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Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul național de protecție 

- proiect – 

 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), 

precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 

organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,   

 În temeiul prevederilor art. 32 alin. (3) și (10), art. 39 alin. (4) - (6) şi art. 43 alin. (1) lit. i) 

din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii 

produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie,   

 În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din 

data de ..........,  

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: 

 

 Art. I - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind 

Fondul național de protecție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 

7 august 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

 

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 3. - (1) În vederea îndeplinirii, în orice moment, de către BAAR a atribuțiilor de birou 

național auto, de organism de plată a despăgubirilor și de organism de compensare, adunarea 

generală a BAAR stabilește un nivel de referință pentru disponibilul FNP, a cărui valoare nu poate 

fi mai mică decât valoarea reprezentând echivalentul în lei a sumei de 30.000.000 de euro.” 

 

2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 

următorul cuprins: 

 „(11) Nivelul disponibilului se verifică lunar de către BAAR în prima zi lucrătoare a fiecărei 

luni pentru luna anterioară, la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României valabil în 

ultima zi a lunii anterioare.” 

 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 4. - (1) BAAR raportează lunar către A.S.F., până în data de 5 a fiecărei luni, nivelul 

disponibilului FNP înregistrat în ultima zi lucrătoare a lunii precedente.   
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(2) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (1), în situații excepționale, astfel cum acestea 

sunt prevăzute în instrucțiunile proprii ale BAAR nivelul disponibilului FNP poate scădea sub 

nivelul de referință până la depășirea situației excepționale, în condițiile prevăzute la alin. (3) – (6). 

(3) În situația în care, în urma verificărilor efectuate potrivit prevederilor art. 3 alin. (11), 

disponibilul FNP se situează sub nivelul de referință de 30.000.000 euro dar nu mai puțin de 

10.000.000 euro, BAAR aplică măsuri astfel încât disponibilul FNP să atingă cel puțin nivelul de 

referință într-un termen de maximum 30 luni de la data constatării de către BAAR a scăderii 

disponibilului FNP sub nivelul de referință.   

(4) În situația în care, în urma verificărilor efectuate potrivit prevederilor art. 3 alin. (11), 

disponibilul FNP se situează sub 10.000.000 euro, BAAR convoacă adunarea generală în termen 

de maximum 30 de zile de la data raportării către A.S.F. a situației constatate conform prevederilor 

alin. (1) şi stabilește măsurile care se impun astfel încât disponibilul FNP să atingă cel puțin nivelul 

de 10.000.000 euro într-un termen de maximum 2 luni de la data convocării adunării generale.   

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), ulterior atingerii nivelului de 10.000.000 euro al 

disponibilului FNP, se aplică procedura prevăzută la alin. (3) astfel încât termenul de 30 de luni de 

la data primei constatării a scăderii disponibilului FNP sub nivelul de referință să nu fie depășit. 

(6) Măsurile adoptate de către BAAR potrivit prevederilor alin. (3) și (4) sunt supuse 

avizului A.S.F.” 

 

Art. II. – Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră 

în vigoare la data publicării. 


