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asupra propunerii de Directivă a Parlamentului European și a  
Consiliului privind intermedierea de asigurări – [COM (2012)360] 

 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 
2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
a fost sesizată cu adresa nr. 17/E, la data de 05.09.2012, pentru verificarea 
conformării principiului subsidiarităţii asupra propunerii de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind intermedierea de asigurări – [COM (2012)360], 
E39/2012-s. 

Propunerea de Regulament este structurată astfel: 

Capitolul I — Domeniu de aplicare și definiții  

Articolul 1 extinde domeniul de aplicare al IMD1 pentru a include vânzarea 
de contracte de asigurare de către întreprinderile de asigurare și de reasigurare fără 
intervenția unui intermediar de asigurări. Articolul tratează și activitățile de 
gestionare a solicitărilor de daune de către întreprinderile de asigurare și pentru aceste 
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întreprinderi, compensarea daunelor și evaluarea de către un expert a solicitărilor de 
daune.  

Articolul 2 reia definițiile din IMD1, cu anumite modificări și cu adăugarea 
unor definiții noi.  

Capitolul II – Cerințe de înregistrare 

Articolul 3 lasă cerințele de înregistrare din IMD1 în cea mai mare parte 
nemodificate, dar impune elaborarea de către AEAPO a unui registru electronic unic 
(conectând bazele de date naționale) și impune publicarea anumitor înțelegeri cu alte 
persoane. Acest registru electronic unic trebuie să fie un portal care conține link-uri 
către registrele naționale. Acest articol exceptează, de asemenea, de la înregistrare 
persoanele care intră în domeniul de aplicare al proceduri de declarare (a se vedea 
articolul 4). 

Capitolul III – Procedura de declarare  

Articolul 4 stabilește o procedură simplificată care exceptează două grupuri 
de persoane de la procedura de înregistrare menționată mai sus, permițând acestora să 
desfășoare activități de intermediere cu ajutorul unei simple declarații 

Capitolul IV - Libertatea de a presta servicii și libertatea de stabilire 

Articolele 5, 6 și 7 reflectă dispozițiile de la articolul 5 din IMD1, din 
propunerea de revizuire a MiFID și din protocolul de la Luxemburg. Aceste articole 
reglementează, de asemenea, împărțirea competențelor între autoritățile de 
supraveghere din statele membre de origine și statele membre gazdă, în special în 
situațiile în care un intermediar de asigurări sau de reasigurări nu își respectă 
obligațiile atunci când desfășoară activități comerciale în statul membru gazdă.  

Capitolul V – Alte măsuri organizatorice 

Articolul 8 - stabilește cerințele profesionale și organizatorice cuprinse în 
articolul 4 din IMD1: cerința de a avea cunoștințele și abilitățile corespunzătoare, de 
a avea o bună reputație, de a deține o asigurare de răspundere civilă profesională și de 
a adopta măsuri destinate protecției împotriva incapacității intermediarului de 
asigurări de a transfera prima întreprinderii de asigurare sau de a transfera suma 
aferentă despăgubirii sau de a returna prima asiguratului. Este inclusă și cerința unei 
dezvoltări profesionale continue. În vederea asigurării unui impact proporțional, 
normele care se aplică în cazul persoanelor care desfășoară activități de intermediere 
cu caracter auxiliar sau persoanelor ale căror activități  

- se limitează la gestionarea, cu titlu profesional, a solicitărilor de daune 
vor fi proporționale cu complexitatea produsului vândut. În consecință, articolul 8 nu 
se aplică integral acestor intermediari. 

Articolul 9 privește publicarea normelor privind interesul general. Acest 
articol s-a modificat față de articolul 6 din IMD1 și impune acum statelor membre 
obligația publicării normelor privind interesul general, iar AEAPO obligația de a 
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colecta și de a publica informații privind aceste norme (pentru o expunere orientativă 
privind principiile interesului general în raport cu al treilea set de directive privind 
asigurările, a se vedea Comunicarea interpretativă a Comisiei privind libertatea de a 
presta servicii și interesul general în sectorul asigurărilor, 2000/C 43/03). 

Articolele 10-12 reiau fostele articole 7, 9 și 10 referitoare la autoritățile 
competente, la schimbul de informații între statele membre și la contestații. 

Articolul 13 privește procedurile pentru soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor în care sunt implicați clienții și face mai stricte dispozițiile fostului articol 11 
din IMD1, impunând statelor membre elaborarea unor proceduri și asigurarea 
participării la acestea (în timp ce în forma anterioară a articolului statele membre erau 
doar încurajate să facă acest lucru).  

Articolul 14 privește restricțiile în utilizarea intermediarilor. Articolul 3 
alineatul (6) din IMD1 este extins la întreprinderile de reasigurare și la intermediarii 
de asigurări și de reasigurări și ia în considerare procedura de declarare (a se vedea 
articolul 4). 

Capitolul VI – Cerințe privind informațiile și norme de conduită 
profesională 

Articolele 15-20 reiau cerințele referitoare la informații, exceptările în 
cazul riscurilor mari, dispozițiile mai stricte din fostul articol 12 și condițiile privind 
informarea din fostul articol 13. Se stabilesc, de asemenea, următoarele dispoziții 
suplimentare:  

 principiul general care impune intermediarilor să acționeze astfel încât 
să răspundă cel mai bine intereselor clienților; 

 cerințe de informare similare pentru întreprinderile de asigurare; 
 cerința publicării tipului și a cuantumului remunerației primite de 

intermediarii de asigurări;  
 cerința publicării cuantumului oricărei remunerații variabile primite de 

angajații din vânzări ai întreprinderilor de asigurare și ai intermediarilor de asigurări;  
 un regim obligatoriu de informare completă pentru vânzarea de produse 

de asigurare de viață și un regim „la cerere” (și anume la cererea clienților) pentru 
vânzarea de alte produse de asigurare decât asigurările de viață (produse de asigurare 
generală), cu o perioadă de tranziție de cinci ani. După expirarea perioadei de 
tranziție de cinci ani, regimul de informare integrală se va aplica automat și în cazul 
vânzării produselor de asigurare generală. În cursul perioadei de tranziție, propunerea 
diferențiază între produsele de asigurare de viață și produsele de asigurare generală. 
În cazul vânzării de produse de asigurare de viață, remunerația (comisionul) tinde să 
fie mai ridicat. De asemenea, produsele de asigurare de viață sunt mai apropiate de 
produsele de investiții, iar cumpărarea unui astfel de produs reprezintă o investiție pe 
termen lung. Situația este diferită în cazul produselor de asigurare generală. 
Remunerația este de obicei mai mică (comisionul reprezintă 5-10 % din primă), iar 
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produsul comportă riscuri mai mici. În majoritatea țărilor din UE, clientul poate trece 
foarte ușor și cu costuri abordabile la alt produs substituibil. 

 obligația întreprinderilor de asigurare și a intermediarilor de asigurări de 
a oferi clientului, înainte de încheierea unui contract, suficiente informații referitoare 
la produsul de asigurare, astfel încât acesta să poată lua o decizie avizată;  

 cerința ca AEAPO să se asigure că informațiile referitoare la dispoziții 
naționale mai stricte care îi sunt transmise sunt comunicate întreprinderilor de 
asigurare, intermediarilor de asigurări și clienților; precum și  

 excepții suplimentare de la cerința generală care impune ca informațiile 
să fie transmise pe un suport durabil. 

Articolul 21 introduce o dispoziție privind vânzarea produselor la pachet și 
prevede obligația ca clientul să fie informat că produsele pot fi cumpărate separat și 
să primească anumite informații în această privință. Articolul impune, de asemenea, 
AEAPO obligația de a elabora și de a actualiza periodic orientări pentru 
supravegherea acestor practici. 

Capitolul VII – Cerințe suplimentare în materie de protecția 
consumatorului privind produsele de asigurare cu componentă investițională  

Articolul 22 tratează domeniul de aplicare al acestor dispoziții 
suplimentare, stipulând aplicarea acestora în cazul intermediarilor de asigurări sau al 
întreprinderilor de asigurare atunci când acestea vând produse de asigurare cu 
componentă investițională. 

Articolul 23 conține dispoziții suplimentare privind conflictele de interese, 
impunând identificarea acestora. Articolul împuternicește Comisia să adopte acte 
delegate pentru a stabili:  

 măsurile care pot fi necesare pentru a identifica, preveni, gestiona și face 
publice astfel de conflicte; precum și 

 criteriile pentru determinarea tipurilor de conflicte care pot aduce 
atingere intereselor clienților. 

Articolul 24 se bazează pe articolul [23] din MiFID II. Acesta prevede 
obligațiile, preluate din MiFID II:  

 de a acționa cu onestitate și profesionalism, în interesul clienților; 
 de a se asigura că informațiile sunt corecte, clare și neînșelătoare; 
 de a furniza informații privind întreprinderea de asigurare și 

intermediarul de asigurări și serviciile acestora (în special atunci când se oferă 
consultanță independentă), scara analizei de piață (dacă se furnizează clientului o 
evaluare continuă a adecvării produsului), produsele și strategiile investiționale 
propuse și costuri. 

Se precizează, de asemenea, condițiile în care consultanța poate fi 
considerată independentă, printre care se numără o obligație referitoare la evaluarea 
produselor de pe piață și obligația de a nu accepta o remunerație din partea unor terțe 
părți. 
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Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a asigura 
respectarea acestui articol. 

Articolul 25 stabilește cum trebuie evaluat caracterul adecvat și 
corespunzător și impune obținerea unor informații de la client. În cazul vânzărilor 
fără consultanță, intermediarul sau întreprinderea trebuie să obțină informații 
referitoare la cunoștințele și experiența clientului pentru a determina adecvarea 
produsului la situația clientului respectiv. În cazul vânzărilor cu consultanță, pentru 
determinarea adecvării trebuie obținute informații privind situația financiară și 
obiectivele investiționale ale clientului. În situațiile în care un produs nu este adecvat 
sau corespunzător, după caz, clientul trebuie avertizat. Vânzătorul trebuie, de 
asemenea, să păstreze documentația care conține termenii în care are loc furnizarea 
de servicii către client și să transmită rapoarte acestuia. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate pentru a asigura respectarea acestor dispoziții. 

Capitolul VIII – Sancțiuni 

Articolul 26 impune statelor membre să se asigure că autoritățile 
competente impun sancțiuni și adoptă măsuri eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul directivei.  

Sancțiunile și măsurile administrative trebuie să se aplice persoanelor fizice 
sau juridice responsabile de încălcări conform legislației naționale. 

Autoritățile competente trebuie să primească toate competențele de 
investigare necesare și trebuie să coopereze în cazurile transfrontaliere. 

Articolul 27 prevede obligația publicării sancțiunilor sau a măsurilor 
impuse pentru încălcarea dispozițiilor. 

Articolul 28 specifică anumite încălcări și stabilește sancțiunile 
administrative care se aplică intermediarilor, inclusiv retragerea înregistrării, 
interdicții împotriva persoanelor responsabile cu exercitarea unor funcții de 
conducere și sancțiuni pecuniare, care se pot ridica până la dublul valorii beneficiului 
obținut din încălcare, dacă acest beneficiu poate fi determinat. 

Prezenta propunere nu vizează sancțiunile penale. 

Articolul 29 stabilește factorii de care trebuie ținut cont la impunerea de 
sancțiuni și măsuri, inclusiv beneficiile obținute în urma încălcării, pierderile suferite 
de părți terțe și nivelul cooperării persoanei responsabile și impune AEAPO obligația 
elaborării de orientări privind sancțiunile. Articolul impune, de asemenea, 
comunicarea oricăror sancțiuni sau măsuri intermediarului sau întreprinderii în cauză, 
împreună cu justificările aferente. 

Articolul 30 impune existența unor mecanisme eficace care să încurajeze 
raportarea încălcărilor și care să asigure o protecție a denunțătorilor (whistle blowers) 
și a datelor personale ale acestora, precum și protecția datelor persoanelor fizice 
suspectate de încălcări. 

Articolul 31 impune raportarea anuală a informațiilor agregate referitoare la 
încălcări către AEAPO, precum și publicarea acestor informații de către AEAPO. 
Comisia este împuternicită să adopte standarde tehnice de punere în aplicare în 
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această privință, pe care AEAPO trebuie să le elaboreze și să le prezinte Comisiei în 
termen de șase luni de la data publicării directivei.  

 

Capitolul IX – Dispoziții finale 

Articolele 32-39 reiau (cu actualizări, acolo unde este cazul) dispozițiile 
finale din IMD1 referitoare la dreptul la o cale de atac, transpunere și intrarea în 
vigoare, abrogarea legislației anterioare și entitățile cărora li se adresează directiva. În 
plus, articolele 33 și 34 stabilesc condițiile care se aplică în cazul competenței 
Comisiei de a adopta acte delegate în temeiul directivei, iar articolul 35 stabilește 
procesul de revizuire și evaluare a directivei de către Comisie după intrarea în vigoare 
a actului. Această revizuire trebuie să acorde o atenție specială impactului normelor 
privind informarea de la articolul 17 alineatul (2) asupra intermediarilor de asigurări 
generale care aparțin categoriei întreprinderilor mici și mijlocii. 

 
Analizând textul reglementării membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci: 
1. Constată că propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul 

controlului parlamentar al subsidiarităţii. 
2. Menţionează că obiectul propunerii constă în îmbunătățirea protecţiei 

consumatorilor în sectorul asigurărilor prin crearea de standarde comune la nivelul 
tuturor vânzărilor de asigurări și prin asigurarea consilierii adecvate. Aceasta se va 
realiza prin sporirea transparenței și prin instituirea unor condiții de concurență egale 
pentru vânzările de asigurări de către intermediari și de către întreprinderile de 
asigurare. În acest scop, se propun următoarele modificări: 

1. Același nivel de protecție a consumatorilor se aplică indiferent de 
canalul prin care consumatorii achiziționează un produs de asigurare. 
Indiferent dacă un consumator achiziționează un produs direct de la o 
întreprindere de asigurare sau indirect de la un intermediar (de ex. un 
agent sau un broker), consumatorul va beneficia de același nivel de 
protecție. Acest lucru nu există în momentul de față, întrucât IMD 
actuală nu reglementează decât vânzările realizate de intermediari. 

2. Consumatorilor le vor fi furnizate în avans informații clare cu 
privire la statutul profesional al persoanei care vinde produsul de 
asigurare. Se vor introduce reguli vizând o combatere mai eficace a 
riscurilor de conflict de interese, inclusiv divulgarea remunerației primite 
de vânzătorii de produse de asigurare. 

3. Vânzările de produse de asigurare vor trebui să fie însoțite de o 
consiliere profesională onestă. 

4. Va fi mai ușor pentru intermediari să desfășoare activități 
transfrontaliere, promovând astfel crearea unei piețe interne reale în 
domeniul serviciilor de asigurare. 

Revizuirea IMD urmărește să îmbunătățească în mod eficient 
reglementarea pieței de retail a asigurărilor. Directiva revizuită vizează 
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să asigure condiții de concurență echitabile pentru toți participanții 
implicați în vânzarea de produse de asigurare și consolidarea protecției 
deținătorilor de polițe de asigurare. 

 
În ceea ce privește proporționalitatea, propunerea respectă în totalitate 

principiul acesteia, conform căruia acțiunea la nivelul UE trebuie să asigure 
îndeplinirea obiectivelor fără a depăși ceea ce este necesar în acest scop. Ea este 
compatibilă cu acest principiu, având în vedere echilibrul corespunzător dintre 
interesul public aflat în joc și raportul cost-eficiență al măsurilor. În particular, la 
formularea cerințelor s-a acordat o atenție prioritară necesității de a pune în echilibru 
elemente precum protecția consumatorilor, eficiența piețelor și costurile suportate la 
nivel de sector. 

În virtutea acestui principiu, propunerea diferențiază între diversele canale de 
distribuție ale produselor de asigurare și impune cerințe mai puțin stringente în 
materie de înregistrare și calificări profesionale comercianților de produse de 
asigurare simple. De exemplu, comercianții de produse de asigurare auxiliare cu risc 
scăzut, precum societățile de închirieri auto și agențiile de voiaj sunt supuse unei 
proceduri de declarare simplificate în locul înregistrării ca intermediari de asigurări. 

Propunerea face, de asemenea, o diferență în ceea ce privește cerințele 
referitoare la transparența remunerării între produsele de asigurare de viață și 
produsele de asigurare generale. Aceste măsuri de proporționalitate au în vedere 
gradele diferite de complexitate și de risc pentru clienți ale diverselor produse de 
asigurare, precum și intenția de reducere a poverii administrative pentru IMM-urile 
care comercializează produse de asigurare. 
 

Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa 
din data de  19.09.2012,  a hotărât, cu unanimitate de voturi din numărul deputaţilor 
prezenţi, că, propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii conform alin. 
(3) al art. 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). 
        
 
     

  
PREŞEDINTE, 

 
Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 

                                    
 
                                      

                                                                                            
 
 


