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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra proiectului de Lege

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi

supravegherea asigurărilor, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa

Biroului Permanent nr. PL.X.500 din  6 septembrie 2004.

Prezentul raport înlocuieşte raportul depus în data de 20.09.2004.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 
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Parlamentul  României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,       23.09.2004
Nr. 464

RAPORT DE ÎNLOCUIRE

Cu adresa nr. PL.X.500 din 6 septembrie 2004, Biroul Permanent, conform
art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările
intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, a sesizat pentru
examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de
asigurare şi supravegherea asigurărilor.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul primit de la Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul Consiliului Legislativ, precum şi avizul
Consiliului Economic şi Social.

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi
art. 80 din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a
Camerei Deputaţilor.

La lucrările comisiei au participat 26 deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, în
vederea includerii în text a conţinutului mai multor Directive, constituind aquis-ul
comunitar în materie, pentru a asigura astfel posibilitatea încheierii în scurt timp a
negocierilor cu Comisia Europeană, a Capitolului 3 - Libera circulaţie a serviciilor.

Acest proiect de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data 31 august
2004.

In urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, în

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de

asigurare şi supravegherea asigurărilor
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şedinţa din  13.09.2004, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi supunerea spre
dezbaterea şi aprobarea Plenului a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate
în anexă.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor  organice.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 

pSECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

              

             Experţi parlamentari:
             Bărdiţă Mariana
             Măţan Ofelia
             Onete Alexandru



ANEXĂ

AMEDAMENTE ADMISE

În urma dezbaterii în comisie, proiectul de Lege se aprobă cu următoarele amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

1. Art. I. 1. După partea introductivă a
articolului 2 se introduce litera A cu
următorul cuprins:
“A. DEFINIŢII COMUNE”

Nemodificat Camera
Deputaţilor

2. Art. I.   punctele 5, 10, 11 şi 17 ale
articolului 2 vor avea următorul
cuprins:
“2. agent de asigurare – persoana
fizică sau juridică abilitată, în baza
autorizării unui  asigurător, să
negocieze sau să încheie în numele
şi în contul asigurătorului,
contracte de asigurare cu terţii,
conform condiţiilor stipulate în
contractul de mandat încheiat, fără
să aibă calitatea de asigurător sau
de broker de asigurare;
(text Legea nr. 32/2000)

Punctele 2, 5, 6, 10, 11 şi 17 vor
avea următorul cuprins:

Se abrogă. Se propune abrogarea punctului 2
deoarece definiţia a fost
reformulată şi se regăseşte în noua
forma la pct. 58. 

Camera
Deputaţilor



4

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

“5. asigurător – persoana juridică
română sau filiala autorizată în
condiţiile prezentei legi să exercite
activităţi de asigurare, precum şi
sucursala unei societăţi de asigurare,
sau a unei societăţi mutuale, dintr-un
stat membru, care a primit o
autorizaţie de la autoritatea
competentă a statului membru de
origine;

Nemodificat Camera
Deputaţilor 

“6. broker de asigurare – persoana
juridică română sau străină, autorizată
în condiţiile prezentei legi, care,
pentru clienţii săi, negociază sau
încheie contracte de asigurare şi
acordă alte servicii în legătură cu
protecţia împotriva riscurilor sau cu
regularizarea daunelor;
(text Legea nr. 32/2000)
10. acţionar semnificativ  - orice
persoană care, nemijlocit şi singură
ori prin intermediul sau în legătură cu
alte persoane fizice sau juridice,
exercită drepturi ce decurg din
deţinerea unor acţiuni care, cumulate,

Punctul 6 se abrogă.

Nemodificat

Textul se regăseşte la pct. 57, lit.
C “Definiţii pentru intermediari.”

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

reprezintă cel puţin 10% din capitalul
social al unui asigurător/reasigurător,
ori îi conferă acesteia cel puţin 10%
din totalul drepturilor de vot în
adunarea generală a acţionarilor, sau
care dau posibilitatea să exercite o
influenţă semnificativă asupra
conducerii unui asigurător,
reasigurător, broker de asigurare
şi/sau de reasigurare în care are
poziţia semnificativă, după caz;
11. persoane semnificative –
administratorii şi/sau conducerea
executivă ai/a
asigurătorului/reasigurătorului/
brokerului de asigurare şi/sau de
reasigurare, după caz;
17. reasigurare – operaţiunea de
asigurare a unui asigurător sau
reasigurător de către un reasigurător.”

Nemodificat

Nemodificat

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

3. Art. I. pct. 3. După punctul 19 al
articolului 2 se introduc punctele 20 –
24, precum şi literele B şi C, cu
următorul cuprins:
“Pct. 20 - 24
B. DEFINIŢII PENTRU
ASIGURATORI
Pct. 25 – 30 
“30. interes prin participare –
deţinerea directă sau prin control a
cel puţin 10%, dar nu mai mult de
20% din drepturile de vot sau din
capitalul unei societăţi.

Pct. 31 – 37 
38. legături “strânse” – relaţii
existente între două ori mai multe
persoane fizice şi/sau juridice aflate în
una dintre următoarele situaţii:
a) participare, care înseamnă
deţinerea directă sau indirectă a 20%
sau mai mult din drepturile de vot sau
din capitalul unei entităţi, sau
literele b), c)
punctele 39 – 54

Devine pct. 4. După punctul 19 al
articolului 2 se introduc punctele 20 –
24 precum şi literele B şi C, cu
următorul cuprins:
“Nemodificate
B. DEFINIŢII PENTRU
ASIGURATORI
Nemodificate
“30. interes de participare – deţinerea
de 10% sau mai mare, dar nu mai
mult de 20% a unor drepturi in
capitalul altor entităţi, reprezentate
sau nereprezentate de titluri care,
creând o legătura durabila cu
acestea, sunt destinate sa contribuie
la activitatea societăţii ;
Nemodificate
38. legături “strânse” – relaţii
existente între două ori mai multe
persoane fizice şi/sau juridice aflate în
una dintre următoarele situaţii:
a) participaţie, care înseamnă
deţinerea directă sau indirectă a 20%
sau mai mult din drepturile de vot sau
din capitalul unei entităţi, sau
Nemodificate
Nemodificate

Terminologia folosită de
Ministerul Finanţelor Publice,
care are atribuţii în aplicarea
Directivei nr. 78/660 privind
conturile anuale anumitor tipuri de
societăţi.

Termen în concordanţă cu
definiţia de la nr. 31.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

C. Definiţii pentru intermediari
Punctele 55 – 63”

Nemodificate”

4. Art. I pct. 4 – 10 Nemodificate Camera
Deputaţilor

5. Art. I. pct. 11. Articolul 5 va avea
următorul cuprins:

“Art. 5 – Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor are următoarele atribuţii
principale:
literele a) – d) 
e) aprobă divizarea sau fuzionarea
unui asigurător/reasigurător/broker de
asigurare şi/sau de reasigurare
înregistrat în România, în condiţiile
prezentei legi şi ale normelor emise în
aplicarea acesteia;

literele f) – i)”

“Art. 5 – Comisia pentru
Supravegherea Asigurărilor are
următoarele atribuţii principale:
Nemodificate
e) aprobă divizarea sau fuzionarea
unui asigurător/reasigurător/broker de
asigurare  şi/sau de reasigurare
autorizat în România, în condiţiile
prezentei legi şi ale normelor emise în
aplicarea acesteia; 

Nemodificate”

Propunem înlocuirea sintagmei
„înregistrat” cu sintagma
„autorizat” având in vedere ca
asigurătorii/reasigurătorii/brokerii
de asigurare  şi/sau de reasigurare
se supun procedurii de autorizare
prevăzuta in prezenta lege.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

j) solicită prezentarea de informaţii şi
documente referitoare la activitatea de
asigurare, atât de la asigurători,
reasigurători, brokeri de asigurare
şi/sau de reasigurare şi agenţi de
asigurare, cât şi de la oricare altă
persoană, fizică sau juridică, care are
legătură, directă sau indirectă,
împreună activitatea acestora,
inclusiv informaţii referitoare la
bazele tehnice utilizate pentru calculul
primelor de asigurare şi al rezervelor
tehnice;
literele k) – s)”

j) solicită prezentarea de informaţii şi
documente referitoare la activitatea de
asigurare, atât de la asigurători,
reasigurători, brokeri de asigurare
şi/sau de reasigurare şi agenţi de
asigurare, cât şi de la oricare altă
persoană, fizica sau juridica, care are
legătură, directa sau indirecta cu
activitatea acestora, inclusiv
informaţii referitoare la bazele tehnice
utilizate pentru calculul primelor de
asigurare şi al rezervelor tehnice;

Nemodificate”

Propunem eliminarea sintagmei
„împreuna” şi introducerea
particolei “cu”

6. Art. I punctele 12 – 13 Nemodificate Camera
Deputaţilor 

7. Art. I. pct. 14. La articolul 8, după
litera k) a alineatului (2) se introduc
două litere noi, lit. l) şi m), cu
următorul cuprins:
“l) deschide reprezentanţe pe teritoriul
României;
m) aplică alte măsuri prevăzute de
legislaţia în vigoare.”

Devine pct. 15. La articolul 8, după
litera k) a alineatului (2) se introduce
litera l) cu următorul cuprins:

“l) aplică alte măsuri prevăzute de
legislaţia în vioare.”
Se elimină

Prevederea de la lit. m) se
regăseşte la art. 4 alin. (3) din
Legea nr. 32/2000 privind
societăţile de asigurare şi
supravegherea asigurărilor.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

8. Art. I. pct. 15 Nemodificat Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

9. Art. I. pct. 16
La articolul 11, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
“(1)  Activitatea de asigurare în
România poate fi exercitată numai de:
a) persoane juridice române,
constituite ca societăţi pe acţiuni
şi/sau societăţi mutuale, autorizate de
Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor potrivit procedurii
reglementate la art. 12;
b) sucursale ale unor societăţi de
asigurare şi/sau reasigurare din statele
membre care desfăşoară activitate de
asigurări pe teritoriul României în
conformitate cu dreptul de stabilire şi
libertatea de a presta servicii;
c) filiale şi/sau sucursale ale unor
societăţi de asigurare şi/sau de
reasigurare, din state terţe, autorizate
de Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, potrivit procedurii
reglementate la art. 12;
(2) Un asigurător nu poate fi
înmatriculat în registrul comerţului
fără autorizaţia prealabilă emisă de

Articolul 11 va avea următorul
cuprins:

Text nemodificat.

“(2) Un asigurător nu poate fi
înmatriculat în registrul comerţului
fără autorizaţia emisă de 

S-a eliminat cuvântul “prealabilă”
deoarece autorizarea are numai o
singură etapă.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor.” (text Legea nr32/2000)

Comisia pentru Supravegherea
Asigurărilor.”

10. Art. I. pct. 17. Articolul 12 va avea
următorul cuprins:
“alineatele 1 – 10 
(11) Asigurătorii autorizaţi să practice
asigurări de viaţă pot, de asemenea, să
primească autorizaţie pentru clasele 1
şi 2, prevăzute la lit. B anexa nr. 1 la
prezenta lege.

Alineatele 12 – 14 
(15) Prin Decizia de acordare a
autorizaţiei emise de către
Preşedintele Consiliului Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor se
stabileşte data  de la care asigurătorul
va începe să-şi desfăşoare activitatea.”

Articolul 12 va avea următorul
cuprins:
“Nemodificat
(11 Asigurătorii autorizaţi să practice
asigurări de viaţă pot, de asemenea, să
primească autorizaţie pentru clasele 1
şi 2, prevăzute la lit. B anexa nr. 1 la
prezenta lege.Asigurătorii autorizaţi
să practice asigurări generale, dar
numai pentru clasele 1 şi 2,
prevăzute la lit. B, anexa nr. 1 la
prezenta lege, au dreptul să
primească autorizaţie de
funcţionare şi pentru categoria
asigurării de viaţă.
Nemodificate
“(15) Prin Decizia de acordare a
autorizaţiei emisă de către
Preşedintele Consiliului Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor se
stabileste data  de la care asiguratorul
va începe sa-si desfăşoare activitatea.”

Prevedere conţinută în Directiva
2002/83, privind asigurările de
viaţă.

Propunem înlocuirea sintagmei
„emise” cu sintagma „emisa”.

Camera
Deputaţilor 

11. Art. I pct. 18 – La articolul 13,
alineatul (5) va avea următorul
cuorins:

Nemodificat Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

12. Art. I. pct. 19. La articolul 13, după
alineatul (5) se introduc patru alineate
noi, alin. (6) – (9), cu următorul
cuprins:
“(6)  Un asigurător care solicită
autorizarea conform prevederilor art.
III alin. (2) achită la depunerea cererii
de autorizare o taxă de autorizare
reprezentând 75% din cuantumul
taxei prevăzute la alin. (1).
(7) Un asigurător care solicită
autorizarea conform prevederilor art.
12 alin. (10) achită la depunerea
cererii de autorizare o taxă de
autorizare reprezetând 40% din
cuantumul taxei prevăzute la alin. (1).

La art. 13., după alin. (5) se introduc
alineatele (6) – (9), cu următorul
cuprins:

Nemodificat

Nemodificat
 

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

(8) Un asigurător sau reasigurător care
solicită autorizarea transferului de
portofoliu, inclusiv în cazurile
prevăzute la art.23 alin.(4), va achita
la depunerea cererii de autorizare o
taxă de autorizare reprezentând 50%
din cuantumul taxei prevăzute la
alin.(1).
(9) Un asigurător, reasigurător sau un
intermediar în asigurări şi/sau în
reasigurări care solicită avizarea
modificărilor intervenite în acul
constitutiv, precum şi orice informaţii
sau certificări din partea Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor pentru
a-i servi în relaţiile cu terţii va achita
o taxă de avizare sau de certificare,
după caz, reprezentând echivalentul în
lei al sumei de 35 euro, la cursul
comunicat de Banca Naţională a
României din data plăţii.”

(8) Un asigurator sau reasigurător care
solicita autorizarea pentru un transfer
de portofoliu, inclusiv in cazurile
prevăzute de art. 23 alin (4), achita o
taxa de autorizare de transfer de
portofoliu reprezentând 50% din
cuantumul taxei prevăzute la alin.(1).

Nemodificat

Propunem aceasta modificare
pentru a nu crea confuzii cu taxa
de autorizare prevăzuta la alin (1).

Camera
Deputaţilor 

13. Art. I pct. 20 – 21 Nemodificate Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

14. Art. I pct. 22. După articolul 15 se
introduc trei capitole noi, Cap. III1 –
III3 cu următorul cuprins:

“Capitolul III1

Dreptul de stabilire şi libertatea de a
presta servicii ale asigurătorilor

“Art. 151 - 154

Art.155. - Orice modificare a
informaţiilor prevăzute la art.152 şi
art.157 se comunică de către
asigurător, în scris, Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, precum
şi autorităţii competente a statului
membru al sucursalei sau stat membru
al furnizării de servicii, cu cel puţin
30 de zile înainte de efectuarea
modificării. 

Art. 156 – 1514 

După articolul 15 se introduc trei
capitole noi, Cap. III1 – III3, respectiv
art. 15] – 1521 , cu următorul cuprins:

“Capitolul III1

Dreptul de stabilire şi libertatea de
a presta servicii ale asigurătorilor

“Nemodificate
Art. 155 - Orice modificare a
informaţiilor prevăzute la art.152 si a
art. 157 se comunica de către
asigurător, în scris, Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, precum
şi autorităţii competente a statului
membru al sucursalei sau statului
membru al furnizării de servicii, cu
cel puţin 30 de zile înainte de
efectuarea modificării.

Nemodificate

Propunem înlocuirea sintagmei
„stat” cu sintagma „statului”.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

CAPITOLUL III2

Reguli aplicabile sucursalelor stabilite
pe teritoriul României care aparţin

asigurătorilor cu sediul social în afara
Uniunii Europeane 

Art.1515. - (1) Oricare asigurător cu
sediul social în afara Uniunii
Europene şi care doreşte să
stabilească o sucursală pe teritoriul
României este obligat să solicite
autorizarea oficială a Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor.
(2)  Comisia pentru Supravegherea
Asigurărilor poate acorda această
autorizaţie dacă asigurătorul
îndeplineşte cel puţin următoarele
condiţii:
a) este îndreptăţit să desfăşoare
activitate de asigurare conform art. 2
pct. 1;
b) se deschide o agenţie sau o
sucursală pe teritoriul României;

literele c) – f) 

CAPITOLUL III2

Reguli aplicabile sucursalelor stabilite
pe teritoriul României care aparţin

asigurătorilor cu sediul social în afara
Uniunii Europeane

Art. 1515 - (1) Oricare asigurător cu
sediul social în afara Uniunii
Europene şi care doreşte să
stabilească o sucursală sau o agenţie
pe teritoriul României este obligat să
solicite autorizarea oficială a Comisiei
de Supraveghere a Asigurărilor. 
(2)  Comisia pentru Supravegherea
Asigurărilor poate acorda această
autorizaţie dacă asigurătorul
îndeplineşte cel puţin următoarele
condiţii:
a) este îndreptăţit să desfăşoare
activitate de asigurare conform art. 2
pct. 1;
b) deschide o agenţie sau o sucursala
pe teritoriul României;

Nemodificate

Propunem reintroducerea
sintagmei „agenţie” in vederea
asigurării conformităţii cu
prevederile definiţiei 29, litera B,
preluata din Directiva 88/357,
Art.3 si Directiva 2002/83 privind
asigurările de viaţă.

Pentru conciziunea textului.
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

g)  prezintă un studiu de fezabilitate în
conformitate cu prevederile art.12 alin
(4) lit. a) sau b), după caz;

h) trimite orice alte informaţii
solicitate de Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor, în conformitate cu
prevederile art. 1510.

g) prezintă un studiu de fezabilitate în
conformitate cu prevederile art.12
alin.(4) litera a) si, după caz, litera
b);  
h) trimite orice informaţii solicitate de
Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor în conformitate cu
prevederile art. 1510.

Prevederile lit. a) şi b) se pot
aplica in anumite situaţii
cumulativ in funcţie de clasele de
asigurări pentru care se solicita
autorizarea

Art. 1516 – 1518 
Art. 1519

(1) Orice asigurător care a primit
autorizaţie de la mai multe state
membre poate cere să i se aplice
următoarele avantaje care vor fi
acordate numai împreună:
literele a) – b) 
c) activele reprezentând fondul de
garanţie pot fi localizate în oricare
din statele membre pe teritoriul cărora
îşi desfăşoară activitatea.

Alin. 2 – 4

CAPITOLUL III3

Reguli aplicabile filialelor aparţinând
unor societăţi mamă guvernate de legi 

Nemodificat
Art. 1519

(1) Orice asigurător care a primit
autorizaţie de la mai multe stat
membre poate cere să i se aplice
următoarele avantaje care vor fi
acordate numai împreună:
Nemodificate
c) activele reprezentând fondul de
siguranţă pot fi localizate în oricare
din statele membre pe teritoriul cărora
îşi desfăşoară activitatea.

Nemodificate”

Nemodificat

Pentru coerenţa textului.
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

dintr-un stat terţ, precum şi privind
dobândirea calităţii de acţionar
semnificativ de către o societate

mamă

Art. 1520 - 1521” Nemodificate
15. Art. I pct. 23 – 34 Nemodificate Camera

Deputaţilor 

16. Art. I. pct. 34. La articolul 22 se
introduce un nou alineat, alineatul (2),
cu următorul cuprins:
“(1) Categoriile de active admise să
reprezinte rezervele tehnice ale
asigurătorului, regulile de dispersare a
plasamentelor, precum şi coeficientul
de lichiditate se stabilesc prin norme,
la elaborarea cărora se va ţine seama
de categoriile şi de clasele de
asigurări practicate.
(Din Legea nr. 32/2000)
(2) Activele admise să reprezinte
rezervele tehnice ale asigurătorului
aflat în procedură de lichidare
constituie gajul general al asiguraţilor
creditori, creanţele acestora
bucurându-se de prioritate absolută
faţă de orice alte creanţe în ceea ce
priveşte aceste active.”

La articolul 22 va avea următorul
cuprins:

“(1) Categoriile de active admise să
acopere rezervele tehnice ale
asigurătorului, regulile de dispersare a
plasamentelor, precum şi coeficientul
de lichiditate se stabilesc prin norme,
la elaborarea cărora se va ţine seama
de categoriile şi de clasele de
asigurări practicate.

(2) Activele admise să acopere
rezervele tehnice ale asigurătorului
aflat în procedură de lichidare
constituie gajul general al asiguraţilor
creditori, creanţele acestora
bucurându-se de prioritate absolută
faţă de orice alte creanţe în ceea ce
priveşte aceste active.”

Pentru concordanţa textului.

Pentru coerenţa textului, termenul
fiind folosit ca atare şi în anexa
nr. 2

Camera
Deputaţilor 



18

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

17. Art. I. pct. 37. La articolul 25,
alineatul (3) va avea următorul
cuprins:
“(3) Asigurătorii emitenţi de
documente internaţionale de
asigurare, Carte verde, vor constitui
Biroul Asigurătorilor de Autovehicule
din România, în conformitate cu
prevederile Convenţiei Internaţionale
Carte Verde, cu avizul Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor.
Activitatea Biroului Asigurătorilor de
Autovehicule din România este
supusă reglementării şi supravegherii
Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor.”

La art. 25, alin. (3) va avea următorul
cuprins:

 (3) Asigurătorii emitenţi de
documente internaţionale de
asigurare, Carte verde, vor constitui
Biroul Asigurătorilor de Autovehicule
din România, în conformitate cu
prevederile Convenţiei Internaţionale
Carte Verde, cu avizul Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor.
Activitatea Biroului Asigurătorilor de
Autovehicule din România este
supusă reglementării şi supravegherii
Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, prin norme emise in
aplicarea prezentei legi.”

Propunerea are in vedere dreptul
stabilit prin prezenta lege ca
reglementarea si supravegherea
prudenţiala sa se exercite de  către
Comisia de Supreveghere a
Asigurărilor prin norme date in
aplicarea legii.

Camera
Deputaţilor 

18. Art. I punctele 38 – 41 Nemodificate Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

19. Art. I. pct. 42. Articolul 29 va avea
următorul cuprins: 
“Art. 29 - Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor poate solicita
asigurătorului întocmirea  unui plan
de redresare financiară, dacă se
constată că onorarea obligaţiilor
asumate faţă de asiguraţi este pusă în
pericol. În vederea aprobării de către
Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, planul de redresare
trebuie să prevadă, în principal:

alin. (2) – (4) 

(5) În cazul în care Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor a
solicitat planul de redresare prevăzut
la alin.(1) nu transmite confirmarea
prevăzută la art.153 alin.(2), nu
comunică informaţiile prevăzute
art.157 alin.(1) sau nu aprobă
transferul de portofoliu conform
normelor emise în aplicarea prezentei
legi.”

Articolul 29 va avea următorul
cuprins:
“Art. 29 - (1) Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor poate
solicita asigurătorului întocmirea
unui plan de redresare financiară,
dacă se constată că onorarea
obligaţiilor asumate faţă de asiguraţi
este pusă în pericol. În vederea
aprobării de către Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, planul
de redresare trebuie să prevadă, în
principal:
Nemodificate

(5) În cazul în care Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor a
solicitat planul de redresare prevăzut
la alin.(1) nu transmite confirmarea
prevăzută la art.153 alin.(2), nu
comunică informaţiile prevăzute la
art.157 alin.(1) sau nu aprobă
transferul de portofoliu conform
normelor emise în aplicarea prezentei
legi.”

Evidenţierea alineatului (1) al
articolului.

Propunem introducerea sintagmei
„la” pentru concordanta cu
formularea folosita si in alte
articole.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

20. Art. I punctul 43 Nemodificat Camera
Deputaţilor

21. Art. I. pct. 44. Articolul 33 va avea
următorul cuprins:
“alineatele (1) – (2) 
(3) Intermediarii în asigurări şi în
reasigurări sunt obligaţi să pună la
dispoziţia clienţilor, înainte de
încheierea, modificarea sau reînnoirea
contractului de asigurare, cel puţin
următoarele informaţii referitoare la:
denumirea (numele) intermediarului;
sediul (adresa) sau registrul în care au
fost înscrişi, precum şi modalităţile
prin care se poate verifica înscrierea;
orice interes prin participare sau orice
participaţie, după caz, pe care aceştia
o deţin la o societate de asigurare
sau la o societate mamă a unei
anumite societăţi de asigurare;
procedurile de soluţionare a
eventualelor litigii dintre clienţi şi
intermediari.

Articolul 33 va avea următorul
cuprins:
“Nemodificate
(3) Intermediarii în asigurări şi/sau în
reasigurări sunt obligaţi să pună la
dispoziţia clienţilor, înainte de
încheierea, modificarea sau reînnoirea
contractului de asigurare sau de
reasigurare, cel puţin următoarele
informaţii referitoare la: denumirea
(numele) intermediarului; sediul
(adresa) si registrul în care a fost
înscris, precum şi modalităţile prin
care se poate verifica înscrierea; orice
interes de participare sau orice
participaţie, după caz, pe care o
societate de asigurare sau o
societate mamă a unei anumite
societăţi de asigurare le deţine in
drepturile de vot sau in capitalul
agentului de asigurare; procedurile
de soluţionare a eventualelor litigii
dintre clienţi şi intermediar.”

Completarea este necesară pentru
a fi în concordanţă cu Directiva
2002/92.

Propunerea vizează furnizarea
acestei informării numai de către
agenţii de asigurare deoarece in
conformitate cu art. 35(9) din
acest proiect de lege o societate de
asigurare şi/sau de reasigurare nu
poate fi acţionar al unui broker de
asigurare şi/sau de reasigurare,
avându-se in vedere evitarea
conflictului de interes. Brokerii de
asigurare şi/sau de reasigurare
reprezintă interesele asiguraţilor
sau potenţialilor asiguraţi.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

Alineate (4) – (6)” Nemodificate
22. Art. I pct. 45 Nemodificat Camera

Deputaţilor
23. Art. I. pct. 46. Articolul 35 va avea

următorul cuprins:
“(1) O persoană juridică poate
desfăşura activitate de intermediere în
asigurări şi/sau in reasigurări, dacă are
o autorizaţie de funcţionare din partea
Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor.

Alineatele (2) – 14)”

Articolul 35 va avea următorul
cuprins:
“(1) O persoană juridică poate
desfăşura activitate de intermediere în
asigurări şi/sau in reasigurări, in
calitate de broker de asigurare
şi/sau de reasigurare, dacă are o
autorizaţie de funcţionare din partea
Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor.

Nemodificate”     

Propunem introducerea sintagmei
pentru eliminarea eventualelor
interpretări ale articolului, având
in vedere ca se reglementează
numai activitatea brokerilor de
asigurare şi/sau de reasigurare

Camera
Deputaţilor 

24. Art. I pct. 47 – 48 Nemodificate Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

25. Art. I. pct. 49. După articolul 36 se
introduce Capitolul VII1 cu următorul
titlu:

Capitolul VII1

Dreptul de stabilire şi libertatea de a
presta servicii a intermediarilor în

asigurări şi/sau în reasigurări
“
Art. 361 – 362 
Art. 363. (1) Intermediarul în asigurări
şi/sau în reasigurări cu domiciliul sau,
după caz, cu sediul social într-un stat
membru care, pe baza libertăţii de a
presta servicii, doreşte să desfăşoare
activitate de intermediere pe teritoriul
României, are obligaţia respectării şi
se supune reglementărilor legislaţiei
române.

Art. 364 – 365

Art. 366. (1) Activităţile de publicitate
ale intermediarilor în asigurări şi/sau
în reasigurări trebuie să respecte
prevederile legale care reglementează
această activitate în vederea protejării

După articolul 36 se introduce
Capitolul VII1 cu următorul conţinut:

Capitolul VII1

Dreptul de stabilire şi libertatea de a
presta servicii a intermediarilor în

asigurări şi/sau în reasigurări

“Nemodificate 
Art. 363. (1) Intermediarul în asigurări
şi/sau în reasigurări cu domiciliul sau,
după caz, cu sediul social într-un stat
membru care, in baza dreptului de
stabilire si a  libertăţii de a presta
servicii, doreşte să desfăşoare
activitate de intermediere pe teritoriul
României, are obligaţia respectării şi
se supune reglementărilor legislaţiei
române.

Nemodificate

Nemodificat

Propunem introducerea sintagmei
„in baza dreptului de stabilire”
având in vedere ca activitatea de
intermediere pe teritoriul
României se poate desfăşura prin
stabilirea de sucursale sau direct
prin furnizarea de servicii.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

interesului public.
Art. 366. (2) În cazul în care Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor
constată încălcarea prevederilor
alin.(1) de către  intermediarii în
asigurări şi/sau în reasigurări care îşi
desfăşoară activitatea în baza
dreptului de stabilire şi a liberei
circulaţii a serviciilor, solicită
încetarea imediată a acestor practici,
în caz contrar urmând să informeze
autoritatea competentă din statul
membru de origine.”

Art. 366. (2) În cazul în care Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor
constată încălcarea prevederilor
alin.(1) de către  intermediarii în
asigurări şi/sau în reasigurări care îşi
desfăşoară activitatea în baza
dreptului de stabilire şi a libertăţii de
a presta servicii, solicită încetarea
imediată a acestor practici, în caz
contrar urmând să informeze
autoritatea competentă din statul
membru de origine.”

Propunem modificarea in vederea
asigurării constantei exprimării in
cadrul legii, asigurând in acest
sens si conformitatea cu
Directivele Europene. 

26. Art. I punctele 50 – 51 Nemodificate Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

27. Art. I. pct. 52. La articolul 39,
alineatul (2) va avea următorul
cuprins:
“(2) Constituie contravenţii
următoarele fapte:
literele a) – p) 
q) efectuarea oricăror modificări ale
documentelor şi/sau ale condiţiilor pe
bază cărora s-a acordat autorizarea de
constituire şi/sau de funcţionare,
după caz, fără avizul prealabil al
Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor;
literele r – t”

Devine pct. 53. La articolul 39,
alineatul (2), litera q), va avea
următorul cuprins:
“(2) Constituie contravenţii
următoarele fapte:
Nemodificate
q) efectuarea oricăror modificări ale
documentelor şi/sau ale condiţiilor pe
baza cărora s-a acordat autorizaţia
de  funcţionare, fără avizul prealabil
al Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor;

Nemodificate”

Propunem eliminarea sintagmei
„de constituire”, procesul de
acordare a autorizaţiei având in
condiţiile prezentei legi o singura
etapa.

Camera
Deputaţilor 

28. Art. I pct. 53 – 54 Nemodificate Camera
Deputaţilor 

29. Art. I. pct. 55. La  articolul 39,
alineatul (9) se abrogă.

La  articolul 39, alineatul (9) se
modifica si  va avea următorul
cuprins:
“(9) Aplicarea sancţiunilor
contravenţionale prevăzute de
prezenta lege, se prescrie în termen
de 6 luni de la data constatării
faptei, dar nu mai mult de 24 de
luni de la data săvârşirii acesteia”

Propunem introducerea acestui
alineat întrucât intre momentul
producerii faptei si momentul
constatării , care are loc in urma
unei analize a raportărilor trimise
către Comisia pentru
Supravegherea Asigurărilor sau a
unei acţiuni de control se crează
un decalaj de timp.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

30. Art. I. pct. 56 Nemodificat Camera
Deputaţilor

31. Art. I. pct. 57. La articolul 40,
alineatul (1) va avea următorul
cuprins:
“(1) Împotriva deciziilor adoptate de
Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, în conformitate cu art.8
alin.(2), persoana poate face plângere
la Curtea de Apel Bucureşti în termen
de 30 de zile de la comunicarea
deciziei.”

La articolul 40, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:

“(1) Împotriva deciziilor adoptate de
Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, în conformitate cu art.8
alin.(2), persoana fizica sau juridica
in cauza poate face plângere la
Curtea de Apel Bucureşti în termen de
30 de zile de la comunicarea
deciziei.”

Propunem completarea textului in
vederea eliminării eventualelor
interpretări .

Camera
Deputaţilor 

32. Art. I pct. 58 – 59 Nemodificat Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

33. Art. I pct. 60. La articolul 43, după
alineatul (2) se introduc două alineate
noi, alin. (3) şi (4), cu următorul
cuprins:

“(1) Sunt scutite de impozite şi taxe:
……………………………………….
d) contribuţiile plătite de asigurători şi
de brokerii de asigurare la uniunile
profesionale de profil.
(text Legea nr. 32/2000)

(3) Actul prin care se constată şi se
individualizează obligaţia de plată a
unui asigurător, reasigurator, broker
de asigurare şi/sau de reasigurare sau
agent de asigurare autorizat, întocmit
sau emis, după caz, de către organele
Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, conform legii, constituie
titlu de creanţă.
(4) La data scadenţei, titlul de creanţă
devine titlu executoriu, în baza căruia
Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor va declanşa procedura
silită de recuperare a creanţelor sale,
conform dispoziţiilor Codului de
procedură Civilă.”

La articolul 43 litera d) a alineatului
(1) se modifică, iar după alineatul (2)
se introduc două alineate noi, alin. (3)
şi (4), cu următorul cuprins:

“(1) Sunt scutite de impozite şi taxe:
………………………………………
d) contribuţiile plătite de asigurători,
reasigurători şi de brokerii de
asigurare şi/sau de reasigurare la
uniunile profesionale de profil.

(3) Actul prin care se constată şi se
individualizează obligaţia de plată a
unui asigurător, reasigurator, broker
de asigurare şi/sau de reasigurare sau
agent de asigurare autorizat sau
înregistrat, după caz, întocmit sau
emis de către organele Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, conform
legii, constituie titlu de creanţă.
Nemodificat

Pentru coerenţa textului prezentei
legi.

Propunem introducerea sintagmei
„sau înregistrat după caz” având
in vedere faptul ca agenţii de
asigurare se supun procedurii de
înregistrare.  

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

34. Art. I pct. 61. După articolul 47, se
introduc patru articole noi, art. 471 –
474, cu următorul cuprins:

“Art. 471

Art. 472. – Asigurătorii, reasigurătorii
şi intermediarii în asigurări au dreptul
să utilizeze datele cu caracter personal
ale asiguraţilor sau beneficiarilor
contractelor de asigurare sau
reasigurare înscrise în acestea,
inclusiv codul de identificare fiscală,
numai în scopul gestionării
contractelor de asigurare sau
reasigurare şi al instrumentării
dosarelor de daună, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor
date.
Art. 473

Art. 474”

După articolul 47, se introduc patru
articole noi, art. 471 – 474, iar art. 472

va avea următorul cuprins:

“Nemodificat
Art. 472. – Asigurătorii, reasigurătorii
şi intermediarii în asigurări şi în
reasigurări au dreptul să utilizeze
datele cu caracter personal al
asiguraţilor sau beneficiarilor
contractelor de asigurare sau
reasigurare înscrise în acestea inclusiv
codul de identificare fiscală, numai în
scopul gestionării contractelor de
asigurare sau reasigurare şi al
instrumentării dosarelor de daună, cu
respectarea prevederilor Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date.
Nemodificat
Nemodificat

Pentru coerenţa textului.

Camera
Deputaţilor 

35. Art. I pct. 62 Nemodificat Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

36. Art. II Nemodificat Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

37. Art. III.
“(1) Dispoziţiile prezentei legi intră în
vigoare la 3 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cu excepţia definiţiilor şi a
prevederilor din prezenta lege, care
implică statutul de stat membru al
României, precum şi a punctelor C şi
D din Anexa nr. 1, care se vor aplica
începând cu data aderării României la
Uniunea Europeană.
(2) Asigurătorii care, la data intrării în
vigoare a prezentei legi, erau
autorizaţi să desfăşoare simultan
asigurări de viaţă şi asigurări generale
se vor conforma prevederilor art. 3
alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu
modificările şi completările ulterioare,
inclusiv cu cele aduse prin prezenta
lege, până la data de 31 decembrie
2005.
(3) Un asigurător sau reasigurător care
solicită autorizarea conform
prevederilor alin.(2) achită, la
depunerea cererii de autorizare, o taxă
de autorizare reprezentând 75% din
cuantumul taxei prevăzute la art.13 

Nemodificat

Nemodificat

Se elimină Aceste prevederi se regăsesc si la
Art. 13 alin (8) al prezentului
proiect de lege.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

alin.(1) din Legea nr.32/2000, cu
modificările şi completările ulterioare,
inclusiv cu cele aduse prin prezenta
lege.”

38. Art. IV alin. (1) Nemodificat Camera
Deputaţilor 

39. Art. IV alin. (2)
“(2) Prevederile art. 26 din Legea nr.
32/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, inclusiv cu
cele aduse prin prezenta lege, se
aplică până la data de 31.12.2005.”

Art. IV alin. (2)
“(2) Prevederile art. 26 din Legea nr.
32/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, inclusiv cu
cele aduse prin prezenta lege, se
aplică până la data de 31.12.2005, cu
excepţia lit. d), care rămâne în
vigoare şi după această dată.”

Prevederile literei d) reprezintă o
obligaţie care trebuie respectată şi
după abrogarea articolului 26.

Camera
Deputaţilor 

40. Art. V Nemodificat Camera
Deputaţilor 

41. Art. VI Nemodificat Camera
Deputaţilor

42. Anexa 1 literele A – D Nemodificate Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

43. Anexa nr. 1 litera E
“E. Riscuri majore sunt:
- riscurile cuprinse în clasele nr.4, 5,
6, 7, 11 şi 12 de la pct. B din prezenta
anexă;
- riscurile cuprinse în clasele nr.14 şi
15 de la pct. B din prezenta anexă,
atunci când titularul contractului de
asigurare exercită din punct de vedere
profesional o activitate industrială,
comercială sau independentă şi riscul
se referă la această activitate;
- riscurile cuprinse în clasele nr.3, 8,
9, 10, 13 şi 16 la pct. B, în măsura în
care titularul contractului de asigurare
depăşeşte limitele a cel puţin două din
următoarele trei criterii, începând cu 1
ianuarie 2007:
– totalul activelor: 6,2 milioane
EURO, stabilit pe baza cursului
ROL/EURO comunicat de Banca
Naţională a României pentru ultima zi

Anexa nr. 1 litera E
“E. Riscuri majore sunt:
a) riscurile cuprinse în clasele nr.4, 5,
6, 7, 11 şi 12 de la pct. B din prezenta
anexă;
b) riscurile cuprinse în clasele nr.14 şi
15 de la pct. B din prezenta anexă,
atunci când titularul contractului de
asigurare exercită din punct de vedere
profesional o activitate industrială,
comercială sau independentă şi riscul
se referă la această activitate;
c) riscurile cuprinse în clasele nr.3, 8,
9, 10, 13 şi 16 la pct. B, în măsura în
care titularul contractului de asigurare
depăşeşte limitele a cel puţin două din
următoarele trei criterii, începând cu 1
ianuarie 2007:
– totalul activelor: 6,2 milioane
EURO, stabilit pe baza cursului
ROL/EURO comunicat de Banca
Naţională a României pentru ultima zi

Camera
Deputaţilor 
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crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

a exerciţiului financiar precedent
– cifra de afaceri: 12,8 milioane
EURO, stabilită pe baza cursului
ROL/EURO comunicat de Banca
Naţională a României pentru ultima zi
a exerciţiului financiar precedent
– numărul mediu de angajaţi în cursul
exerciţiului: 250.”

a exerciţiului financiar precedent
– cifra de afaceri: 12,8 milioane
EURO, stabilită pe baza cursului
ROL/EURO comunicat de Banca
Naţională a României pentru ultima zi
a exerciţiului financiar precedent
– numărul mediu de angajaţi în cursul
exerciţiului: 250.
d) In cazul in care titularul
contractului de asigurare face parte
dintr-un grup care are obligaţia
întocmirii situaţiilor financiare
consolidate, criteriile menţionate la
lit.c) se vor aplica conturilor
consolidate.”

Propunem completarea textului cu
introducerea literei d) în vederea
asigurării conformitatii depline cu
prevederile Directivei 2002/87
privind conglomeratele financiare
si ale Directivei 98/78 privind
supravegherea suplimentara a
grupurilor de asigurări.
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44. Anexa nr. 2
Registrul special
“1. În perioada desfăşurării activităţii
sale, fiecare societate de asigurare
trebuie să ţină la sediul ei central un
registru special al activelor admise să
reprezinte rezervele tehnice calculate
şi menţinute în conformitate cu
reglementările prevăzute de prezenta
lege şi ale normelor date în aplicarea
acesteia.

Punctele 3 – 4 

5. Dacă un activ admis pentru a
reprezenta rezervele tehnice este
grevat de sarcini în favoarea unui terţ
sau a unui creditor, fără a îndeplini
condiţiile de la pct.4, sau dacă un
astfel de activ este grevat de sarcini în
favoarea unui creditor sau a unui terţ

Anexa nr. 2
Registrul special
“1. În perioada desfăşurării activităţii
sale, fiecare societate de asigurare
trebuie să ţină la sediul ei central un
registru special al activelor admise să
acopere rezervele tehnice calculate şi
menţinute în conformitate cu
reglementările prevăzute de prezenta
lege şi ale normelor date în aplicarea
acesteia.

Nemodificate

5. Dacă un activ admis sa acopere
rezervele tehnice este grevat de
sarcini în favoarea unui terţ sau a unui
creditor, fără a îndeplini condiţiile de
la pct.4, sau dacă un astfel de activ
este grevat de sarcini în favoarea unui
creditor sau a unui terţ ori dacă un

Propunem înlocuirea sintagmei
„reprezinte” cu sintagma
„acopere”, termenul
acoperirea rezervelor fiind în
concordanţă cu termenul utilizat
in directivele europene.

Pentru respectarea termenilor
consacraţi.

Camera
Deputaţilor 
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ori dacă un creditor are un drept de a
cere compensarea creanţei sale cu
creanţa societăţii de asigurare, în caz
de insolvenţă şi faliment al acesteia,
această situaţie se înscrie în registru,
iar acelor active li se aplică
prevederile legale în vigoare.

Punctele 6 - 8”

creditor are un drept de a cere
compensarea creanţei sale cu creanţa
societăţii de asigurare, în caz de
insolvenţă şi faliment al acesteia,
această situaţie se înscrie în registru,
iar acelor active li se aplică
prevederile legale în vigoare.

Nemodificate”
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