
  
 

COMISIA PENTRU POLITICĂ  ECONOMICĂ, 
REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 

 

                                                             Bucureşti, 05.10.2010  
                                                             Nr. 21/248          
                                                             PL-x  492/2010 

           
 
 

 
 

   RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 

locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 
 

 
                    În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, trimis cu adresa nr. PL-x 492 din 20 septembrie 2010, înregistrată 
sub nr. 21/248 din 21 septembrie 2010. 
  Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în şedinţa din 14 septembrie 2010. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr.323 din 

30 martie 2010. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului  nr. 31/802 din  

28 septembrie 2010.  
     Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat favorabil iniţiativa 

legislativă, cu un amendament admis, conform avizului  nr. 26/1575 din 28 septembrie 2010.  
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, intervenţiile legislative 
vizând asigurarea premiselor necesare pentru o bună funcţionare a mecanismelor instituite prin acest act normativ, precum şi 
remedierea unor omisiuni şi neclarităţi care ar putea afecta funcţionalitatea activităţii de asigurare obligatorie. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 5 octombrie 2010.  

 La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Finanţelor Publice,  
doamna Florentina Radu – consilier, din partea Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), domnul Bulugea Marius – 
director general, iar din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, doamna Marinela Nemeş – director general. 

          La dezbaterea acestei iniţiative legislative, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au fost prezenţi 20 deputaţi. 

              În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(1 vot împotrivă), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau 
inundaţiilor, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa nr. I la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt 
redate în Anexa  nr. II, care face parte integrantă din prezentul raport. 

          În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice.                                                                                                                                                                                
           
 
 
                  PRESEDINTE,                                                                                                   SECRETAR,                                    
                                                                                               
                  Mihai TUDOSE                                                                                                                   Horia GRAMA                                 
                                                                              
                                                                          
                             
                                                                                                                                                                                                                                   
Şef serviciu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Graziella  Segărceanu   
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ANEXA I 

AMENDAMENTE ADMISE : 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.   LEGE 

pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 260/2008 privind 

asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau 

inundaţiilor 

Nemodificat.  

2.   Articol unic -  Legea nr. 260/2008 
privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 757 din 10 
noiembrie 2008, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Art. I. -  Legea nr. 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor 
de teren sau inundaţiilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

Autor: Comisia economică. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.  LEGE 
privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren 
sau inundaţiilor 

1. Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Lege privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren şi inundaţiilor”. 

1. Nemodificat.  

4.  Art. 2 ............... 
 
 
„b) dezastru natural – cutremure 
de pământ, alunecări de teren sau 
inundaţii, ca fenomene naturale; 

---------------------- 2. Litera b) a articolului 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„b) dezastru natural – cutremure de 
pământ, alunecări de teren şi 
inundaţii, ca fenomene naturale; 

Autor: Comisia economică. 

Pentru corelare cu titlul 
legii. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
5.   

 
 
 
Art. 3-  (1) Începând cu data la 
care se împlinesc 90 de zile de la 
data adoptării normelor de 
Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor emise în aplicarea 
prezentei legi, persoanele fizice şi 
juridice sunt obligate să îşi asigure 
împotriva dezastrelor naturale, în 
condiţiile prezentei legi, toate 
construcţiile cu destinaţia de 
locuinţă, din mediul urban sau 
rural, aflate în proprietatea 
acestora şi înregistrate în 
evidenţele organelor fiscale. 
 
 
 
 
 
 

2. La articolul 3, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
,,Art. 3-  (1) Începând cu data la care 
protecţia riscurilor înscrise în PAD, 
devine efectivă prin contractul de 
reasigurare încheiat de PAID, 
persoanele fizice şi juridice sunt 
obligate să îşi asigure împotriva 
dezastrelor naturale, în condiţiile 
prezentei legi, toate construcţiile cu 
destinaţia de locuinţă, din mediul 
urban sau rural, aflate în proprietatea 
acestora şi înregistrate în evidenţele 
organelor fiscale. Această dată se 
comunică prin ordin al 
preşedintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu 15 zile 
înainte de data de la care protecţia 
riscurilor înscrise în PAD, devine 
efectivă". 

3. Alineatul (1) al articolului 3 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 3-  (1) Începând cu data la care se 
împlinesc 90 de zile de la data 
adoptării normelor de către 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor şi C.S.A. emise în 
aplicarea prezentei legi, persoanele 
fizice şi juridice sunt obligate să îşi 
asigure împotriva dezastrelor 
naturale, în condiţiile prezentei legi, 
toate construcţiile cu destinaţia de 
locuinţă, din mediul urban sau rural, 
aflate în proprietatea acestora şi 
înregistrate în evidenţele organelor 
fiscale. 
 
 
Autor: Comisia economică. 
 
 

Pentru punerea în acord 
cu dispoziţiile art.40. 
 
 

6.  - 3. La articolul 3, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (51) cu următorul cuprins: 
 
„51 Locuinţele situate în clădirile 
expertizate tehnic în condiţiile legii 
de către experţi tehnici atestaţi şi 
încadrate prin raport de expertiză 

4. La articolul 3, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, alin. 
(51), cu următorul cuprins: 
 
„(51) Locuinţele situate în clădirile 
expertizate tehnic în condiţiile legii 
de către experţi tehnici atestaţi şi 
încadrate prin raport de expertiză 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
tehnică în clasa I de risc seismic, nu 
se asigură pentru nici unul din 
riscurile prevăzute de prezenta lege, 
până la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor de consolidare a clădirilor". 

tehnică în clasa I de risc seismic, nu 
se asigură pentru niciunul dintre 
riscurile prevăzute de prezenta lege, 
până la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor de consolidare a clădirilor". 
 

Autor: Comisia economică. 
7.   

 
Art. 5…………………. 
               (3) Suma asigurată 
obligatoriu, precum şi prima 
obligatorie aferentă pot fi 
modificate prin hotărâre a 
Guvernului, în primii 5 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi, iar după această perioadă, 
prin ordin al preşedintelui C.S.A. 
 
 
 
 
  (4) Modificarea valorii sumelor 
prevăzute la alin. (1) şi (2) se 
poate face anual. Criteriile care 
pot sta la baza modificării se 
stabilesc prin normele de aplicare 
a prezentei legi şi trebuie să 
vizeze cel puţin suprafaţa 
locuinţei, costurile de înlocuire şi 
rata inflaţiei. 
 

 
 
 
4. La articolului 5, alineatul (3) se 
abrogă. 
 
           
 
 
 
 
 
5. La articolului 5, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Suma asigurată obligatoriu, 
precum şi prima obligatorie 
aferentă pot fi modificate anual 
prin ordin al preşedintelui Comisiei 
de Supraveghere a Asigurărilor. 
Criteriile care stau la baza 
modificării se stabilesc prin acelaşi 
ordin şi trebuie să vizeze cel puţin 
suprafaţa locuinţei, costurile de 
înlocuire şi rata inflaţiei." 

5. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 
5 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„(3) Suma asigurată obligatoriu, 
precum şi prima obligatorie aferentă 
pot fi modificate prin ordin al 
preşedintelui C.S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Criteriile care pot sta la baza 
modificării se stabilesc prin normele 
de aplicare a prezentei legi şi trebuie 
să vizeze cel puţin suprafaţa locuinţei, 
costurile de înlocuire şi rata inflaţiei.” 
 

Autor: Comisia economică. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
8.  

Art. 6  - Riscurile  care se 
asigură obligatoriu prin PAD 
sunt daunele produse 
construcţiilor cu destinaţia de 
locuinţă de oricare dintre formele 
de manifestare a dezastrului, ca 
efect direct sau indirect al 
producerii dezastrului natural. 

6. Articolul 6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 6 - Prin PAD sunt acoperite 
daunele produse construcţiilor cu 
destinaţia de locuinţă de oricare 
dintre formele de manifestare a 
dezastrului natural, ca efect direct sau 
indirect al producerii riscurilor 
asigurate". 

6. Nemodificat.  

9. - - 7. La articolul 7, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, alin. (4) 
cu următorul cuprins: 
 
„(4) PAD va putea fi tipărită de 
către PAID sau emisă în sistem 
electronic de către asigurătorii 
autorizaţi”. 
 

Autor: Comisia economică. 

Se propune completarea 
textului cu emiterea PAD 
în sistem electronic, 
având în vedere 
următoarele: 
- prin emiterea în sistem 
electronic a PAD, se 
asigură acurateţea datelor 
înregistrate precum şi 
actualizarea în timp real a 
bazei de date administrate 
de către PAID; 
- poliţele vor fi încheiate 
de către asigurătorii 
autorizaţi în numele şi 
pentru PAID, aceştia la 
rândul lor contractând 
asigurarea şi prin 
intermediarii în asigurări; 
- practica emiterii în 
sistem electronic a 
poliţelor RCA s-a dovedit 
a fi mai eficientă şi 
asigurând protecţia 
împotriva fraudelor. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
10.  

Art. 9…………………………….. 
(3) După data expirării 
valabilităţii prevăzute în PAD, 
asigurătorul va încheia o asigurare 
obligatorie cu noul proprietar, 
după care va transmite în baza de 
date gestionată de PAID 
modificările survenite 

7. La articolul 9, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 (3) Înainte de expirarea valabilităţii 
prevăzute în PAD asigurătorul va 
încheia o asigurare obligatorie cu 
noul proprietar, în continuarea celei 
care expiră după care va transmite în 
baza de date gestionată de PAID 
modificările survenite.” 

8. Alineatul (3) al articolului 9 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,(3) Înainte de expirarea valabilităţii 
prevăzute în PAD asigurătorul va 
încheia cu noul proprietar o 
asigurare obligatorie, în continuarea 
celei  care expiră, după care va 
transmite în baza de date gestionată 
de PAID modificările survenite.’’ 

Autor: Comisia economică. 

Intenţia şi scopul legii 
este ca poliţele de 
asigurare să aibă 
continuitate şi acest 
lucru presupune 
reînnoirea exclusivă a 
acesteia înainte de 
expirarea valabilităţii 
prevăzută în 
PAD(protecţia 
permanentă a 
proprietarilor de 
locuinţe) 

11.  
 
Art. 16 - Potrivit PAD, PAID îi 
revin următoarele obligaţii şi 
drepturi: 
 
 
 
 

1. obligaţii: 
a) să constate şi să evalueze 
prejudiciile, să stabilească 
cuantumul despăgubirii şi să 
finalizeze dosarele de daună în 
termenele şi în condiţiile stabilite 
în conformitate cu normele emise 
de C.S.A. în aplicarea prezentei 
legi; 
b) să plătească despăgubirile; 

8. Articolul 16 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 16. - Potrivit PAD, societăţile 
de asigurare autorizate să încheie 
asigurări obligatorii pentru 
locuinţe, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi, au 
următoarele obligaţii şi drepturi: 
 
    1.obligaţii: 
     a) să constate şi să evalueze 
prejudiciile, să stabilească cuantumul 
despăgubirii şi să finalizeze dosarele 
de daună în termenele şi în condiţiile 
stabilite în conformitate cu normele 
emise de Comisia de Supraveghere 
a Asigurărilor în aplicarea prezentei 
legi; 
 

9. Articolul 16 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
,,Art.16 – Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 

1. obligaţii: 
a) să constate şi să evalueze 

prejudiciile, să stabilească cuantumul 
despăgubirii şi să finalizeze dosarele 
de daună în termenele şi în condiţiile 
stabilite în conformitate cu normele 
emise de C.S.A. în aplicarea prezentei 
legi; 

 
 

Prin aparatul propriu 
PAID nu va putea 
efectua nici o situaţie 
operaţiuni directe de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor în teritoriu. 
Prevederea se 
contrazice cu cea de la 
art.19(1) care 
precizează: „constatarea 
şi evaluarea 
prejudiciilor, precum şi 
stabilirea cuantumului 
despăgubirii se fac de 
către asiguratorul care a 
eliberat PAD”. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
c) să îndeplinească celelalte 
obligaţii şi să respecte condiţiile 
prevăzute de prezenta lege; 
 
2. drepturi: 
a) să reţină comisionul din 
valoarea primei obligatorii plătite, 
în cuantumul prevăzut prin ordin 
al preşedintelui C.S.A.; 
b) să refuze plata despăgubirilor 
în cazul în care, în termen de 60 
de zile de la producerea riscului 
asigurat, beneficiarii prevăzuţi 
la art. 18 alin. (2) nu au 
înştiinţat asigurătorul despre 
acest fapt şi dacă din acest motiv 
nu s-a putut determina cauza 
producerii riscului asigurat, 
respectiv mărimea şi întinderea 
prejudiciului. 
 

    b) să îndeplinească celelalte 
obligaţii şi să respecte condiţiile 
prevăzute de prezenta lege; 
 

2. drepturi: să reţină comisionul 
din valoarea primei obligatorii plătite, 
în cuantumul prevăzut prin ordin al 
preşedintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor; 

 

b) Nemodificat. 
 
 
 

2. drepturi: să reţină comisionul 
din valoarea primei obligatorii plătite, 
în cuantumul prevăzut prin ordin al 
preşedintelui C.S.A..” 
 

Autor: Comisia economică. 

12. - 9. La articolul 18, alineatul (2), 
punctul 2, după litera b), se 
introduce o nouă literă, lit. c) cu 
următorul cuprins: 
,,c) persoanele desemnate expres în 
PAD ca beneficiari de către 
asiguraţi". 

 

10. Nemodificat.  

13.  
 
 

10. La articolul 19, alineatele (4) şi 
(8) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

11. Alineatele (4) şi (8) ale 
articolului 19 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Art. 19………………………… 
(4) Plata despăgubirilor se va face 
de societatea care a efectuat 
constatarea şi evaluarea, în 
termenul prevăzut prin normele 
emise de C.S.A. în aplicarea 
prezentei legi. 
…………………………………… 
(8) PAID decontează 
asigurătorilor autorizaţi numai 
cheltuielile efectuate cu activitatea 
de constatare a prejudiciilor 
rezultate în urma producerii 
riscurilor asigurate obligatoriu, 
precum şi despăgubirea 
acordată ca urmare a producerii 
riscurilor asigurate. 
 

   „(4) Plata despăgubirilor se va face 
direct de către PAID în baza unui 
centralizator transmis de 
asigurătorul care a efectuat 
constatarea şi evaluarea 
prejudiciilor". 

………………………………   
„(8) PAID decontează asigurătorilor 
cheltuielile efectuate cu activitatea de 
constatare şi evaluare a prejudiciilor 
rezultate în urma producerii riscurilor 
asigurate obligatoriu". 
 

(4) Nemodificat. 
 
 
…………………………… 
 
 
 
(8) Nemodificat.  

14.  
 
Art. 20 - Asigurătorii autorizaţi 
vor plăti asiguraţilor numai 
contravaloarea costurilor de 
reparaţii/înlocuire referitoare la 
prejudiciile cauzate de producerea 
riscului asigurat, în limita sumei 
totale asigurate prin PAD. 
 

11. Articolul   20   se   modifică   şi  
va   avea   următorul   cuprins: 
„Art. 20 - (1) PAID va plăti 
asiguraţilor numai contravaloarea 
costurilor de reparaţii/înlocuire 
referitoare la prejudiciile cauzate de 
producerea riscului asigurat, în limita 
sumei totale asigurate prin PAD". 
 
 
           (2) În cazul unui dezastru, 
când este depăşită reţinerea netă a 
PAID despăgubirile se vor plăti de 
către PAID după primirea sumelor 

12. Articolul 20 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 20 – PAID va plăti asiguraţilor 
numai contravaloarea costurilor de 
reparaţii/ înlocuire referitoare la 
prejudiciile cauzate de producerea 
riscului asigurat, în limita sumei 
totale asigurate prin PAD.” 

Autor: Comisia economică. 
 
(2). Se elimină. 

Autor: Comisia economică. 
 
 

Corelare cu 
modificările anterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
corespunzătoare din reasigurare. 
          (3) Societăţile de asigurare 
acţionari ai PAID, cât şi 
asigurătorii autorizaţi să încheie 
PAD nu pot fi obligaţi în nici un 
caz să suporte din fonduri proprii 
acoperirea oricăror diferenţe 
dintre despăgubirile datorate şi 
fondurile disponibile la PAID." 
 

 
(3). Se elimină. 

Autor: Comisia economică. 
 

 

15. Art. 21 - Asigurătorii au dreptul 
să refuze plata despăgubirilor în 
cazul în care, în termen de 60 de 
zile de la producerea riscului 
asigurat, beneficiarii prevăzuţi 
la art. 18 nu au înştiinţat 
asigurătorul despre acest fapt şi 
dacă din acest motiv nu s-au 
putut determina cauza 
producerii riscului asigurat şi 
întinderea prejudiciului. 

12. Articolul 21 se abrogă. 
 

13. Nemodificat.  

16.  
 
Art. 22. - Pentru riscurile 
prevăzute la art. 6, sumele plătite 
de asigurător asiguratului cu titlu 
de despăgubire, în baza PAD, se 
constituie după cum urmează: 
  a) valoarea asigurată 
obligatoriu sau, după caz, parte 
din aceasta, corespunzătoare 
valorii pagubei, se încasează de 

13. Articolul 22 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
  „Art. 22 — Pentru riscurile 
prevăzute la art. 6, sumele plătite de 
către PAID asiguratului, cu titlu de 
despăgubire, în temeiul PAD, se 
constituie în baza principiului 
asigurării de prim risc". 

 

14. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
asigurător de la PAID, în 
conformitate cu normele emise 
de C.S.A. în aplicarea prezentei 
legi; 
  b) calculul despăgubirii pentru 
suma asigurată prin PAD se va 
face pe baza asigurării de prim 
risc. 

17.  
 
 
 
Art. 26. - (1) Pot fi acţionari ai 
PAID persoanele juridice care sunt 
autorizate să încheie PAD, în 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 
32/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi de 
normele prudenţiale privind 
acoperirea riscurilor de catastrofe 
naturale, emise în aplicarea legii. 
 

14. La articolul 26, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(1) Pot fi acţionari ai PAID 
societăţile de asigurare autorizate de 
către Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor să încheie asigurări 
obligatorii pentru locuinţe, care 
singure ori prin intermediul sau în 
legătură cu alte societăţi de asigurare 
controlate de aceleaşi persoane sau 
grup de persoane, exercită drepturi ce 
decurg din deţinerea unor acţiuni 
care, cumulate, reprezintă cel mult 
15% din capitalul social al PAID, ori 
îi conferă acesteia cel mult 15% din 
totalul drepturilor de vot în adunarea 
generală a acţionarilor PAID." 

15. Alineatul (1) al articolului 26 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 26. - (1) Pot fi acţionari ai 
PAID societăţile de asigurare-
reasigurare autorizate de către 
C.S.A. să încheie asigurări obligatorii 
pentru locuinţe, care singure ori prin 
intermediul sau în legătură cu alte 
societăţi de asigurare controlate de 
aceleaşi persoane sau grup de 
persoane, exercită drepturi ce decurg 
din deţinerea unor acţiuni care, 
cumulate, reprezintă cel mult 15% din 
capitalul social al PAID, ori îi conferă 
acesteia cel mult 15% din totalul 
drepturilor de vot în adunarea 
generală a acţionarilor PAID." 

 

18. Art. 27. - (1) Un acţionar poate 
deţine cel mult 15% din acţiunile 
PAID sau din drepturile de vot în 
cadrul adunării generale a 
acţionarilor. 

15. La articolul 27, alineatul (1) se 
abrogă. 
 

16. Alineatul (1) al articolului 27 se 
abrogă. 

Autor: Comisia economică. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
19.  Art. 28. - (1) Pe lângă organele 

statutare şi cele de conducere ale 
PAID, din care fac parte 
reprezentanţi ai C.S.A., se 
constituie un consiliu 
consultativ, în care se discută 
deciziile PAID şi care poate 
formula propuneri privind 
activitatea desfăşurată de PAID, 
având în componenţă: 
  a) un reprezentant al 
Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor; 
 b) un reprezentant al 
Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative; 
 c) un reprezentant al 
Ministerului Economiei şi 
Finanţelor; 
d) câte un reprezentant al 
următoarelor structuri 
asociative: Asociaţia Comunelor 
din România, Asociaţia Oraşelor 
din România, Asociaţia 
Municipiilor din România; 
e) câte un reprezentant al ligilor 
legal constituite ale asociaţiilor 
de proprietari. 
(2) Reprezentanţii prevăzuţi la 
alin. (1) lit. a)-c) se desemnează 
prin ordine ale conducătorilor 

                 -------------------- 17. Articolul 28 se abrogă. 
 

Autor: Comisia economică. 

Potrivit art. 25 pct. 3 din 
Legea nr. 260/2008, 
activitatea PAID este 
supusă reglementării şi 
supravegherii C.S.A., iar 
potrivit art. 28 alin. (1)din 
lege, reprezentanţi ai 
C.S..A. , fac parte din 
organele statuare şi cele 
de conducere ale PAID, 
în această dublă calitate 
C.S.A. analizând deciziile 
PAID. Ca urmare, 
autoritatea de 
supraveghere poate prelua 
de la instituţiile care 
compun în prezent 
Consiliul consultativ sau 
de la orice alte instituţii 
interesate, propunerile 
privind activitatea 
desfăşurată de PAID. Se  
propune abrogarea art. 28, 
întrucât Consiliul 
Consultativ din care fac 
parte o serie de instituţii 
care nu sunt acţionare ale 
PAID, care nu fac parte 
din organele statuare sau 
de conducere ale PAID şi 
care nu au nici un rol în 
supravegherea acestei 
societăţi, ar putea 
îngreuna activitatea 
PAID. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
instituţiilor respective. 
 

20.  
 
 
 
Art. 33. - (1) Se autorizează 
Ministerul Economiei şi 
Finanţelor să contracteze 
împrumuturi pentru: 
 a) plata primei de reasigurare 
pentru primul an de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, precum şi 
pentru completarea, după caz, a 
diferenţei până la nivelul primei de 
reasigurare cuvenite pentru fiecare 
din următorii 4 ani; 
 
 b) suplimentarea fondurilor 
PAID necesare acordării 
despăgubirilor în cazul unor 
dezastre naturale în care 
pierderile depăşesc capacitatea 
sistemului de a efectua plata 
tuturor acestora. 
 
(2) Condiţiile de contractare a 
împrumuturilor prevăzute la alin. 
(1) se stabilesc ulterior, în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
 

16. Articolul 33 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 
 
„(1) Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să contracteze 
împrumuturi pentru: 
 

a) plata primei de reasigurare 
pentru primul an de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, precum şi 
pentru completarea, după caz, a 
diferenţei până la nivelul primei de 
reasigurare cuvenite pentru fiecare 
din următorii 4 ani; 

 
b) asigurarea resurselor 

financiare necesare pentru plata 
compensaţiilor necesare în cazul în 
care pagubele depăşesc valoarea 
maximă care poate fi acoperită din 
resursele PAID şi de către 
societatea de reasigurare în cazul 
producerii riscurilor asigurate. 

(2) Condiţiile de contractare a 
împrumuturilor prevăzute la alin. (1) 
se stabilesc ulterior, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare. 
 
 

18. La articolul 33 alineatul (1) 
litera b) şi alineatul (3) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins:  
 
Se elimină.  
 
Autor: Comisia economică. 
 
a) Se elimină.  
 
Autor: Comisia economică. 
 
 
 
 
 
b) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Se elimină.  
 
Autor: Comisia economică. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(3) Se autorizează Ministerul 
Economiei şi Finanţelor să 
acorde sumele contractate în 
temeiul prevederilor alin. (1), prin 
încheierea cu PAID a unor 
acorduri subsecvente de 
împrumut. 
(4) Rambursarea împrumuturilor 
se efectuează din sursele proprii 
ale PAID. 
 

(3) Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să acorde sumele 
contractate în temeiul prevederilor 
alin. (1), prin încheierea cu PAID a 
unor acorduri subsecvente de 
împrumut, în condiţiile legii. 
 

(4) Rambursarea 
împrumuturilor se efectuează din 
sursele proprii ale PAID. 

 

(3) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
(4) Se elimină.  
 
Autor: Comisia economică. 
 

21. Art. 37. - În aplicarea prezentei 
legi, C.S.A. va emite norme 
privind: 
 e) constituirea rezervei pentru 
constatarea daunelor asigurate 
prin PAD, cu aplicarea 
principiului managementului 
separat pentru activitatea de 
asigurare obligatorie a locuinţelor; 

17. La articolul 37, litera e) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„e) constituirea rezervei 
pentru daunele asigurate prin PAD, 
cu aplicarea principiului 
managementului separat pentru 
activitatea de asigurare obligatorie a 
locuinţelor". 
 

19. Litera e) a articolului 37 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
e) Nemodificat. 

 

22.  
„Art. 38. – În vederea îndeplinirii 
atribuţiilor stabilite prin prezenta 
lege, PAID va încheia protocoale 
de colaborare cu structurile 
asociative prevăzute la art. 28 
alin. (1) lit.d), precum şi cu alte 
autorităţi, instituţii sau asociaţii a 
căror contribuţie la realizarea 
scopului urmărit de prezenta lege 
se apreciază ca fiind necesară.” 

           ----------------------------- 20. Articolul 38 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 38. – În vederea îndeplinirii 
atribuţiilor stabilite prin prezenta 
lege, PAID va încheia protocoale de 
colaborare cu autorităţi, instituţii sau 
asociaţii a căror contribuţie la 
realizarea scopului urmărit de 
prezenta lege se apreciază ca fiind 
necesară.”  

Autor: Comisia economică. 

Modificarea se impune 
întrucât art. 28 a fost 
abrogat. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008  Text proiect de lege 
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
23.  

 
 
Art. 40.- Normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
C.S.A., în termen de 90 de zile 
de la data publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

18. Articolul 40 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art. 40 - Actele normative care 
trebuie emise în aplicarea prezentei 
legi, se adoptă de către autorităţile 
responsabile şi se publică în 
Monitorul Oficial al României" 
 

21. Articolul 40 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art. 40 . Normele de aplicare a 
prezentei legi se adoptă de către 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor şi C.S.A. şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I.” 

Autor: Comisia economică. 

Articolul trebuie 
modificat pentru a fi pus 
în concordanţă cu Legea 
nr. 32/2000care prevede 
ca C.S.A. emite norme, 
nu norme metodologice, 
iar acestea nu sunt 
aprobate de Guvernul 
României. De asemenea 
se creează baza legală 
pentru ca Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor să emită actele 
normative prin care să 
reglementeze măsurile ce 
trebuie luate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale în aplicarea 
Legii nr. 260/2008. 

24. ------------------------ ----------------------- Art. II. - Legea nr. 260/2008 
privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau 
inundaţiilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
757 din 10 noiembrie 2008, cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

Autor: Comisia economică. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Anexa II  
 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008 Text proiect de lege 
       iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

1.  
 
 
 
Art. 3-  (1) Începând cu data 
la care se împlinesc 90 de 
zile de la data adoptării 
normelor de Comisia de 
Supraveghere a 
Asigurărilor emise în 
aplicarea prezentei legi, 
persoanele fizice şi juridice 
sunt obligate să îşi asigure 
împotriva dezastrelor 
naturale, în condiţiile 
prezentei legi, toate 
construcţiile cu destinaţia de 
locuinţă, din mediul urban 
sau rural, aflate în 
proprietatea acestora şi 
înregistrate în evidenţele 
organelor fiscale. 
 
 
 
 

2. La articolul 3, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
,,Art. 3-  (1) Începând cu data la 
care protecţia riscurilor înscrise 
în PAD, devine efectivă prin 
contractul de reasigurare 
încheiat de PAID, persoanele 
fizice şi juridice sunt obligate să 
îşi asigure împotriva dezastrelor 
naturale, în condiţiile prezentei 
legi, toate construcţiile cu 
destinaţia de locuinţă, din mediul 
urban sau rural, aflate în 
proprietatea acestora şi 
înregistrate în evidenţele 
organelor fiscale. Această dată 
se comunică prin ordin al 
preşedintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu 15 zile 
înainte de data de la care 
protecţia riscurilor înscrise în 
PAD, devine efectivă". 

1.  La art. 3, alin. (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
 
       „ (1) Începând cu data la care 
se împlinesc 90 de zile de la data 
adoptării normelor de Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor emise 
în aplicarea prezentei legi, 
persoanele fizice si juridice sunt 
obligate sa-si asigure împotriva 
dezastrelor naturale, în funcţie de 
identificarea efectuată de 
autorităţile locale a riscurilor 
asigurate după posibilitatea 
producerii lor, în condiţiile 
prezentei legi, toate construcţiile cu 
destinaţie de locuinţă, din mediul 
urban sau rural, aflate în 
proprietatea acestora şi înregistrate 
în evidenţele organelor fiscale. 
 

Autor: Bogdan Liviu Ciucă - 
PSD+PC 

 
 

 
 
 
 
1. Sistemul poate fi privit ca o 
formă de solidaritate socială 
impusă de stat, dacă la stabilirea 
riscurilor pentru care se asigură 
locuinţa nu se ţine seama de 
riscurile posibile, în funcţie de 
identificarea efectuată de 
autorităţile locale. Specialiştii de 
pe piaţa asigurărilor au caracterizat 
noul sistem ca pe o formă de a 
face un „bine cu forţa“ cetăţenilor. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au 
apreciat că textul proiectului de 
lege este acoperitor. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008 Text proiect de lege 
       iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

2.   La articolul unic, după punctul 3 
se introduce un nou punct, pct.31, 
cu următorul cuprins: 
31. La art. 3, după alineatul (7) se 
introduce un alineat nou alin. (8), 
cu următorul cuprins: 
(8) Nu intră sub incidenţa 
prezentei legi persoanele fizice şi 
juridice care şi-au încheiat o 
asigurare facultativă a locuinţelor 
care să acopere toate riscurile 
prevăzute în asigurarea 
obligatorie. 
 
Autor: dep. Edler Andras Gyorgy - 

UDMR 

1. Pentru a nu apărea situaţia în 
care o persoană să plătească 
asigurarea obligatorie pentru 
locuinţă în condiţiile în care deja 
are o asigurare facultativă. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au 
apreciat că textul propus nu se 
justifică întrucât ar putea genera 
discriminări. 

Camera 
Deputaţilor 

3. Art. 5 - (1) Suma asigurată 
ce poate fi acordată în 
temeiul prezentei legi, 
denumită în continuare sumă 
asigurată obligatoriu, este 
echivalentul în lei, la cursul 
de schimb valutar comunicat 
de Banca Naţională a 
României la data încheierii 
contractului de asigurare 
obligatorie a locuinţei, a:  
a) 20.000 euro, pentru 
fiecare locuinţă de tip A;  
b) 10.000 euro, pentru 
fiecare locuinţă de tip B.  
 

------------------ 2. La art. 5, alin. (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul 
cupris: 
 
          „ (1) Suma asigurată ce poate 
fi acordată în temeiul prezentei legi, 
denumită în continuare sumă 
asigurată obligatoriu, este 
echivalentul în lei, la cursul de 
schimb valutar comunicat de Banca 
Naţională a României la data 
încheierii contractului de asigurare 
obligatorie a locuinţei, al costului 
mediu al unei locuinţe din 
categoria celei asigurate, realizată 
cu respectarea suprafeţei utile şi a 

Suma asigurată propusă de art. 5, 
alin. 1, în functie de tipul locuintei, 
respectiv 20.000 euro, pentru 
fiecare locuinţă de tip A si 10.000 
euro pentru fiecare locuinţă de tip 
B, este o sumă nerealistă si în 
neconcordantă cu costurile actuale 
ale unei locuinte.  
Ar fi echitabil ca valoarea 
despăgubirii să acopere costurile 
reale ale reconstruirii sau 
construirii unei alte locuinte de 
tipul celei distruse, dar în limitele 
minime prevăzute pentru 
constructia locuintelor sociale, 
astfel cum sunt redate în anexa nr. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008 Text proiect de lege 
       iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Primele cuvenite 
pentru sumele asigurate 
prevăzute la alin.(1), 
denumite în continuare 
prime minime, sunt 
echivalentul în lei, la 
cursul BNR valabil la data 
efectuării plăţii, a: 
   a) 20 Euro pentru lit. a); 
   b) 10 Euro pentru lit. b). 

dotărilor stabilite, la nivel 
minimal, în limita suprafeţei 
construite, potrivit anexei nr. 1 la 
Legea locuinţei nr. 114/1996.” 
 

Autor: Bogdan Liviu Ciucă - 
PSD+PC 

 
„ (2) Cuantumul primelor de 
asigurare va fi stabilit în funcţie 
tipul locuinţei, riscurile asigurate 
- stabilite de autorităţile locale, şi 
valoarea locuinţei în momentul 
semnării poliţei de asigurare” 
 
 

       Autor: Bogdan Liviu Ciucă - 
PSD+PC 

1 la Legea locuinţei nr. 114/1996. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au 
apreciat că textul legii este 
acoperitor, iar amendamentul 
propus nu se justifică. 
 
 
 
1. Este necesar să se diferenţieze 
cuantumul primei de asigurare 
pentru că nu este corect ca 
proprietarii locuinţelor “cu bulină” 
sau aflate în zone inundabile să fie 
despăgubiţi cu banii celor care şi-
au construit locuinţe solide sau 
care locuiesc în zone neinundabile. 
Dacă criteriile care pot sta la 
modificarea sumelor vizează 
suprafaţa locuinţei, costul de 
înlocuire şi rata inflaţiei conform 
art. 5 alin. 4. este normal ca la 
stabilirea primei să se ţină cont de 
suprafaţa locuinţei şi valoarea 
acesteia. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au 
apreciat că textul legii este 
acoperitor, iar amendamentul 
propus nu se justifică. 

4. Art. 8  ---------------------- 
 
 

 

---------------------- 4. La art. 8 se introduce un nou 
alineat, alin. (2)  cu următorul 
cuprins:  
 

1. În general, asigurarea 
facultativă a locuinţei cuprinde 
mai multe categorii de riscuri 
comparativ cu riscurile prevăzute 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008 Text proiect de lege 
       iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

(2) Locuinţele pentru care s-a 
încheiat sau se încheie o poliţă de 
asigurare facultativă care 
cuprinde şi riscurile asigurate în 
cazul asigurării obligatorii se 
consideră că îndeplineşte condiţia 
existenţei asigurării obligatorii. 
 

Autor: Bogdan Liviu Ciucă - 
PSD+PC 

în prezenta lege. Conform 
principiului de drept, „cine poate 
mult, poate şi mai puţin”, ar fi 
inechitabil ca o persoană care şi-a 
asigurat locuinţa facultativ, pentru 
o sumă asigurată mai mare decât 
cea prevăzută de lege şi pentru mai 
multe riscuri, să fie obligat să 
încheie încă o asigurare pentru 
aceleaşi riscuri, dar pentru o sumă 
asigurată mai mică.  
2. Prin vot, membrii Comisiei au 
apreciat că amendamentul propus 
nu se justifică. 

5. Art. 17      ----------------- ------------------- 5. La art. 17 se introduce un nou 
alineat, alin (6) cu urmatorul 
cuprins: 
„(6) Autorităţile locale, prin 
compartimentele de specialitate, 
(Ex. Consiliul local, Consiliul 
Judeţean, Inspectoratul pentru 
situaţii de urgenţă) vor stabili la 
nivel local riscurile asigurate în 
funcţie de posibilitatea producerii 
lor.” 

Autor: Bogdan Liviu Ciucă - 
PSD+PC 

1. Din punct de vedere geologic şi 
climatic, dezastrele naturale nu 
afectează suprafaţa României, în 
toate localităţile ţării cu intensitate 
identică sau prin aceeaşi forma de 
manifestare. Astfel, de exemplu, în 
zona Timişoarei nu se poate pune 
problema riscului de inundaţii sau 
de alunecări de teren. Asiguratul ar 
trebui să aibă posibilitate de a opta 
pentru acel risc previzibil şi 
specific localităţii, nu pentru toate 
riscurile generale prevăzute în 
lege. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au 
apreciat că amendamentul propus 
nu se justifică. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008 Text proiect de lege 
       iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

6.  
 
Art. 24 - (1) Pentru 
condominiile în care sunt 
cel puţin patru 
apartamente, spaţiile şi 
utilităţile fiind în proprietate 
indiviză comună, se va 
încheia câte un contract de 
asigurare obligatorie pentru 
fiecare locuinţă în parte. În 
acest caz, prima de asigurare 
se va plăti pe fiecare 
locuinţă în parte. 
 
(2) În situaţia prevăzută la 
alin. (1), valoarea sumei 
asigurate, respectiv a primei 
de asigurare se constituie 
din totalul sumelor care ar fi 
datorate pentru fiecare 
locuinţă în parte, iar 
procentul din prima de 
asigurare, datorat de fiecare 
persoană coasigurată, se 
stabileşte în raport de 
numărul de locuinţe aflate în 
proprietatea acesteia, 
respectiv în funcţie de cota-
parte care revine persoanei 
respective, din locuinţa 
aflată în coproprietate. 

------------------ 6. Art. 24 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
(1) Pentru condominiile aflate în 
proprietatea a cel puţin 3 
persoane fizice sau juridice, de 
drept public ori de drept privat, 
spaţiile şi utilităţile fiind în 
proprietate indiviză comună, se va 
încheia câte un contract de asigurare 
obligatorie pentru fiecare locuinţă 
în parte. În acest caz, prima de 
asigurare se va plăti pe fiecare 
locuinţă în parte. 
 
 
(2)  În situaţia prevăzută la alin. (1), 
valoarea sumei asigurate, respectiv 
a primei de asigurare se constituie 
din totalul sumelor care ar fi 
datorate pentru fiecare locuinţă în 
parte, iar procentul din prima de 
asigurare, datorat de fiecare 
persoană coasigurată, se stabileşte 
în raport de numărul de locuinţe 
aflate în proprietatea acesteia, 
respectiv în funcţie de cota-parte 
care revine persoanei respective, din 
locuinţa aflată în coproprietate. 
Modul de repartizare la proprietari a 
sumelor plătite de asigurător cu titlu 
de despăgubire în cazul producerii 
riscului asigurat, se stabileşte în 

1. Prin stabilirea unui număr de cel 
puţin 3 proprietari în condominiile 
aflate în proprietate indiviză se 
face corelaţia cu Legea nr. 
230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari. 
Dacă valoarea sumei asigurate, 
respectiv a primei de asigurare se 
stabileşte în funcţie de cota-parte 
indiviză, este corect să se respecte 
acelaşi criteriu pentru repartizarea 
la proprietari a sumelor plătite de 
asigurător cu titlu de despăgubire 
în cazul producerii riscului 
asigurat. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au 
apreciat că textul legii este 
acoperitor, iar amendamentul 
propus nu se justifică. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege 260/2008 Text proiect de lege 
       iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

Modul de repartizare la 
proprietari a sumelor plătite 
de asigurător cu titlu de 
despăgubire în cazul 
producerii riscului asigurat, 
se stabileşte prin regulament 
cadru emis în acest sens de 
CSA. 

funcţie de cota-parte indiviză, 
astfel cum este înscrisă în acordul 
de asociere sau care a fost 
recalculată prin hotărârea 
adunării generale a asociaţiei de 
proprietari. 

Autor: Bogdan Liviu Ciucă - 
PSD+PC 
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                    Bucureşti, 05.10.2010                  
                    Nr. 21/248 
                    PL-x  492/2010 

 
 

BIROUL  PERMANENT   
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 

locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, trimis, 

spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL-x 492 din                

20 septembrie 2010, înregistrată sub nr. 21/248 din 21 septembrie 2010, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai  TUDOSE 
 

 


		2010-10-13T12:38:01+0300
	Nicoleta I. Ghencian




