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Parlamentul  României 
 

 
 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti   26 mai 1999 
Nr. 870 

 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind societăţile de  
asigurare şi supravegherea asigurărilor 

 
 
 

In urma examinării proiectului de Lege privind societăţile de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor în şedinţa din 19 mai 1999, propunem ca acesta să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1.  Art. 2 alin. (10) 
 
“10) persoane semnificative: 
acţionarii care, singuri ori prin 
intermediul sau în legătură cu 
alte persoane, deţin cel puţin 
5% din totalul drepturilor de 
vot în adunarea generală a 
acţionarilor, membrii ai 
Consiliului de administraţie 
precum şi directorul general.” 

Se propune reformularea 
textului, astfel: 
“(10)  
a) acţionari semnificativi: 

acţionarii care, singuri ori 
prin intermediul sau în 
legătură cu alte persoane, 
deţin cel puţin 5% din 
totalul drepturilor de vot în 
adunarea generală a 
acţionarilor. 

b) persoane semnificative: 
membrii Consiliului de 
administraţie precum şi 
directorul general.” 

 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 
Grupul Parlamentar PNL; 

Pentru alinierea la 
terminologia 
consacrată. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

  - deputat Constantin Teculescu, 
Grupul Parlamentar PDSR. 

 

2.  Art. 4 alin. (5) 
 
“(5) Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor este condusă de un 
Consiliu format din 5 membri, 
inclusiv preşedintele şi 
vicepreşedintele.” 

Se reformulează textul, după 
cum urmează: 
“(5) Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor este condusă de un 
Consiliu format din 5 persoane, 
respectiv preşedinte, 
vicepreşedinte şi trei membri.” 
 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Grigoraş Neculai, 

Grupul Parlamentar PDSR 
 

Pentru conciziunea 
şi acurateţea 
textului. 

3.  Art. 4 alin. (7) 
 
“(7) Membrii Consiliului 
Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor sunt numiţi şi pot 
fi revocaţi de către Parlament, 
în şedinţă comună a celor două 
Camere.” 

Se reformulează textul după cum 
urmează: 
“(7) Membrii Consiliului 
Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor sunt numiţi de către 
Parlament, în şedinţă comună a 
celor două Camere, la 
propunerea Comisiilor reunite 
pentru buget, finanţe şi bănci 
ale Senatului şi Camerei 
Deputaţilor . Preşedintele şi 
vicepreşedintele se 
nominalizează pe funcţii în 
lista de propuneri care se 
supune aprobării 
Parlamentului.” 
 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Gheorghe Ana, 

Grupul Parlamentar PDSR. 

În vederea 
respectării 
procedurii 
legislative în 
vigoare. 
Votul pentru 
aprobarea 
Consiliului, a 
preşedintelui şi 
vicepreşedintelui se 
face pe o singură 
listă, de comisiile 
abilitate 
permanente. 

4.  Art. 4 alin. (8’) nou Se introduce un nou alineat, cu 
următorul conţinut: 
“(8’) Revocarea Consiliului 
Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor în totalitate sau 

Numirea ca şi 
destituirea unei 
entităţi sau a unei 
persoane sunt 
momente 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

  individual, se face de către 
autoritatea care i-a numit, pe 
baza procedurii definite la 
alineatul precedent.” 
 
Autori: 
- deputat Gheorghe Ana, 

Grupul Parlamentar PDSR; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

distincte şi disparate 
în timp, de aceea ele 
trebuie 
individualizate în 
Lege. 

5.  Art. 4 alin. (15) lit. a) 
“a) să fie cetăţeni români, cu 
domiciliul în România, în 
vârstă de minimum 35 de ani, 
cu o bună reputaţie şi pregătire 
profesională, în domeniile de 
asigurări, finanţe, bănci, 
actuariat, juridic, contabil, 
economic şi tehnic, 
preşedintele şi 
vicepreşedintele având o 
vechime de cel puţin 3 ani în 
activitatea de supraveghere a 
asigurărilor.” 
 

Se reformulează textul astfel: 
“a) să fie cetăţeni români, cu 
domiciliul în România, cu o bună 
reputaţie şi pregătire 
profesională şi o vechime de cel 
puţin 5 ani în activitatea 
financiar-bancară şi/sau  de 
asigurări şi reasigurări.” 
 
Autori: 
-  deputat  Gheorghe Ana Grupul  

Parlamentar PDSR 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 

Textul iniţial este 
restrictiv şi 
discriminatoriu în 
raport cu legislaţia 
din domeniul 
financiar bancar. 
 

6.  Art. 4 alin. (15) lit. b) 
“b) să nu fie membri ai vreunui 
partid politic;” 

Se completează textul astfel: 
“b) să nu fie membri ai vreunui 
partid politic pe perioada 
exercitării mandatului;” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

Completarea este 
necesară spre a 
preciza concret la ce 
perioadă se referă 
condiţia impusă 
prin textul legii. 

7.  Art. 4 alin. (15) lit. c) 
“c) să nu exercite o altă profesie 
sau să ocupe o funcţie publică 
sau privată;” 

Se completează textul astfel: 
“c) să nu exercite o altă profesie 
sau să ocupe o funcţie publică 
sau privată, cu excepţia 
activităţii didactice în 
învăţământul superior;” 
 
 

Corelare cu 
prevederile 
legislaţiei în vigoare 
care reglementează 
domeniul numirilor 
în diverse comisii 
ale instituţiilor 
similare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

  Autor: 
- deputat Gheorghe Ana, 

Grupul Parlamentar PDSR; 
deputat Constantin Teculescu, 
Grupul Parlamentar PDSR. 

 

8.  Art. 4 alin. (15) lit. d) 
“d) să nu fie membri în 
consiliile de administraţie ale 
persoanelor juridice, subiecte 
ale supravegherii Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor 
sau acţionari semnificativi ai 
acestora;” 

Se completează textul astfel: 
“d) să nu fie membri în consiliile 
de administraţie sau în comisiile 
de cenzori ale persoanelor 
juridice, subiecte ale 
supravegherii Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor sau 
acţionari semnificativi ai 
acestora;” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

Pentru a se evita 
subiectivismul, 
concurenţa neloială 
iar pe de altă parte 
neutralitatea în 
luarea justelor 
decizii. 

9.  Art. 4 alin. (15) lit. e) 
“e) să nu fi fost declaraţi faliţi 
sau să nu fi făcut parte din 
conducerea unei societăţi de 
asigurare care, sub orice formă, 
şi-a încetat activitatea şi nu şi-a 
respectat obligaţiile faţă de 
asiguraţi;” 

Se reformulează textul astfel: 
“e) să nu fi fost declaraţi faliţi 
sau să nu fi făcut parte din 
conducerea unei societăţi de 
asigurare sau financiar - 
bancare, care, sub orice formă, 
şi-a încetat activitatea şi nu şi-a 
respectat obligaţiile faţă de 
terţi;” 
 
Autor: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Pentru a asigura 
credibilitatea şi 
probitatea moral 
profesională a celor 
investiţi cu putere 
decizională în 
câmpul asigurărilor.

10.  Art. 4 alin. (19’) nou Se introduce un nou alineat, cu 
următorul text: 
“(19’) Dacă atât preşedintele 
cât şi vicepreşedintele se află în 
imposibilitate de exercitare a 
prerogativelor, reprezentarea 
Comisiei de supraveghere a 
Asigurărilor va fi asigurată de 
către decanul de vârstă dintre 
cei trei membrii. 

Se are în vedere 
completarea 
prevederilor de la 
alin. (20) care 
conferă validitate 
deliberărilor în 
prezenţa a cel puţin 
3 membri. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

  Autor: 
- deputat Gheorghe Ana, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

 

11.  Art. 4 alin. (28) 
 
“(28) Consiliul Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor 
stabileşte, prin decizie, 
salarizarea membrilor şi 
personalului de specialitate, 
având în vedere nivelul 
remuneraţiei acordate unor 
posturi similare din piaţa de 
asigurări, cu aprobarea 
Comisiilor prevăzute la 
alin.(8)” 

Se elimină “cu aprobare….”, 
textul devenind astfel: 
“(28) Consiliul Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor 
stabileşte, prin decizie, 
salarizarea membrilor săi şi 
personalului de specialitate, 
având în vedere nivelul 
remuneraţiei acordate unor 
posturi similare din piaţa de 
asigurări.” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

Salarizarea nu intră 
în competenţa 
comisiilor 
respective. 

12.  Art. 5 lit. e) 
“e) aprobă persoanele 
semnificative ale asiguratorului, 
în conformitate cu criteriile 
stabilite prin norme;” 

Se completează textul astfel: 
“e) aprobă acţionarii 
semnificativi şi persoanele 
semnificative ale asiguratorului, 
în conformitate cu criteriile 
stabilite prin norme;” 
 
Autori:  
- deputat Dan Constantinescu 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Pentru corelare cu 
art. 2 alin. (10). 

13.  Art. 5 lit. j) nou Se introduce lit. j) cu următorul 
conţinut: 
“j) participarea la elaborarea 
planului de conturi, a 
normelor şi a metodelor 
contabile, după consultarea cu 
asociaţiile profesionale ale 
operatorilor din asigurări.” 
 

Textul este necesar 
avându-se în vedere 
specificitatea şi 
particularităţile 
domeniului 
asigurărilor şi 
reasigurărilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

  Autor: 
deputat Gheorghe Ana, Grupul 
Parlamentar PDSR. 
 

 

14.  Art. 8 alin. (1) 
“(1) Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor adoptă norme care 
reglementează:” 
“a) clasele de asigurări care 
pot fi practicate; 
b) informaţiile şi 
documentaţia cerută de 
procedura de autorizare; 
c) actualizarea limitelor 
minime pentru: 
- capitalul social vărsat al 

societăţilor de asigurare, 
asigurare-reasigurare şi 
reasigurare; 

- capitalul vărsat de 
brokerii de asigurare; 

- fondul de rezervă liberă 
vărsat al unui asigurator, 
constituit sub formă de 
societate mutuală; 

d) actualizarea taxelor de 
autorizare şi stabilirea 
termenelor de plată a taxelor 
de funcţionare prevăzute de 
prezenta lege; 
e) informaţiile, documentele şi 
certificatele necesare 
întocmirii rapoartelor 
prevăzute de prezenta lege; 
f) forma şi conţinutul 
rapoartelor financiare, 
inclusiv ale raportului privind 
asigurările de viaţă; 
g) limita minimă a marjei de 
solvabilitate precum şi 
metodologia de calcul a 
acesteia; 

Se reformulează textul astfel: 
“(1) Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor adoptă norme în 
aplicarea prevederilor 
prezentei legi:” 
 
Autor: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Normele se emit în 
vederea aplicării 
unei anumite legi. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 h) condiţiile privind 
administrarea fondului 
asigurărilor de viaţă, 
investiţiile şi evaluarea 
activelor, calculul rezervelor 
matematice, precum şi orice 
alte aspecte referitoare la 
normele actuariale; 
i) categoriile de active admise 
să acopere rezervele tehnice 
ale asiguratorului, precum şi 
regulile de dispersare a 
plasamentelor; 
j) elaborarea metodologiei de 
calcul şi evidenţă a rezervelor 
tehnice minimale, pentru 
activitatea de asigurări 
generale, în condiţiile 
prezentei legi; 
k) alte categorii de rezerve 
tehnice decât cele prevăzute 
la art. 21 alin. (1); 
l) informaţiile pe care trebuie 
să le conţină rapoartele 
brokerilor de asigurări, 
aspectele referitoare la 
comportarea şi 
managementul afacerilor 
acestora, limita minimă a 
asigurării de răspundere 
civilă profesională, precum şi 
operaţiunile care pot fi 
efectuate; 
m) organizarea, funcţionarea 
şi atribuţiile Corpului 
experţilor în asigurări; 
n) categoriile de asigurări 
exceptate de la prezenta lege, 
în condiţiile şi termenii 
stabiliţi de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor; 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 o)responsabilităţile, 
competenţele, condiţiile şi 
orice alte aspecte referitoare 
la administratorul special, 
precum şi atribuţiile 
persoanelor semnificative ale 
asiguratorului, după numirea 
acestuia; 
p) criteriile pentru aprobarea 
prealabilă a persoanelor 
semnificative; 
q) aplicarea legii în domeniul 
asigurărilor obligatorii.” 

  

15.  Art.8 alin. (2) lit. a) nouă 
 

Se introduce o nouă literă cu 
următorul conţinut: 
“a) aprobă normele de aplicare 
a prevederilor prezentei legi;” 
 
Autor: 
- deputat Constantin Teculescu, 
Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Idem cu nr. crt. 14 
din raport. 

16.  Art. 8 alin. (2) lit. a) Devine lit. b) 
 

 

1048 Art. 8 alin. (2) lit. b) 
 
 
“b) modifică sau revocă 
condiţii, cerinţe sau termenii 
impuşi de aceasta prin actele 
sale individuale;” 

Devine lit. c) 
Se elimină cuvântul 
“individuale”  textul devenind: 
“c) modifică sau revocă condiţii, 
cerinţe sau termenii impuşi de 
aceasta prin actele sale;” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

Se evită 
interpretările în 
aplicare. 

1114 Art. 8 alin. (2) lit. c) Devine lit. d) 
 

 

1179 Art. 8 alin. (2) lit. d) 
“d) aprobă acordarea de 
împrumuturi de către asigurator 
persoanelor semnificative;” 
 

Se elimină. 
Autori: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR, 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 

Acordarea de 
împrumuturi nu 
intră în activitatea 
tratată de prezenta 
lege. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1245 Art. 8 alin. (2) lit. g) 
“g) aprobă persoanele 
semnificative ale 
asiguratorului” 

Se completează textul astfel: 
“g) aprobă acţionarii 
semnificativi şi persoanele 
semnificative ale asiguratorului” 
 Autori. 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Corelare cu 
amendamentul adus 
la conţinutul art. 2 
alin. (10). 

1310 Art. 8 alin. (2) lit. h) 
“h) aprobă persoanele care fac 
parte din Corpul experţilor în 
asigurări, care funcţionează pe 
lângă Comisia de Supraveghere 
a Asigurărilor;” 

Se reformulează textul astfel: 
“h) aprobă Componenţa 
Corpului experţilor în asigurări  
care funcţionează pe lângă 
Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor şi avizează statutul 
acestuia;” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Pentru alinierea la 
terminologia 
consacrată. 

17.  Art. 8 alin. (2) lit. j) 
“j) dispune efectuarea de 
investigaţii;” 

Se reformulează textul astfel: 
“j)dispune efectuarea acţiunilor de 
analiză, îndrumare şi control la 
societăţile din sfera de 
reglementare şi supraveghere ;” 
 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 

Pentru o definire 
mai cuprinzătoare. 

18.  Art. 8 alin. (2) lit. l) 
“l) aplică sancţiuni.” 

Se reformulează textul astfel: 
“l) constată şi aplică sancţiuni 
operatorilor din domeniu 
pentru încălcarea prevederilor 
prezentei Legi şi a normelor şi 
deciziilor de aplicare ale 
acesteia.” 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Pentru claritate. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Gheorghe Ana, 

Grupul Parlamentar PDSR; 
- deputat Constantin 

Avramescu, independent 
 

19.  Art. 9 alin. (2) 
“(2) Deciziile şi avizele nu sunt 
supuse publicării, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 8 alin. (2) 
lit. a) şi e)” 

Se completează textul astfel: 
“(2) Deciziile şi avizele nu sunt 
supuse publicării, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 8 alin. (2) 
lit. a), b) şi e) ” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

Pentru corelare cu 
conţinutul art. 8 
alin. (2). 

20.  Art. 10 alin. (1) lit. a) 
 
“a) taxele şi majorările 
prevăzute la art. 13 şi art. 37;” 

Se înlocuieşte în conţinut art. 37) 
cu art. 36), textul devenind: 
“a) taxele şi majorările prevăzute 
la art. 13 şi art. 36;” 

În urma eliminării 
art. 25 articolele 
următoare se 
renumerotează. 

21.  Art. 10 alin. (1) lit. b) 
“b) veniturile provenind din 
donaţii, publicaţii şi alte surse.” 

Se completează textul astfel: 
“b) veniturile provenind din 
donaţii, publicaţii şi alte surse 
legale.” 
 
Autor: 
- deputat Teodor Gheorghe 

Morariu. 
 

Pentru înlăturarea 
eventualelor 
interpretări. 

22.  Art. 10 alin. (2) 
“(2) Eventualul excedent al 
bugetului Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor se 
raportează în anul următor.” 

Se reformulează textul astfel: 
“(2) Excedentul bugetului 
Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor se raportează în anul 
următor.” 
 
Autor: 
- Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci  
 

Pentru claritate şi 
conciziune. 

23.  Art. 11 alin. (1) lit. a) 
“a) o societate pe acţiuni, 
societate mutuală, filială a 
unui asigurător străin, 
persoană juridică română 

Se reformulează textul astfel: 
“a) societăţi pe acţiuni, societăţi 
mutuale, filiale ale unor 
asigurători străini constituite 
ca persoane juridice române, 

Pentru a nu se crea 
interdicţii de 
exercitare pentru 
societăţile mutuale. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

autorizată de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor 
potrivit procedurii reglementate 
la art. 12;” 

autorizate de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor 
potrivit procedurii reglementate 
la art. 12;” 
 
Autor: 
deputat Dan Constantinescu, 
Grupul Parlamentar PNL. 
 

24.  Art. 11 alin. (1) lit. b) 
“b) o sucursală a unui 
asigurător, persoană juridică 
străină, autorizată de Comisia 
de Supraveghere a Asigurărilor 
potrivit procedurii reglementate 
la art. 12.” 

Se modifică textul astfel: 
“b) sucursale ale unor 
asigurători, persoane juridice 
străine, autorizate de Comisia 
de Supraveghere a Asigurărilor 
potrivit procedurii reglementate 
la art. 12.” 
 
Autor: 
 
 
 

 

25.  Art. 11 alin. (2) 
“(2) Un asigurator nu poate fi 
înmatriculat la Registrul 
comerţului fără autorizaţia de 
constituire emisă de Comisia 
de Supraveghere a 
Asigurărilor.” 

Se reformulează textul astfel: 
“(2) Un asigurator nu poate fi 
înmatriculat la Registrul 
Comerţului fără autorizaţia 
prealabilă emisă de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor.” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

Înregistrarea la 
Registrul 
Comerţului 
presupune existenţa 
autorizaţiei de 
constituire. 

26.  Art. 12 alin. (4) lit. b) 
“b) capitalul social vărsat sau, 
în cazul unei societăţi mutuale, 
fondul de rezervă liberă vărsat 
este în conformitate cu 
prevederile legale.” 

Se completează textul astfel: 
“b) capitalul social vărsat la o 
bancă comercială autorizată de 
Banca Naţională a României 
sau, în cazul unei societăţi 
mutuale, fondul de rezervă liber 
vărsat este în conformitate cu 
prevederile legale.” 
 
Autori: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR; 

În vederea 
respectării cadrului 
legislativ în vigoare.
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- deputat Dan Constantinescu, 
Grupul Parlamentar PNL. 

 
 

27.  Art. 12 alin. (4) lit. d) 
“d) societatea prezintă calcule 
actuariale pentru activitatea de 
asigurări de viaţă;” 

Se modifică textul astfel: 
“d) societatea prezintă calcule 
specifice pentru activitatea de 
asigurări de viaţă;” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 
 

 

28.  Art. 12 alin. (5) lit. b) 
 
“b) din documentaţia prezentată 
rezultă că: 
- societatea nu va desfăşura o 

activitate în conformitate cu 
prezenta lege; 

- persoanele semnificative nu 
îndeplinesc criteriile stabilite 
prin norme;” 

Se propune completarea textului 
astfel: 
“b) din documentaţia prezentată 
rezultă că: 
- societatea nu va desfăşura o 

activitate în conformitate cu 
prezenta lege; 

- acţionarii semnificativi şi 
persoanele semnificative nu 
îndeplinesc criteriile stabilite 
prin norme;” 

 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Pentru corelare cu 
amendamentul adus 
la conţinutul art. 2 
alin. (10) 

29.  Art. 12 alin. (6) 
“Prevederile alin. (5) se aplică, 
în mod corespunzător, şi în 
cazul sucursalelor asiguratorilor 
străini, cererea de autorizare 
fiind înaintată Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor  
de către asiguratorul străin.” 
 

Se elimină 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

Textul îmbunătăţit 
reprezintă ultimul 
alineat al art. 12 
conform nr. crt. 43 
din prezentul raport.

30.  Art. 12 alin. (7) şi următoarele Se renumerotează 
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31.  Art. 12 ultim alineat  
 
“Prevederile alin. 5 se aplică în 
mod corespunzător şi în cazul 
sucursalelor asigurătorilor 
străini, cererea de autorizare 
fiind înaintată Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor 
de către asiguratorul străin.” 

Se introduce un nou alineat cu 
următorul cuprins: 
“Prevederile prezentului articol 
se aplică, în mod corespunzător, 
şi în cazul sucursalelor 
asiguratorilor străini.” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

Textul propus este 
mai cuprinzător. 

32.  Art. 13 alin. (1) 
“(1) Un asigurator care solicită 
autorizarea conform art. 12 
achită, la depunerea cererii de 
autorizare, o taxă de autorizare 
de 75.000.000 lei. Cuantumul 
taxei de autorizare se 
actualizează semestrial, prin 
decizie a Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, în 
funcţie de indicele preţurilor 
comunicat de Comisia 
Naţională de Statistică” 

Se reformulează textul 
“(1) Un asigurator care solicită 
autorizarea conform prevederilor 
art. 12 şi art. 45 achită, la 
depunerea cererii de autorizare, o 
taxă de autorizare de 75.000.000 
lei. Cuantumul taxei de 
autorizare se poate actualiza 
anual, prin decizie a Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, în 
funcţie de rata inflaţiei.” 
 
Autori: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR; 
- deputat Neculai Grigoraş, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
- Constantin Avramescu, 

independent 
 

Conform cadrului 
legislativ în vigoare.

33.  Art. 13 alin. (3) 
“(3) Asiguratorii achită, din 
momentul acordării autorizaţiei 
de funcţionare, pe durata 
valabilităţii autorizaţiei, o taxă 
de funcţionare de maximum 
0,3% din primele brute încasate 
în perioada pentru care sunt 
datorate.” 

Se completează textul astfel: 
“(3) Asiguratorul achită, din 
momentul acordării autorizaţiei 
de funcţionare, pe durata 
valabilităţii autorizaţiei, o taxă 
de funcţionare, actualizată 
anual de către comisie, de 
maximum 0,3% din primele 
brute încasate în perioada pentru 
care sunt datorate.” 
 
 
 

Corelare cu textul 
amendat al art. 13 
alin. (1). 
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Autori: 
- deputat Teodor Gheorghe 

Morariu, Grupul Parlamentar 
PNŢCD; 

- deputat Constantin 
Avramescu, independent 

 
34.  Art. 13 alin. (5) 

“(5) Pentru nevirarea la termen 
a taxei de funcţionare, 
prevăzute la alin. (3), se 
calculează majorări de 
întârziere, în conformitate cu 
reglementările în vigoare 
referitoare la sumele nevirate la 
termen la bugetul de stat.” 

Se modifică textul astfel: 
“(5) Pentru nevirarea la termen a 
taxei de funcţionare, prevăzute la 
alin. (3), Comisia va calcula 
majorări de întârziere, în 
conformitate cu reglementările în 
vigoare referitoare la sumele 
nevirate la termen la bugetul de 
stat.” 
 
Autor: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR: 
 

Se impune 
precizarea concretă: 
cine va calcula 
majorările de 
întârziere. 

35.  Art. 15 
“Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor va publica cel 
puţin o dată pe an, într-o 
publicaţie de largă circulaţie, 
lista actualizată a asiguratorilor 
autorizaţi, precum şi orice alte 
informaţii pe care le va 
considera necesare în aplicarea 
prezentei legi.” 

Se completează textul astfel: 
“Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor va publica cel puţin 
o dată pe an, în Monitorul 
Oficial al României, precum şi  
într-o publicaţie de largă 
circulaţie, lista actualizată a 
asiguratorilor autorizaţi, precum 
şi orice alte informaţii pe care le 
va considera necesare în 
aplicarea prezentei legi.” 
 
Autori: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR, 
- deputat Constantin 

Avramescu, independent 
 

 

36.  Art. 16 alin. (2) Se modifică nivelul capitalului 
social vărsat sau, după caz, 
fondul de rezervă liber vărsat, 
astfel: 
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 “(2) Capitalul social vărsat sau, 
după caz, fondul de rezervă 
liber vărsat nu poate fi mai mic 
decât: 
a) 5 miliarde lei pentru 

activitatea de asigurări 
generale, exceptând 
asigurările obligatorii; 

b) 10 miliarde lei pentru 
activitatea de asigurări 
generale; 

c) 8 miliarde lei pentru 
activitatea de asigurări de 
viaţă;” 

 “(2) Capitalul social vărsat sau, 
după caz,  fondul  de rezervă 
liber vărsat nu poate fi mai mic 
decât: 
a) 7 miliarde lei pentru 

activitatea de asigurări 
generale, exceptând 
asigurările obligatorii; 

b) 14 miliarde lei pentru 
activitatea de asigurări 
generale; 

c) 10 miliarde lei pentru 
activitatea de asigurări de 
viaţă;” 

 
Autor: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Printr-o situaţie 
financiară solidă se 
are în vedere 
consolidarea pieţei 
şi  protejarea 
asiguraţilor.  

37.  Art. 16 alin. (6) 
“(6) La stabilirea marjei de 
solvabilitate, obligaţiile 
asiguratorului faţă de asociaţi, 
precum şi contribuţiile la fondul 
de rezervă liberă vărsat, în 
cazul unei societăţi mutuale, nu 
se iau în considerare în calculul 
obligaţiilor.” 
 

Se elimină. 
 
Autor: 
- Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci  

 

La calculul 
obligaţiilor trebuie 
luate în considerare 
şi primele de 
asigurare. 

38.  Art. 16 alin. (7) şi următoarele Se renumerotează. 
 
 

 

39.  Art. 20 alin. (2) lit. d) 
 
“d) propriile reglementări şi 
instrucţiuni de constatare şi 
lichidare a daunelor, în strictă 
concordanţă cu prevederile din 
condiţiile şi clauzele de 
asigurare;” 

Se completează textul, după cum 
urmează: 
“d) propriile reglementări şi 
instrucţiuni de constatare şi 
lichidare a daunelor, în strictă 
concordanţă cu prevederile din 
condiţiile şi clauzele de 
asigurare, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare;” 
 
 

Se asigură cadrul 
legislativ. 
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40.  Art. 21 alin. (3) 
 
“(3) Asiguratorul, care exercită 
o activitate de asigurări de 
viaţă, are obligaţia, cu 
respectarea art. 29, să constituie 
şi să menţine rezerve tehnice, 
numite în continuare rezerve 
matematice, pentru fondul 
asigurărilor de viaţă.” 

Se înlocuieşte “art. (29)” cu “art. 
28)”, textul devenind: 
“(3) Asiguratorul, care exercită o 
activitate de asigurări de viaţă, 
are obligaţia, cu respectarea art. 
28, să constituie şi să menţine 
rezerve tehnice, numite în 
continuare rezerve matematice, 
pentru fondul asigurărilor de 
viaţă.” 
 

După renumerotare, 
prin eliminarea art. 
25, art. 29 devine 
art. 28. 

41.  Art. 25 
“Un  asigurator înregistrat în 
România nu va putea, fără 
aprobarea prealabilă a Comisiei 
de Supraveghere a Asigurărilor: 
a) să acorde împrumuturi 

persoanelor semnificative 
sau funcţionarilor săi, ca şi 
rudelor apropiate ale 
acestora, inclusiv rudelor 
prin căsătorie, precum şi 
persoanelor juridice ale 
căror persoane 
semnificative sau 
funcţionari sunt, de 
asemenea, persoane 
semnificative ale 
asiguratorului sau 
funcţionari ai săi; 

b) să garanteze sau să-şi 
asume vreo obligaţie în 
legătură cu un împrumut al 
oricărei persoane către o 
persoană la care se face 
referire la alin. a), cu 
excepţia cazurilor în care, 
în situaţiile prevăzute la 
alineatele precedente, se 
acordă un împrumut unei 
persoane menţionate la 
alin. a), pentru care  

 

Se elimină. 
 
Autor:  
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Corelare cu 
amendamentul adus 
la art. 8 alin. (2) lit. 
d) 
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 valoarea împrumutului este 
garantată de valoarea de 
răscumpărare a unui contract de 
asigurare de viaţă, emis de 
asigurator persoanei respective, 
care are o valoare cu cel puţin o 
treime mai mare decât valoarea 
împrumutului.” 
 

  

42.  Art. 26 şi următoarele Se renumerotează 
 
 
 

 

43.  Art. 26 alin. (3) 
 
“(3) Asiguratorii, emitenţi de 
documente internaţionale de 
asigurare  Carte Verde, vor 
constitui Biroul Român Carte 
Verde în conformitate cu 
prevederile Convenţiei 
Internaţionale Carte Verde.”  

Devine art. 25 alin. (3) şi se 
completează textul, astfel: 
“(3) Asiguratorii, emitenţi de 
documente internaţionale de 
asigurare  Carte Verde, vor 
constitui Biroul Român Carte 
Verde în conformitate cu 
prevederile Convenţiei 
Internaţionale Carte Verde, cu 
avizul Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor.” 
 
Autor: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 

Corelare cu 
prevederile art. 4 
din prezenta Lege. 

44.  Art. 29 alin. (1) 
 
“(1) În condiţiile art. 33, 
activele aferente fondului 
asigurărilor de viaţă vor garanta 
siguranţa absolută a 
asiguraţilor, care au contracte 
de asigurări de viaţă, şi vor fi 
folosite numai în raport cu 
obligaţiile aferente fondului 
asigurărilor de viaţă.” 

Se înlocuieşte art. 33 cu art. 32, 
textul devenind: 
“(1) În condiţiile art. 32, activele 
aferente fondului asigurărilor de 
viaţă vor garanta siguranţa 
absolută a asiguraţilor, care au 
contracte de asigurări de viaţă, şi 
vor fi folosite numai în raport cu 
obligaţiile aferente fondului 
asigurărilor de viaţă.” 
 
 

Este impusă de 
renumerotarea 
articolelor. 

45.  Art. 31 alin. (1) 
 
“(1) În cazul în care constată că 
măsurile de la art. 30 nu au dat 

Se înlocuieşte art. 30 cu art. 29, 
textul devenind: 
“(1) În cazul în care constată că 
măsurile de la art. 29 nu au dat 

Idem 
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rezultate, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor 
poate, în vederea prevenirii 
insolvabilităţii unui asigurator, 
să solicite Curţii de Apel a 
municipiului Bucureşti numirea 
unui administrator special 
pentru acel asigurator. 

rezultate, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor 
poate, în vederea prevenirii 
insolvabilităţii unui asigurator, să 
solicite Curţii de Apel a 
municipiului Bucureşti numirea 
unui administrator special pentru 
acel asigurator. 

46.  Art. 31 alin. (6) lit. a) 
“a) toate atribuţiile legale ale 
persoanelor semnificative ale 
asiguratorului vor fi suspendate 
şi vor fi transferate 
administratorului special, pe 
durata numirii sale;” 

Se completează textul astfel: 
a) toate atribuţiile legale ale 
acţionarilor semnificativi şi 
persoanelor semnificative ale 
asiguratorului vor fi suspendate 
şi vor fi transferate 
administratorului special, pe 
durata numirii sale;” 
 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Corelare cu art. 2 
alin. (10). 

47.  Art. 31 alin. (6) lit. b) 
“b) atribuţiile, îndatoririle şi 
responsabilităţile persoanelor 
semnificative ale asiguratorului, 
după aplicarea prevederilor 
alin. (6) lit. a), se stabilesc prin 
norme.” 

Se completează textul astfel: 
“b) atribuţiile, îndatoririle şi 
responsabilităţile acţionarilor 
semnificativi şi persoanelor 
semnificative ale asiguratorului, 
după aplicarea prevederilor alin. 
(6) lit. a), se stabilesc prin 
norme.” 
 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Idem 
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48.  Art. 32 alin. (1) 
“(1) Un asigurator poate intra 
în lichidare în următoarele 
situaţii: 
a) în urma deciziei instanţei 

judecătoreşti luate în baza 
legislaţiei din România cu 
privire la faliment; 

 
 
 
 
b) la sesizarea instanţei 
judecătoreşti de către Comisia 
de Supraveghere a Asigurărilor, 
în cazul în care: 
- în condiţiile alin. (2) 
asiguratorul este insolvabil, în 
baza legislaţiei din România 
cu privire la faliment; 
- măsura protejează 

interesul asiguraţilor.” 
 

Se reformulează textul astfel: 
“(1) Un asigurator intră în 
lichidare în urma deciziei 
instanţei judecătoreşti luate în 
baza legislaţiei din România cu 
privire la faliment;” 
Autor: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
Devine alin.(2) nou cu următorul 
conţinut: 
(2) Sesizarea instanţei 
judecătoreşti de către Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor se 
face pe baza normelor şi 
reglementărilor acesteia, 
publicată în  Monitorul Oficial 
al României.” 
 
Autor: 
deputat Cezar Ioan Corâci, 
independent 

Pentru alinierea la 
dispoziţiile legale în 
vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 

49.  Art. 32 alin. (2), (3), (4) şi (5) 
“(2) Este considerat insolvabil 
asiguratorul ale cărui active nu 
depăşesc valoarea totală a 
obligaţiilor sale cu o valoare 
egală cu marja de solvabilitate 
definită la art. 16. 
(3) În orice procedură de 
solicitare a lichidării unui 
asigurator, dovada că acesta a 
fost insolvabil în orice moment 
înainte de începerea procedurii 
de lichidare este o prezumţie ca 
asiguratorul continuă să fie 
insolvabil, dacă nu dovedeşte 
contrariul: 
(4) Dacă instanţa 
judecătorească, în aplicarea 
prevederilor acestui articol, 
hotăreşte lichidarea unui 
asigurator care exercită o 

Se elimină 
 
Autor: 
- deputat Cezar Ioan Corâci, 

independent. 
 

Prevederile alin. (1) 
şi (2) ale art. 32 
sunt suficiente 
pentru rezolvarea 
eventualelor situaţii 
care se pot ivi. 
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activitate de asigurări de viaţă, 
atunci acesta poate decide ca 
poliţele de asigurări de viaţă să 
rămână în vigoare, iar 
lichidatorul  să păstreze activele 
aferente fondului asiguratorilor 
de viaţă, cu condiţia ca 
lichidatorul să prezinte instanţei 
judecătoreşti un plan pentru 
continuarea poliţelor de 
asigurări de viaţă, iar decizia 
instanţei să nu permită 
efectuarea de noi contracte de 
asigurare. 
(5) Planul prezentat conform 
alin. (4) poate conţine termenii 
şi condiţiile considerate 
necesare, inclusiv posibilitatea 
modificării poliţelor de 
asigurări de viaţă şi a sumelor 
asigurate, iar instanţa 
judecătorească poate aproba 
acest plan, dacă consideră că 
planul: 
a) este în interesul asiguraţilor 

implicaţi în interesul public; 
b) prevede continuarea 

poliţelor de asigurări de 
viaţă cu respectarea 
normelor prudenţiale 
specifice.” 

 
50.  Art. 34 alin. (2) 

“(2) Asiguratorii nu pot 
exercita activităţi de asigurare 
prin brokeri neautorizaţi.” 

Se reformulează textul astfel: 
“(2) Asiguratorii nu au dreptul 
să exercite activităţi de asigurare 
prin brokeri neautorizaţi.” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 
 
 
 

Pentru claritatea 
textului. 
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51.  Art. 35 alin. (1) 
“(1) O persoană poate 
desfăşura o activitate ca agent 
de asigurare dacă deţine o 
autorizaţie valabilă în scris, din 
partea unui asigurator – numită 
în prezenta lege  contract  de 
agent -, pentru a acţiona în 
numele acestuia.” 

Se reformulează textul astfel: 
“(1) O persoană are dreptul să 
desfăşoare activitatea de agent 
de asigurare dacă deţine o 
autorizaţie valabilă în scris, din 
partea unui asigurator – numită 
în prezenta lege   contract   de 
agent -, pentru a acţiona în 
numele acestuia.” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

Idem. 

52.  Art. 35 alin. (3) 
“(3) Un agent de asigurare nu 
poate intermedia aceleaşi 
clase de asigurare decât pentru 
un singur asigurator.” 

Se reformulează textul astfel: 
“(3) Un agent de asigurare nu 
are dreptul să intermedieze 
aceleaşi clase de asigurare decât 
pentru un singur asigurator.” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL 
 

Idem. 

53.  Art. 36 alin. (1) 
“(1) O persoană poate 
desfăşura o activitate de broker 
de asigurare, dacă are o 
autorizaţie de funcţionare din 
partea Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor.” 

Se reformulează textul, astfel: 
“(1) O persoană are dreptul să 
desfăşoare o activitatea de broker 
de asigurare, dacă are o 
autorizaţie de funcţionare din 
partea Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor.” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

Idem 

54.   Art. 36 alin. (2’) nou Se introduce un nou alineat cu 
următorul text: 
“(2’) Comisia de supraveghere 
a asigurărilor va decide cu 
privire la eliberarea 
autorizaţiei de funcţionare în 
cel mult 30 de zile de la data 
primirii documentelor din care 

Pentru stabilirea 
termenului de 
eliberare a 
autorizării. 
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să rezulte că va respecta 
prevederile alin. (4) lit. a) – d)” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

55.  Art. 36 alin. (3) 
“(3) Un broker de asigurare nu 
poate fi înmatriculat la 
Registrul Comerţului fără 
autorizaţia de funcţionare emisă 
de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, conform 
prevederilor prezentei legi.” 

Se reformulează textul, astfel: 
“(3) Un broker de asigurare nu 
are dreptul să  fie înmatriculat 
la Registrul Comerţului fără 
autorizaţia de funcţionare emisă 
de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, conform 
prevederilor prezentei legi.” 
 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Pentru claritatea 
textului. 

56.  Art. 36 alin. (5) lit. a) 
“a) persoana semnificativă a 
solicitantului are cazier 
judiciar;” 

Se completează textul astfel: 
“a) acţionarul semnificativ şi 
persoana semnificativă a 
solicitantului are cazier judiciar;” 
 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Pentru corelare cu 
conţinutul art. 2 
alin. (10). 

57.  Art. 36 alin. (5) lit. b) 
 
“b) directorul general nu 
îndeplineşte condiţiile de 
pregătire şi experienţă pentru 
a deţine această poziţie;” 

Se înlocuieşte textul cu 
următorul conţinut: 
“b) societatea nu are angajat 
cu contract de muncă pe 
durată nedeterminată, o 
persoană cu pregătirea şi 
experienţa prevăzută în 
normele elaborate de comisie.” 
 

Pentru o formulare 
mai concretă a 
condiţiilor. 
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Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

58.  Art. 36 alin. (5) lit. d) 
“d) solicitantul nu va putea 
respecta condiţiile prevăzute la 
alin. (4).” 

Se reformulează textul astfel: 
“d) solicitantul nu respectă 
condiţiile prevăzute la alin. (4).” 
 
 
 
 

Exprimarea 
imperativă nu lasă 
loc interpretărilor. 

59.  Art. 36 alin. (6) lit. a) 
“a) brokerul nu a început să-şi 
desfăşoare activitatea în termen 
de 12 luni de la data autorizării 
sau în orice moment în care a 
încetat să-şi desfăşoare 
activitatea ca broker de 
asigurări;” 
 

Se elimină. 
 
Autori: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR; 
- deputat Cezar Ioan Corâci, 

independent. 

 

60.  Art. 36 alin. (6) lit. b) Devine lit. a) 
 

În urma 
renumerotării. 
 

61.  Art. 36 alin. (6) lit. c) devenită 
b) 
 
“c) brokerul nu a achitat taxele 
pentru brokerii de asigurare, 
prevăzute la art. 37.” 
 

Se înlocuieşte lit. c) cu lit. b) şi 
art. 37 cu art. 36, textul devenind 
astfel: 
“b) brokerul nu a achitat taxele 
pentru brokerii de asigurare, 
prevăzute la art. 36.” 

Pentru corelare cu 
renumerotarea 
articolelor. 

62.  Art. 36 alin. (7) 
“(7) Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor  va publica, cel 
puţin o dată pe an, într-o 
publicaţie de largă circulaţie, 
precum şi orice alte informaţii 
pe care le va considera 
necesare, în aplicarea prezentei 
legi." 

Se completează textul astfel: 
“(7) Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor  va publica, cel 
puţin o dată pe an, în Monitorul 
Oficial al României precum şi 
într-o publicaţie de largă 
circulaţie, precum şi orice alte 
informaţii pe care le va considera 
necesare, în aplicarea prezentei 
legi." 
Autor: 
- Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci. 

Corelare cu art. 15. 
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63.  Art. 36 alin. (8) 
“(8) Un broker de asigurare nu 
poate fi persoana semnificativă 
a unui asigurator şi un 
asigurator nu poate fi acţionar 
sau nu poate acţiona ca 
administrator ori ca director 
executiv în activitatea unui 
broker de asigurare.” 

Se completează textul astfel: 
“(8) Un broker de asigurare nu 
are dreptul să fie acţionar 
semnificativ şi persoana 
semnificativă a unui asigurator şi 
un asigurator nu are dreptul să 
fie acţionar sau nu are dreptul 
să acţioneze ca administrator ori 
ca director executiv într-o 
societate de brokeraj în 
asigurare.” 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Corelare cu 
amendamentul de la 
art.2 alin. (10) 
 
Pentru claritatea 
textului. 

64.  Art. 36 alin. (9) 
“(9) În relaţia cu asigurătorii, 
brokerul de asigurare 
acţionează în numele şi 
reprezintă interesele 
asiguratului sau potenţialului 
asigurat.” 
 

Se elimină şi se renumerotează 
alin. (10) şi (11) 
 
Autor: 
- Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci  

 

Este reglementată în 
conţinutul art. 2 
alin. (6). 

65.  Art. 37 alin. (1) 
 
 
“(1) Un broker de asigurare, 
care solicită autorizarea 
conform art. 36, achită la 
depunerea cererii de autorizare 
o taxă de autorizare de 
25.000.000 lei; cuantumul 
taxelor de autorizare se 
actualizează periodic, prin 
decizie a Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, în 
funcţie de indicele preţurilor 
comunicat de Comisia 
Naţională de Statistică.” 
 

Se modifică nivelul taxei de 
autorizare şi se reformulează 
textul astfel: 
“(1) Un broker de asigurare, care 
solicită autorizarea conform art. 
35, achită la depunerea cererii de 
autorizare o taxă de autorizare de 
3.000.000 lei; cuantumul taxelor 
de autorizare se actualizează 
periodic, prin decizie a Comisiei 
de Supraveghere a Asigurărilor, 
în funcţie de rata inflaţiei.” 
 
 
Autor: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Art. 36 se 
înlocuieşte cu art. 
35 după 
renumerotare. 
 
Nivelul taxei de 
autorizare s-a redus 
pentru a deveni mai 
accesibilă faţă de 
actualitatea 
economică prezentă.
 
Corelare cu 
prevederile art. 13 
alin. (1). 
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66.  Art. 37 alin. (2) 
“(2) În cazul respingerii cererii 
de autorizare, taxa de autorizare 
nu se restituie.” 

Se completează textul astfel: 
“(2) În cazul respingerii 
definitive a cererii de autorizare, 
taxa de autorizare nu se 
restituie.” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL. 
 

Pentru o precizare 
mai clară. 

67.  Art. 37 alin. (3) 
“(3) Brokerii de asigurări 
achită, din momentul acordării 
autorizaţiei de funcţionare, pe 
durata valabilităţii autorizaţiei, 
o taxă de funcţionare de 
maximum 0,3% din 
comisioanele încasate în 
perioada pentru care sunt 
datorate.” 

Se modifică textul astfel: 
“(3) Brokerii de asigurări achită, 
din momentul acordării 
autorizaţiei de funcţionare, pe 
durata valabilităţii autorizaţiei, o 
taxă de funcţionare actualizată 
anual de comisie  de maximum 
0,3% din comisioanele încasate 
în perioada pentru care sunt 
datorate.” 
 
Autor: 
- Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci . 

 

Corelare cu art. 13 
alin. (3). 

68.  Art. 37 alin. (5) 
“(5) Pentru nevirarea la termen 
a taxei de funcţionare prevăzute 
la alin. (3), se calculează 
majorări de întârziere, în 
conformitate cu reglementările 
în vigoare referitoare la sumele 
nevirate la termen  la bugetul de 
stat.” 

Se completează textul astfel: 
“(5) Pentru nevirarea la termen a 
taxei de funcţionare prevăzute la 
alin. (3), comisia va calcula 
majorări de întârziere, în 
conformitate cu reglementările în 
vigoare referitoare la sumele 
nevirate la termen  la bugetul de 
stat.” 
 
Autor: 
- Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci. 

 

Corelare cu 
prevederile art. 13 
alin. (5). 
 

69.  Art. 40 alin. (2) lit. c) 
“c) aprobarea prealabilă a 
persoanelor semnificative ale 
asiguratorului, conform 
prevederilor art. 5 lit. e);” 

Se completează textul astfel: 
“c) aprobarea prealabilă a 
acţionarilor semnificativi şi a 
persoanelor semnificative ale 
asiguratorului, conform 

Corelare cu 
prevederile art. 2 
alin. (10). 
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prevederilor art. 5 lit. e);” 
 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

70.  Art. 40 alin. (2) lit. d) 
“d) interdicţiile privind 
acordarea împrumuturilor, 
conform prevederilor art. 25;” 

Se elimină. 
 
Autor: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Corelare cu 
prevederile art. 8 
alin. (2) lit. d). 

71.  Art. 40 alin. (2) lit. e) 
 

Devine lit. d) Prin eliminarea lit. 
d). 
 

72.  Art. 40 alin. (2) lit. f) devenită 
lit. e) 
“f) menţinerea capitalului 
minim şi a marjei de 
solvabilitate, conform 
prevederilor art. 16 şi ale art. 
36;”  

Se înlocuieşte art. 36 cu art. 35, 
textul devenind astfel: 
“e) menţinerea capitalului minim 
şi a marjei de solvabilitate, 
conform prevederilor art. 16 şi 
ale art. 35;” 

În urma 
renumerotării. 

73.  Art. 40 alin. (29 lit. j) devenită 
lit. i) 
“j) fondul asigurărilor de viaţă 
şi administrarea acestuia, 
conform prevederilor art. 27  şi 
ale art. 28;” 

Se înlocuiesc art. 27 şi art. 28 cu 
art. 26 şi art. 27, textul devenind 
“i) fondul asigurărilor de viaţă şi 
administrarea acestuia, conform 
prevederilor art. 26  şi ale art. 
27;” 
 

Idem 

74.  Art. 40 alin. (2) lit. k) devenită 
lit. j) 
“k) protejarea intereselor 
asiguraţilor are au poliţe de 
asigurări de viaţă, conform 
prevederilor art. 29;” 

Se înlocuieşte art. 29 cu art. 28, 
textul devenind 
“j) protejarea intereselor 
asiguraţilor are au poliţe de 
asigurări de viaţă, conform 
prevederilor art. 28;” 
 

Idem 

75.  Art. 40 alin. (2) lit. l) devenită 
lit. k) 
“l) activitatea agenţilor de 
asigurare, conform prevederilor 
art. 35 alin. (3);” 

Se înlocuieşte art. 35 cu art. 34, 
în conţinutul textului 
“k) activitatea agenţilor de 
asigurare, conform prevederilor 
art. 34 alin. (3);” 
 

Idem 
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76.  Art. 40 alin. (2) lit. m) devenită 
lit. l) 
“m) activitatea brokerilor de 
asigurare, conform prevederilor 
art. 36 alin. (4) lit. d), e), f), 
alin. (8);” 

Se înlocuieşte art. 36 cu art. 35, 
textul devenind 
“l) activitatea brokerilor de 
asigurare, conform prevederilor 
art. 35 alin. (4) lit. d), e), f), alin. 
(8);” 
 
 

Idem 

77.  Art. 40 alin. (2) lit. n) devenită 
lit. m) 
“n) reclama şi publicitatea 
prevăzute la art. 39 alin. (1).” 

Se înlocuieşte art. 39 cu art. 38, 
textul devenind 
“m) reclama şi publicitatea 
prevăzute la art. 38 alin. (1).” 
 

Idem 

78.  Art. 40 alin. (3) lit. c) 
 
“c) amenda aplicabilă: 
asigurătorilor, de la 5.000.000 
lei la 50.000.000 lei; brokerilor 
de asigurare, de la 1.000.000 lei 
la 5.000.000 lei; 
administratorilor, directorilor, 
directorilor executivi sau 
cenzorilor, între 1 – 6 salarii 
medii pe societate, din luna 
precedentă, la data constatării 
faptei;” 

Se modifică numărul maxim de 
salarii medii, textul devenind: 
“c) amenda aplicabilă: 
asigurătorilor, de la 5.000.000 lei 
la 50.000.000 lei; brokerilor de 
asigurare, de la 1.000.000 lei la 
5.000.000 lei; administratorilor, 
directorilor, directorilor 
executivi sau cenzorilor, între 1 – 
3 salarii medii pe societate, din 
luna precedentă, la data 
constatării faptei;” 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Suma propusă este 
considerată 
suficient de mare. 

79.  Art. 40 alin. (9) 
“(9) Cuantumul amenzilor 
stabilite prin prezenta lege se 
actualizează periodic, prin 
decizii ale Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, în 
funcţie de indicele preţurilor 
comunicat de Comisia 
Naţională de Statistică.” 

Se modifică textul astfel: 
“(9) Cuantumul amenzilor 
stabilite prin prezenta lege se 
actualizează periodic, prin 
decizii ale Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, în 
funcţie de rata inflaţiei.” 
 
 
Autor: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 

Corelare cu 
prevederile art. 13 
alin. (1). 
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- deputat Constantin Teculescu, 
Grupul Parlamentar PDSR. 

 
80.  Art. 44 lit. a) 

“a) primele de asigurare şi 
reasigurare, precum şi 
comisioanele aferente 
acestora;” 
 

Se completează textul, astfel: 
“a) primele de asigurare şi 
reasigurare, comisioanele 
aferente acestora, precum şi 
comisioanele brokerilor şi 
agenţilor de asigurare;” 
 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

Precizarea concretă 
a scutirilor de 
impozite şi taxe 
înlătură 
interpretările 
ulterioare. 

81.  Art. 44 lit. c) 
“c) transferurile de valori ale 
plasamentelor şi transferurilor 
de portofolii de asigurări, 
intervenite între asiguratori, din 
patrimoniul societăţii cedente în 
patrimoniul celei cesionare,” 

Se completează textul astfel: 
“c) transferurile de valori ale 
plasamentelor şi transferurilor de 
portofolii de asigurări, 
intervenite între asiguratori, din 
patrimoniul societăţii cedente în 
patrimoniul celei cesionare, 
inclusiv ca urmare a divizării, 
fuzionării, lichidării sau a 
oricăror forme de reorganizare 
internă a societăţii de 
asigurare.” 
 
Autor: 
- deputat Iuliu Păcurariu, 

Grupul Parlamentar PD. 
 

Se includ toate 
situaţiile ce pot 
interveni pe 
parcursul 
desfăşurării 
activităţii. 

82.  Art. 45 alin. (1) 
“(1) Asiguratorul sau brokerul 
de asigurări care, la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi, era autorizat să desfăşoare 
activităţi în domeniul 
asigurărilor, în condiţiile 
legislaţiei abrogate de această 
lege, este autorizat să-şi 
continue activitatea pentru 
următoarele 12 luni, termen în 

Se reformulează textul astfel: 
“(1) Asiguratorul sau 
intermediarul de asigurare 
care, la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, era autorizat să 
desfăşoare activităţi în domeniul 
asigurărilor, în condiţiile 
legislaţiei abrogate prin această 
lege, este autorizat să-şi continue 
activitatea pentru următoarele 12 
luni, termen în care se va 

Textul propus 
precizează concret 
condiţiile de 
funcţionare a 
societăţilor 
înfiinţate anterior 
prezentei legi.  
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care se va conforma cu 
reglementările prezentei legi.” 

conforma reglementărilor 
prezentei legi.” 
 
 
Autor: 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR 
 

83.  Art. 45 alin. (3) 
“(3) O societate mutuală care 
desfăşoară o activitate de 
asigurare la data intrării în 
vigoare a prezentei legi va fi 
considerată autorizată în termen 
de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, dacă 
va solicita şi va obţine 
autorizarea Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, în 
conformitate cu prevederile art. 
12.” 

Se reformulează textul astfel: 
“(3) În termen de 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi societăţile mutuale care 
desfăşoară o activitate de 
asigurare la data intrării în 
vigoare a prezentei legi sunt 
obligate să solicite şi să obţină 
autorizarea Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor în 
conformitate cu prevederile art. 
12.” 
 
Autor: 
- Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci  
 

Idem 

84.  Art. 45 alin. (4) 
 
“(4) Prevederile art. 13 şi art. 
37 se aplică începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi.” 

Se înlocuieşte în text art. 37 cu 
art. 36, textul devenind: 
“(4) Prevederile art. 13 şi art. 36 
se aplică începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi.” 
 

După renumerotare. 

85.  Art. 45 alin. (6) 
 
“(6) În termen de cel mult 6 
luni de la data intrării în vigoare 
a legii, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor, cu 
avizul Ministerului  Finanţelor, 
va elabora noul plan de conturi 
şi metodologia contabilă 
specifică activităţii de 
asigurare.” 

Se completează textul astfel: 
 
“(6) În termen de cel mult 6 luni 
de la data intrării în vigoare a 
legii, Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, cu avizul 
Ministerului  Finanţelor, va 
elabora noul plan de conturi şi 
metodologia contabilă specifică 
activităţii de asigurare, conform 
prevederilor prezentei legi şi a 
normelor emise şi adoptate în 

Pentru respectarea 
cadrului legislativ 
existent în materie. 
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aplicarea lor.” 
 

86.  Art. 46 alin. (3) 
 
“(3) Atribuţiile Oficiului de 
supraveghere a activităţii de 
asigurare şi reasigurare din 
Ministerului  Finanţelor, 
competenţele legale ale 
Ministerului  Finanţelor, 
precum şi ale Guvernului  
României, aşa cum sunt 
prevăzute, la intrarea în vigoare 
a prezentei legi, în art. 5, 7, 53, 
60, 65 şi 67 din Legea nr. 
136/1995 privind asigurările şi 
reasigurările în România, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 303 
din 30 decembrie 1995, se 
preiau de către Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor.” 

Se completează textul astfel: 
 
“(3) Atribuţiile Oficiului de 
supraveghere a activităţii de 
asigurare şi reasigurare din 
Ministerului  Finanţelor, 
competenţele legale ale 
Ministerului  Finanţelor, precum 
şi ale Guvernului  României, aşa 
cum sunt prevăzute, la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, în art. 5, 
7, 53, 60, 61, 65 şi 67 din Legea 
nr. 136/1995 privind asigurările 
şi reasigurările în România, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 303 din 
30 decembrie 1995, se preiau de 
către Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor.” 
 

Pentru corelare cu 
conţinutul art. 26 
alin. (3) 

87.  Art. 47 
“La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă: Legea 
mr. 47/1991 privind 
constituirea, organizarea şi 
funcţionarea societăţilor 
comerciale din domeniul 
asigurărilor, modificată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 
23/1992, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 151 din 19 iulie 
1991; Hotărârea Guvernului nr. 
574/1991 privind atribuţiile 
Oficiului de supraveghere a 
activităţii de asigurare şi 
reasigurare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 182 din 11 
septembrie 1991, modificată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
789/1993 pentru modificarea şi 

Se completează textul astfel: 
“La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă: Legea 
nr. 47/1991 privind constituirea, 
organizarea şi funcţionarea 
societăţilor comerciale din 
domeniul asigurărilor, 
modificată prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 23/1992, şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 151 din 
19 iulie 1991; Legea nr. 48/1998 
privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 27/1997 pentru 
completarea Legii nr. 136/1995 
privind asigurările şi 
reasigurările în România, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 102 din 4 
martie 1998; Hotărârea 
Guvernului nr. 574/1991 privind 
atribuţiile Oficiului de 

Se completează lista 
actelor normative 
care se abrogă după 
intrarea  în vigoare 
a prezentei legi. 
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Text adoptat de comisie Motivare 

completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 574/1991, 
precum şi orice alte dispoziţii 
contrare prezentei legi.” 

supraveghere a activităţii de 
asigurare şi reasigurare, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 182 din 
11 septembrie 1991, modificată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
789/1993 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 574/1991, 
precum şi orice alte dispoziţii 
contrare prezentei legi.” 
 

88.  Art. 48 devenit art. 47 
“Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor va adopta şi va 
emite: 
a) în termen de trei luni de la 

constituirea sa, normele 
prevăzute la art. 8 alin. (1) 
lit. a), b), g), h), i) şi j); 

b) în termen de 6 luni de la 
constituirea sa, normele 
prevăzute la art. 8 alin. (1) 
lit. e), f) şi l).” 

Se reformulează textul astfel: 
“Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor va adopta şi va 
emite: 
(1) În termen de trei luni de la 
constituirea sa, cel puţin  
normele privind: 
a) clasele de asigurări care pot 

fi practicate; 
b) informaţiile şi documentaţia 

cerute de procedura de 
autorizare; 

c) limita minimă a marjei de 
solvabilitate precum şi 
metodologia de calcul a 
acestuia; 

d) condiţiile privind 
administrarea fondului 
asigurărilor de viaţă, 
investiţiile şi evaluarea 
activelor, calculul 
rezervelor matematice, 
precum şi orice alte aspecte 
referitoare la normele 
actuariale; 

e) categoriile de active admise 
să acopere rezervele tehnice 
ale  asiguratorului, precum 
şi regulile de dispersare a 
plasamentelor; 

f) elaborarea metodologiei de 
calcul şi evidenţă a 

Precizarea exactă a 
termenului şi a 
conţinutului 
normelor ce se vor 
adopta şi emite de 
către Comisia de 
Supraveghere a 
Asigurărilor. 
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rezervelor tehnice 
minimale, pentru activitatea 
de asigurări generale, în 
condiţiile prezentei legi. 

(2) În termen de 6 luni de la 
constituirea sa, normele privind: 
a) actualizarea limitelor 

minime pentru: 
- capitalul social vărsat al 

societăţilor de asigurare, 
asigurare-reasigurare şi 
reasigurare; 

- capitalul social vărsat de 
brokerii de asigurare; 

- fondul de rezervă liber 
vărsat al unui asigurator, 
constituit sub formă de 
societate mutuală; 

b) actualizarea taxelor de 
autorizare şi stabilirea 
termenelor de plată a 
taxelor de funcţionare 
prevăzute de prezenta lege; 

c) informaţiile, documentele şi 
certificatele necesare 
întocmirii rapoartelor 
prevăzute de prezenta lege; 

d) forma şi conţinutul 
rapoartelor financiare, 
inclusiv ale raportului 
privind asigurările de viaţă; 

e) alte categorii de rezerve 
tehnice decât cele prevăzute 
la art. 21 alin. (1); 

f) informaţiile pe care trebuie 
să le conţină rapoartele 
brokerilor de asigurări, 
aspectele referitoare la 
comportarea şi 
managementul afacerilor 
acestora, limita minimă a 
asigurării de răspundere 
civilă profesională, precum 
şi operaţiunile care pot fi 
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efectuate; 
g) organizarea, funcţionarea şi 

atribuţiile Corpului 
experţilor în asigurări; 

h) categoriile de asigurări 
exceptate de la prezenta 
lege, în condiţiile şi termenii 
stabiliţi de Comisia de 
Supraveghere a 
Asigurărilor; 

i) responsabilităţile, 
competenţele, condiţiile şi 
orice alte aspecte 
referitoare la 
administratorul special, 
precum şi atribuţiile 
acţionarilor semnificativi şi 
ale persoanelor 
semnificative ale 
asiguratorului, după 
numirea acestuia; 

j) criteriile pentru aprobarea 
prealabilă a acţionarilor 
semnificativi şi a 
persoanelor semnificative; 

k) aplicarea legii în domeniul 
asigurărilor obligatorii; 

l) regimul confidenţialităţii 
informaţiilor; 

m) transferul de portofoliu.” 
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In cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1.  Art. 2 alin. (2) 
 
“(2) agent de asigurare: 
persoana fizică  sau juridică 
care, în baza autorizării unui 
asigurator, negociază sau 
încheie, în  numele şi pe contul 
asiguratorului, contracte de 
asigurare cu terţii, conform 
condiţiilor stipulate în contractul 
de mandat încheiat, fără să aibă 
calitatea de asigurator sau de 
broker de asigurare;” 

Se propune modificarea textului 
astfel: 
“(2) agent de asigurare este 
persoana fizică care, în baza 
autorizării unui asigurator, 
negociază sau încheie, în  
numele şi pe contul 
asiguratorului, contracte de 
asigurare cu terţii, conform 
condiţiilor stipulate în contractul 
de mandat încheiat, fără să aibă 
calitatea de asigurator sau de 
broker de asigurare; în această 
categorie nu intră persoana 
care este reprezentantul legal 
/angajatul asiguratorului.” 
 

1.Conducătorii 
societăţilor 
particulare la 
elaborarea 
planurilor de afaceri 
iau în considerare 
comisioanele 
cuvenite pentru 
activitatea de agent, 
aceşti bani “remişi” 
vor deveni bani 
murdari ai societăţii 
sau cu acordul 
conducerii din 
această sumă se vor 
acorda premii 
angajaţilor. 

  Autori: 
- deputat Antal Istvan, Grupul 

Parlamentar UDMR; 
- deputat Raduly Robert, 

Grupul Parlamentar UDMR. 
 

2. Exclude agenţii – 
persoane juridice. 
Angajatul nu pate 
avea contract de 
mandat. 
 
 
 

2.  Art. 4 alin. (15) lit. b) 
“b) să nu fie membri ai vreunui 
partid politic;” 

Se elimină. 
 
Autor: 
- deputat. Iuliu Păcurariu, 

Grupul Parlamentar PD. 
 

1.Angajaţii care 
urmează să 
desfăşoare o astfel 
de activitate vor fi 
selectaţi strict pe 
criteriul 
competenţei şi 
profesionalismului. 

   
 
 
 
 
 

2.În vederea 
desfăşurării 
activităţi fără 
ingerinţe de orice 
natură. 
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3.  Art. 4 alin. (15) lit. c) 
“c) să nu exercite o altă profesie 
sau să ocupe o funcţie publică 
sau privată;” 

Se elimină. 
 
Autor: 
- deputat Adriean Videanu, 

Grupul Parlamentar PD. 

1.Se creează un 
tratament 
discriminator. 

   2. Corelare cu 
legislaţia privind 
condiţiile de numire 
în funcţii ocupate in 
instituţii similare. 
 

4.  Art. 35 alin. (1) 
“(1) O persoană poate desfăşura 
o activitate ca agent de asigurare 
dacă deţine o autorizaţie 
valabilă în scris, din partea unui 
asigurator – numită în prezenta 
lege contract de agent -, pentru 
a acţiona în numele acestuia.” 

Se modifică textul astfel: 
“(1) O persoană poate desfăşura 
o activitate ca agent de asigurare 
dacă deţine o autorizaţie 
valabilă în scris, din partea unui 
asigurator – numită în prezenta 
lege contract de agent -, pentru 
a acţiona în numele acestuia. 
Încheierea contractului de 
agent va fi condiţionată de 
promovarea de către viitorul 
agent a unui examen organizat 
de asigurator şi asistat de 
reprezentantul Comisiei de 
Supraveghere a 
Asigurărilor/Corpul 
Experţilor în Asigurări. 
Metodologia şi tematica 
examenului va fi elaborată de 
Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor/Corpul 
Experţilor în Asigurări.” 
 

1. În vederea 
creşterii gradului de 
profesionalism. 

  Autori: 
- deputat Antal Istavan, 

Grupul Parlamentar UDMR; 
- Raduly Robert, Grupul 

Parlamentar UDMR. 
 
 

2. Comisia respinge 
amendamentul din 
următoarele 
considerente : 
numărul agenţilor 
este prea mare. 
Se poate reglementa 
prin norme. 
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5.  Art. 35 alin. (2bis) Se propune introducerea unui 
nou alineat cu următorul text: 
“(2bis) Primele brute încasate 
de agentul de asigurare nu 
poate depăşi anual suma de 
10.000.000 lei xx). În această 
sumă nu intră primele brute 
încasate de asigurările de 
viaţă.” 
 
xx) Suma va fi actualizată de 
Comisia de Supraveghere a 
Asigurătorilor prin norme 
(art.8). 

1. 

   
Autori: 
- deputat Antal Istvan, Grupul 

Parlamentar UDMR; 
- deputat Raduly Robert, 

Grupul Parlamentar UDMR. 

2.Nu se poate limita 
nici măcar indirect 
veniturile unei 
persoane care 
desfăşoară o astfel 
de activitate. 
 

6.  Art. 35 alin. (3) 
“(3) Un agent de asigurare nu 
poate intermedia aceleaşi clase 
de asigurări decât pentru un 
singur asigurator.” 

Se completează textul astfel: 
“(3) Un agent de asigurare nu 
poate intermedia aceleaşi clase 
de asigurări decât pentru un 
singur asigurator, în caz 
contrar suferind rigorile 
legii.” 

1. Pentru evitarea 
ambiguităţii şi a 
concurenţei 
neloiale. 

   
Autor: 
- deputat Gheorghe Ana, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

2. Pentru încălcarea 
principiilor 
concurenţei există 
reglementări în 
vigoare. 

7.  Art. 44’ nou Se propune introducerea unui 
nou alineat, cu următorul text: 
“Art. 44’ – Primele de 
asigurare şi reasigurare sunt 
cheltuieli deductibile.” 
 

1. În prezent 
primele de asigurare 
sunt admise la 
deductibilitate 
restrictiv (numai 
anumite categorii de 
asigurări). 

  Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 

2. Nu este avizul 
Ministerului  
Finanţelor. 
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  - deputat Iuliu Păcurariu, 
Grupul Parlamentar PD. 
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