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                         BIROULUI  PERMANENT   

                                           AL  

                                                CAMEREI DEPUTAŢILOR 

                          

                          

                             

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea 

activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind 

distribuţia de asigurări, transmis spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei pentru buget, finanţe cu 

adresa nr. PL-x 233/2022 din 4 mai 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/201 din 5 mai 2022, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE                                                                   PREŞEDINTE 

 

     Costel Neculai DUNAVA                                                  Bogdan-Iulian HUŢUCĂ          
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                                                                             RAPORT COMUN 

                                                                                         asupra  

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru 

modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 

şi pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, transmis cu adresa nr. PL-x 233/2022 din                      

4 mai 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/201 din  5 mai 2022. 

 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 2 mai 2022. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 243 din 15 martie 2022, a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 

propuneri. 
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 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, conform avizului                              

nr. 6584 din 14 septembrie 2021.     

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil inițiativa 

legislativă, cu o recomandare, conform avizului nr. 4c-6/303 din 11 mai 2022. 

 Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-9/351 

din 17 mai 2022.  

 Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului                          

nr. 4c-13/356 din 24 mai 2022. 

 Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare cu adresa nr. 5104/NS din 12 mai 2022, punctul de vedere înaintat de Ministerul Finanțelor, în urma 

consultării cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, în care a menționat că nu susține dispozițiile de la                                   

pct. 25 al art. I din proiectul de lege, în forma adoptată de Senat, întrucât această prevedere reiterează reglementările 

alin. (1) al art.10 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările                       

şi completările ulterioare, de la care Legea nr. 237/2015 nu derogă în mod expres.  

Confederația Națională a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori – «Convenția CONROM» a transmis 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare în data de 2 iunie 2022 punctul de vedere, prin intermediul 

poștei electronice. 

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) a transmis Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare în data de 2 iunie 2022 punctul de vedere, prin intermediul poștei 

electronice. 

 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 

privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, în vederea 

consolidării cadrului legal privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, din perspectiva 

necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene incidente în materie, în contextul 

îndeplinirii obligaţiilor asumate de România. 

 Potrivit expunerii de motive, prin proiectul de act normativ se urmărește transpunerea în legislaţia naţională                          

a art.2 pct. 2–6 din Directiva (UE) 2019/2177 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2019 de 

modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare 

(Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare şi a Directivei (UE) 2015/849  privind  
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prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, a art. 304 din                        

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi 

desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), clarificarea transpunerii art.162–172 din                 

Directiva 2009/138/CE, adoptarea unor măsuri potrivit art. 14 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor 

financiare şi potrivit art. 21 şi 22 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din                      

18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 

2019/2088, precum şi modificarea şi completarea Menţiunii de transpunere din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare prin includerea Directivei (UE) 2019/2177. 

 Totodată, se propune modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, 

în vederea stabilirii competenţei A.S.F. de a solicita şi societăţilor, în calitatea acestora de distribuitori, toate documentele 

necesare derulării procesului de supraveghere şi a introducerii unor prevederi care să clarifice modalitatea în care 

distribuitorii pot utiliza datele cu caracter personal numai în scopul desfăşurării activităţii permise de                               

Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, avându-se în vedere respectarea reglementărilor în materie. 

 Potrivit reglementărilor art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. Membrii 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat iniţiativa legislativă în ședința cu prezență fizică și online din data de 

31 mai 2022. Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au examinat iniţiativa legislativă pe 

parcursul mai multor ședințe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 7 iunie 2022. 

La ședința Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență, 

iar din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri                 

14 deputaţi. 

La lucrările celor două Comisii au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Finanțelor, domnul 

Attila György – secretar de stat și doamna Magdalena Ioniță – șef serviciu, din partea Autorității de Supraveghere 

Financiară, domnul Valentin Marcel Ionescu – director – Direcția de Supraveghere Integrată, doamna Cristina Grigoreta 

Zgonea – șef serviciu – Serviciul Reglementare – Direcția juridică, doamna Simona-Elena Dobrică – șef serviciu –  

Direcția Reglementare-Autorizare – Sectorul Asigurări-Reasigurări, doamna Popescu Rigoleta – inspector asigurări, 

doamna Sărăcuţu Cătălina – responsabil reglementări asigurări și doamna Dobrică Simona – şef serviciu reglementări 

asigurări, iar din partea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.),                       

domnul Vasile Ștefănescu – președinte și domnul Mădălin Grigore – avocat. 
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În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât,                       

cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 

şi pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, în forma adoptată de Senat. Singurul 

amendament respins este redat 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 
 

                   Costel Neculai DUNAVA                                                                                               Bogdan-Iulian HUȚUCĂ                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                     

 

 

                          SECRETAR                                                                                                                       SECRETAR 
 

                  Bogdan-Alin STOICA                                                                                                   Iulius Marian FIRCZAK 

 

              

 

 

 
                  ŞEF SERVICIU                                                                                                               ŞEF SERVICIU   

          Lidia-Graziella SEGĂRCEANU                                                                                                                    Giorgiana ENE      

                                                                                                                                                                                     CONSILIER PARLAMENTAR 

                                                                                                                                                                                          Laura Elena GHEORGHE 
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ANEXA  

 

AMENDAMENT RESPINS:  

 

 
Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

1. Argumente pentru 

susţinere 

2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 

decizională 

1. ------------------- 

 

 

 

 

 

4. La articolul 10, după alineatul 

(12) se introduce un nou alineat, 

alin.(13), cu următorul cuprins:  

 

 „(13) Notificările revăzute la art. 11 

alin.(9) și (10), art.13 alin. (8) și art.14  

alin.(14):  

a) sunt suficient de detaliate 

pentru a putea fi evaluate adecvat;  

b) nu aduc atingere mandatului și 

compentențelor de supraveghere ale 

A.S.F prevăzute de prezenta lege, atât 

în calitate de supraveghetor din stat 

membru de origine, cât și în calitate 

de supraveghetor din stat membru 

gazdă. ” 

4. La articolul 10, după alineatul 

(12) se introduc două noi alineate, 

alin.(13) și alin.(14), cu următorul 

cuprins:  

„(13) Notificările revăzute la art. 11 

alin.(9) și (10), art.13 alin. (8) și 

art.14  alin.(14):  

a) sunt suficient de detaliate 

pentru a putea fi evaluate adecvat;  

b) nu aduc atingere mandatului 

și compentențelor de supraveghere 

ale A.S.F prevăzute de prezenta lege, 

atât în calitate de supraveghetor din 

stat membru de origine, cât și în 

calitate de supraveghetor din stat 

membru gazdă.  

(14) În termen de 14 zile 

calendaristice de la data ședinței 

Consiliului  A.S.F, Consiliul A.S.F 

trimite minuta și procesul-verbal al 

 1. În prezent, procesul-verbal și 

minuta ședintelor Consiliului 

A.S.F pot fi accesate de membrii 

comisiei de Politică Economică, 

Reformă și Privatizare din Camera 

deputaților și de către membrii 

Comisiei Economică, Industrii și 

Servicii din Senat doar la 

solicitarea expresă a acestora.  

Amendamentul propune ca cele 

două documente să fie trimise 

automat către cele două comisii din 

Parlament, astfel încât accesul 

membrilor comisiilor la acestea să 

fie mult mai facil.  

Cunoașterea în timp real și util a 

discuțiilor și deciziilor Consiliului  

A.S.F., poate conduce la evitarea 

unor situații dezastroase precum 

falimentul Societății de Asigurare-

Reasigurare  City Insurance SA.  

2. Prin vot, membrii celor două 

Comisii au respins amendamentul. 

 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

1. Argumente pentru 

susţinere 

2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 

decizională 

ședinței, spre informare, către 

comisia de Politică Economică, 

Reformă și Privatizare și Comisia 

pentru Buget, Finanțe și Bănci din 

Camera deputaților și către Comisia 

Economică, Industrii și Servicii din 

Senat. Nerespectarea acestor 

dispoziții legale se sancționează cu 

diminuarea indemnizației 

membrilor Consiliului A.S.F, 

inclusiv președintele,  cu 10%, 

pentru luna în care nerespectarea a 

avut loc.”    

       Autor:  dep. Mihai-Cătălin Botez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


