
  

 

1 

   
Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF - Normă nr. 28/2019 din 13 
decembrie 2019 
 

Norma nr. 28/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de 
Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de 

asigurări   
 

În vigoare de la 24 decembrie 2019 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 24 decembrie 2019.  

 
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
    în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) -e), g) şi h) şi alin. (2) lit. a), b) şi e) -
g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, 
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul 
şedinţei din data de 11.12.2019,   
 
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:   
 
   Art. I. -   Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind 
distribuţia de asigurări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1089 
şi 1089 bis din 21 decembrie 2018, se modifică după cum urmează:   
   1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:   
    " 13. distribuţie în baza libertăţii de a presta servicii - activitatea desfăşurată pe 
teritoriul României de un distribuitor dintr-un stat membru în condiţiile descrise de 
Comunicarea interpretativă a Comisiei Europene privind libertatea de a presta 
servicii şi interesul general în sectorul asigurărilor 2000/C 43/03, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 43 din 16 februarie 2000; această 
activitate este diferită de cea desfăşurată printr-o sucursală sau prezenţă 
permanentă;".   
   2. La articolul 2, alineatul (7) se abrogă.   
   3. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:   
    " a) să fie absolventă de liceu, cu diplomă de absolvire;".   
   Art. II. -   Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi 
intră în vigoare la data publicării.   
 

  

 
p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Elena-Doina Dascălu 

 
    Bucureşti, 13 decembrie 2019.   
    Nr. 28.   
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