
Notă de fundamentare  

a  Proiectului Normei privind autorizarea şi monitorizarea 

 societăţilor de asigurare şi reasigurare 

 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 

237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, a 

fost elaborat proiectul Normei privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de 

asigurare şi reasigurare.  

Proiectul de normă este necesar desfășurării activității privind procesul de autorizare 

specific societăților de asigurare și/sau reasigurare și este structurat în patru capitole: 

dispoziţii generale, procesul de autorizare, monitorizarea activităţii societăţilor şi dipoziţii 

finale şi reglementează procesul de autorizare şi cel de monitorizare atât pentru societăţile 

cărora li se aplică partea I din Legea 237/2015, cât și pentru asigurătorii cărora li se 

aplică regimul naţional. 

Procesul de autorizare cuprinde două etape: obţinerea avizului în vederea înregistrării la 

oficiul registrului comerţului şi acordarea autorizaţiei de funcţionare.  

Proiectul de normă prezintă unele reglementări noi faţă de normele abrogate: 

1. Capitalul social subscris și vărsat este stabilit astfel: 

 a) reprezintă minim 80% din valorile prevăzute în Legea 237/2015 la art. 95 alin. 

(1) lit. d), după caz, pentru societățile autorizate conform Părții I din Legea 237/2015; 

 b) reprezintă echivalentul în lei, al două milioane euro pentru asigurătorii 

autorizați conform Părții a II-a din Legea 237/2015. 

Pentru societăţile menţionate la lit. a), capitalul social este stabilit la 80% din pragul 

absolut al MCR deoarece 80% din fondurile proprii admise să acopere MCR sunt de 

rangul 1, iar cel mai important element de fonduri proprii de rangul 1 îl reprezintă 

capitalul social subscris şi vărsat. 

Pentru societăţile menţionate la lit. b), limita stabilită a fost majorată nesemnificativ faţă 

de valorile prevăzute de Legea 32/2000, modificată şi completată de Legea 237/2015. 

2. În cazul majorării sau diminuării capitalului social, societăţile transmit A.S.F. 

informaţii pe baza cărora sunt verificate sursele fondurilor, respectiv motivul diminuării.  



3. Societățile pot înscrie la ORC mențiunile de modificare a actului constitutiv sau a 

statutului și informează A.S.F. ulterior, cu excepția modificărilor pentru care este 

necesară aprobarea A.S.F. 

(modificările privind majorarea/reducerea capitalului social, schimbarea sediului social, 

deschiderea de sucursale în state terţe). 

4. În cazul în care societăţile solicită aprobarea A.S.F. pentru a subscrie riscuri în state 

terţe, societăţile au obligaţia de a respecta anumite condiţii. 

5. Societăţile efectuează anual o analiză realizat versus estimat a planului de afaceri pe 

care o transmit A.S.F. la solicitarea acesteia. 

6. În documentele emise, societăţile includ codul LEI. 

7. Societăţile transmit A.S.F. documentele electronic, cu asumarea prin adresă scrisă de 

către reprezentantul legal a integralităţii şi corectitudinii informaţiilor respective. 

8. Societăţile instituie politici privind conflictul de interese şi incompatibilitatea pentru 

membrii conducerii şi personal. 

9. Asigurătorii cărora li se aplică regimul naţional nu pot subscrie riscuri de catastrofă. 

10. Prevederi pentru activitatea desfăşurată în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de 

a presta servicii: 

 a) A.S.F. poate interzice desfăşurarea activităţii dacă nu sunt respectate 

prevederile legale în acelaşi mod ca la data transmiterii notificării; 

 b) A.S.F. poate solicita informaţii suplimentare celor incluse în notificare; 

 c) societăţile instituie politici privind activitatea respectivă. 

11. A.S.F. eliberează un document privind echivalarea claselor de asigurare menţionate în 

anexa nr. 1 a Legii 237/2015 cu clasele înscrise în autorizaţia de funcţionare deja acordată 

societăţilor. 

12. Procedura de aprobare a transferului de portofoliu, a fuziunii şi divizării societăţilor 

cărora li se aplică partea I din Legea 237/2015 este comună cu cea descrisă în Norma 

28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional. 

13. Aplicabilitatea prevederilor prezentei norme pentru dosarele aflate în analiza A.S.F. 

 


