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Notă de fundamentare 

privind emiterea de către A.S.F. a unor norme, adoptate în temeiul prevederilor Legii 

nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare 

 

 Având în vedere faptul că prevederile referitoare la asigurători şi reasigurători din Legea              

nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările și 

completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2016, iar urmatoarele norme emise de 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor:  

 

1. Ordinul CSA nr. 3101/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind registrul asigurătorilor 

şi brokerilor de asigurare; 

2. Ordinul CSA nr.3103/2003 pentru punerea în aplicare a Normei privind condiţiile pe care trebuie să 

le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, 

deţinute de asigurători; 

3. Ordinul CSA nr.3122/2005 pentru aprobarea Normelor privind drepturile, obligaţiile şi 

competenţele administratorului special; 

4. Ordinul CSA nr.113137/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea alocării 

capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, 

din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă; 

5. Ordinul CSA nr. 12/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de întocmire şi 

eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor; 

6. Ordinul CSA nr. 1/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind 

activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de 

asigurare/reasigurare, 

 

 au fost adoptate în exclusivitate în temeiul acestor prevederi ce urmează a fi abrogate, acestea 

îşi vor înceta implicit efectele juridice la data de 1 ianuarie 2016.  
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Proiectele de norme au fost aprobate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în 

sedința din data de 9 decembrie 2015.  

 Astfel, este necesară preluarea şi emiterea de către Autoritatea de Supraveghere 

Financiară a unor noi norme care să fie adoptate în temeiul prevederilor Legii nr. 237/2015 

privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare. 

 Având în vedere dispoziţiile art. 8 alin. (13) din Legea nr. 237/2015 care prevăd faptul că A.S.F. 

menţine şi actualizează Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi dispoziţiile art. 5 lit. q) din Legea 

privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări care prevăd faptul că 

A.S.F. deschide şi menţine Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, registrul 

asigurătorilor şi brokerilor de asigurare prevăzut de Normele privind registrul asigurătorilor şi 

brokerilor de asigurare, începând cu 1 ianuarie 2016 se va reorganiza în Registrul asigurătorilor-

reasigurătorilor și Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.  

 În completare faţă de rubricile actuale ale Registrului Asigurătorilor şi ale Registrului brokerilor 

de asigurare, propunem introducerea unor noi rubrici, respectiv codul privind identificatorul persoanei 

juridice - codul LEI, clasele de asigurare autorizate, în cazul asigurătorilor, precum şi extinderea 

activităţii pe teritoriul statelor membre, în baza dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii. 

            De asemenea, s-au eliminat din Norma privind drepturile, obligaţiile şi competenţele 

administratorului special, prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) care reluau dispoziţiile 18 din Legea  nr. 

503/2004  privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de 

asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, prevederi care se referă la suspendarea drepturilor de 

vot în privinţa numirii şi revocării adminsitratorilor societăţii de asigurare/reasigurare, dreptului la 

dividende al acţionarilor etc., ce pot fi stipulate doar prin legislaţie primară. 

 În conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanţa de urgenţă nr.93/2012 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, în noile norme se înlocuiește 

sintagma "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere 

Financiară".   

 

 

 

          


