilităţii producerii riscurilor, determinată de necesitatea reparării
eventualelor prejudicii, precum şi pentru utilizarea eficientă a creditelor bugetare
puse la dispoziţie.

În spiritul gospodăririi eficiente a fondurilor, Legea nr. 15/1998, astfel
cum a fost modificată prin Legea nr. 43/2001, stabileşte că instituţiile în cauză
reţin, ca venituri extrabugetare, sumele cuvenite pentru cazurile de producere a
riscurilor în scopul finanţării cheltuielilor privind repararea sau achiziţionarea de
tehnică militară.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii finanţelor publice nr. 500/2002, toate
veniturile reţinute şi utilizate în sistem extrabugetar, sub diverse forme şi denumiri,
se introduc în bugetul de stat, urmând regulile şi principiile prevăzute la art. 62
alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 68, precum şi a celor pentru constituirea, potrivit legii,
a fondurilor de stimulare a personalului. Ca urmare, instituţiile din sistemul de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională nu intră la excepţiile prevăzute de
art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 68, drept pentru care indemnizaţiile cuvenite
pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare vor fi
vărsate la bugetul de stat.

Din această cauză, instituţiile publice efectuează o plată dublă, o dată ca
plătitori de prime de asigurare şi a doua oară ca plătitori ai reparaţiilor bunurilor
asigurate.
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Pentru eliminarea acestei disfuncţii, a fost iniţiată Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la
asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul
Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul
de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei – Direcţia Generală a
Penitenciarelor.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2003 pentru
modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri,
persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de
Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul
de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei
– Direcţia Generală a Penitenciarelor.


