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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 3.04.2019  
Nr. 4c-2/300 
 
PLx.678/2018 

 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a 
asiguraţilor, trimis cu adresa nr. PLx.678/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
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Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 3.04.2019  
Nr. 4c-2/300 
 
PLx.678/2018 

 
 

RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru completarea articolului 14 al Legii 
nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond , asupra propunerii 
legislative pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de 
garantare a asiguraţilor. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din data de 31 octombrie 2018. 

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic, Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale și Social şi avizul negativ al Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect instituirea în sarcina 
Fondului de garantare a asiguraţilor a obligaţiei ca, în termen de 60 de zile de la data 
depunerii cererii-tip de plată a creanţelor de asigurări împotriva asiguratorului în 
faliment, să răspundă în scris cu privire la soluţionarea acesteia. În caz contrar acesta 
este obligat la plata unor penalităţi de întârziere în proporţie de 0,2% pe zi din 
cuantumul sumei stabilite la finalul procedurii. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 2 
aprilie 2019. 

La lucrările Comisiei și -au înregistrat prezența un număr de 23 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 
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La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Autorităţii de Supraveghere 
Financiară şi ai Fondului de Garantare a Asiguraţilor. 

În urma examinării propunerii legislative pentru completarea articolului 
14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi a opiniilor 
exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative, 
deoarece termenul de 60 de zile în care Fondul de garantare a asiguraţilor ar trebui să 
formuleze un răspuns scris, nu poate fi respectat din cauza procedurii de soluţionare 
care depinde în cea mai mare parte de instanţele de judecată. De asemenea, achitarea 
sumelor cuvenite creditorilor de asigurări se face la data rămânerii definitive a 
hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.     

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
 
 

 
               Consilier parlamentar, 

               Iulia Cazan 
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