
 
 

         PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

        CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

 

 Comisia pentru politică economică, 

           reformă şi privatizare 

            

                                  Nr. 4c-1/201 

                                  Nr. PL-x 233/2022 

                                   
 

                  Bucureşti, 24.05.2022  

 

 

                         Domnului deputat Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

                Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

 

                          
 

                             Stimate domnule Preşedinte, 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind 

autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru modificarea                         

Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, transmis cu adresa nr. PL-x 233/2022 

din 4 mai 2022, înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

sub nr. 4c-1/201 din 5 mai 2022, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Vă informăm că membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au dezbătut această iniţiativă legislativă în şedinţa din 24 mai 2022 şi au 

întocmit raportul preliminar pe care îl înaintăm, alăturat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

             Costel Neculai DUNAVA          
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                                                                        RAPORT PRELIMINAR  

                                                                                         asupra  

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru 

modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 

şi pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, transmis cu adresa nr. PL-x 233/2022 din                      

4 mai 2022, înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare sub nr. 4c-1/201 din                                           

5 mai 2022. 
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 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,                                                       

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 2 mai 2022. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 243 din 15 martie 2022, a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 

propuneri. 

 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, conform avizului                              

nr. 6584 din 14 septembrie 2021.           

 Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare cu adresa nr. 5104/NS din 12 mai 2022, punctul de vedere înaintat de Ministerul Finanțelor, în urma 

consultării cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, în care a menționat că ,,nu susține dispozițiile de la pct. 25 al     

art. I din proiectul de lege, în forma adoptată de Senat, întrucât această prevedere reiterează reglementările alin. (1) al 

art.10 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, de la care Legea nr. 237/2015 nu derogă în mod expres”.  

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil inițiativa 

legislativă, cu o recomandare, conform avizului nr. 4c-6/303 din 11 mai 2022. 

 Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-9/351 

din 17 mai 2022.  

 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 

privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, în vederea 

consolidării cadrului legal privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, din perspectiva 

necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene incidente în materie, în contextul 

îndeplinirii obligaţiilor asumate de România. 
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 Potrivit expunerii de motive, prin proiectul de act normativ se urmărește transpunerea în legislaţia naţională                          

a art.2 pct. 2–6 din Directiva (UE) 2019/2177 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2019 de 

modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare 

(Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare şi a Directivei (UE) 2015/849 privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, a art. 304 din                        

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi 

desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), clarificarea transpunerii art.162–172 din                 

Directiva 2009/138/CE, adoptarea unor măsuri potrivit art. 14 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor 

financiare şi potrivit art.21 şi 22 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din                      

18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 

2019/2088, precum şi modificarea şi completarea menţiunii de transpunere la Legea nr. 237/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Totodată, se propune modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, 

în vederea instituirii competenţei A.S.F. de a solicita şi societăţilor, în calitatea acestora de distribuitori, toate documentele 

necesare derulării procesului de supraveghere şi a introducerii unor prevederi care să clarifice modalitatea în care 

distribuitorii pot utiliza datele cu caracter personal numai în scopul desfăşurării activităţii permise de                               

Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, avându-se în vedere respectarea reglementărilor în materie. 

 Potrivit reglementărilor art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 24 mai 2022. 

Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au participat la 

dezbateri 17 deputaţi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Finanțelor, doamna                      

Magda Ioniță – șef serviciu, din partea Autorității de Supraveghere Financiară, doamna Cristina Zgonea – șef serviciu – 

Serviciul Reglementare – Direcția juridică, domnul Dorin Dumitrescu – responsabil asigurări și doamna Rigoleta Popescu 

– inspector asigurări, iar din partea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.), 

domnul Vasile Ștefănescu – președinte, domnul Mădălin Grigore – avocat și domnul Florin Pandele – vicepreședinte.  
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În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abțineri), să înainteze Comisiei  pentru buget, finanţe                   

şi bănci, un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 

privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru modificarea Legii nr. 236/2018 

privind distribuţia de asigurări, cu un amendament admis care este redat în anexa nr. I ce face parte integrantă din 

prezentul raport preliminar. Singurul amendament respins este redat în anexa nr. II ce face parte integrantă din 

prezentul raport preliminar. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 

 

 

 

                          PREŞEDINTE                                                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  Costel Neculai DUNAVA                                                                                                 Bogdan-Alin STOICA    

 

 

 

 

              
                   ŞEF SERVICIU                                             

                   Lidia-Graziella SEGĂRCEANU     
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ANEXA Nr. I 

 

 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1. ---------------------- LEGE 

pentru modificarea şi completarea                   

Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi 

reasigurare şi pentru modificarea Legii                     

nr. 236/2018 privind distribuţia de 

asigurări 

Nemodificat.  

2. --------------------- Art.I.- Legea nr. 237/2015 privind 

autorizarea și supravegherea activității de 

asigurare şi reasigurare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I,       

nr. 800 din 28 octombrie 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum 

urmează: 

Nemodificat.  

3. Art. 1 alin. (1) 

..................................................... 

 

c) autorizarea, funcționarea şi 

supravegherea sucursalelor societăților 

din state terțe; 

1. La articolul 1 alineatul (1), literele 

c) şi e) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„c) modalitatea prin care asigurătorii din 

statele terțe pot desfășura activitate pe 

teritoriul României prin intermediul unor 

sucursale, autorizate şi supravegheate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

denumită în continuare A.S.F.; 

1. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

............................................... 

4. e) atribuțiile Autorității de Supraveghere 

Financiară, denumită în continuare 

A.S.F., în calitate de autoritate competentă 

cu reglementarea, autorizarea şi 

supravegherea societăților, relația acesteia 

cu supraveghetorii din state membre sau 

din state terțe, cu Autoritatea Europeană 

pentru Asigurări şi Pensii Ocupaționale, 

denumită în continuare EIOPA, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

1.094/2010 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 24 noiembrie 2010 de 

instituire a Autorității europene de 

supraveghere (Autoritatea europeană de 

asigurări şi pensii ocupaționale), de 

modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi 

de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a 

Comisiei, cu Comisia Europeană şi cu alte 

autorități, instituții sau organisme. 

e) atribuțiile A.S.F. în calitate de autoritate 

competentă cu reglementarea, autorizarea şi 

supravegherea societăților, relația acesteia cu 

supraveghetorii din state membre sau din state 

terțe, cu Autoritatea Europeană pentru 

Asigurări şi Pensii Ocupaționale, denumită în 

continuare EIOPA, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din                              

24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității 

europene de supraveghere (Autoritatea 

europeană de asigurări şi pensii ocupaționale), 

de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi 

de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a 

Comisiei, cu Comisia Europeană şi cu alte 

autorități, instituții sau organisme.” 

  

5. Art. 8.  

....................................................... 

 

(11) A.S.F. aplică măsurile prevăzute de 

legislația națională privind redresarea 

financiară, reorganizarea şi falimentul 

societăților definite în prezenta lege, 

precum şi filialelor sau sucursalelor 

societăților din state terțe, cu sediul în 

România. 

2. La articolul 8, alineatele (11), (13) şi 

(18) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(11) A.S.F. aplică măsurile prevăzute de 

legislația națională privind redresarea 

financiară, reorganizarea şi falimentul 

societăților definite în prezenta lege, filialelor 

societăților din statele terțe şi sucursalelor 

asigurătorilor din statele terțe, cu sediul în 

România. 

2. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

........................................................ 

6. (13) A.S.F. menține şi actualizează 

Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, 

ale cărui formă şi conținut sunt stabilite 

prin reglementări proprii. 

(13) A.S.F. menține şi actualizează Registrul 

societăților, ale cărui formă şi conținut sunt 

stabilite prin reglementări proprii. 

......................................................... 

  

7. (18) A.S.F. exercită şi alte atribuții 

prevăzute de prevederile legale. 

(18) A.S.F. deține competențe şi exercită 

atribuții de supraveghere a societăților în 

ceea ce privește respectarea de către 

acestea a prevederilor legale definite la                   

art. 1 alin. (2) pct. 37.” 

....................................................... 

 

  

8. ------------------------------------------ 3. La articolul 8, după alineatul (18) se 

introduc două noi alineate, alin. (19) şi 

(20), cu următorul cuprins: 

„(19) A.S.F. are competența de a supraveghea 

respectarea de către societăți a dispozițiilor 

aplicabile din Regulamentul (UE) 2019/2088 

al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 27 noiembrie 2019 privind informațiile 

privind durabilitatea în sectorul serviciilor 

financiare şi din Regulamentul (UE) 

2020/852 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 18 iunie 2020 privind 

instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile şi de modificare a 

Regulamentului (UE) 2019/2088 şi din alte 

reglementări europene privind durabilitatea în 

sectorul serviciilor financiare. 

 

3. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

 

9. ------------------------------------------ (20) Regimul publicării actelor administrative 

individuale emise de A.S.F. conform 

prevederilor legale este stabilit prin 

reglementări proprii ale A.S.F.” 

  

10. ------------------------------------------ 4. La articolul 10, după alineatul (12) 

se introduce un nou alineat, alin. (13), cu 

următorul cuprins: 

„(13) Notificările prevăzute la                               

art. 11 alin. (9) şi (10), art. 13 alin. (8) şi                 

art. 14 alin. (14): 

a) sunt suficient de detaliate pentru a 

putea fi evaluate adecvat; 

b) nu aduc atingere mandatului şi 

competențelor de supraveghere ale A.S.F. 

prevăzute de prezenta lege, atât în calitate de 

supraveghetor din stat membru de origine, cât 

şi în calitate de supraveghetor din stat 

membru gazdă.” 

4. Nemodificat.  

11. ------------------------------------------ 5. La articolul 11, după alineatul (7) se 

introduc șapte noi alineate, alin.(8)-(14), cu 

următorul cuprins: 

„(8) La solicitarea EIOPA, A.S.F. transmite 

acesteia informații cu privire la primirea 

cererilor de aprobare a utilizării unui model 

intern sau a modificării unui model intern; 

A.S.F. poate solicita EIOPA asistență tehnică 

în cadrul procesului de aprobare a cererilor 

respective. 

 

5. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

 

12. ------------------------------------------ (9) A.S.F. notifică EIOPA în cazurile 

prevăzute la art. 13 alin. (8) şi art. 14 alin. 

(14) şi poate solicita acesteia asistență în 

situațiile prevăzute la art. 13 alin. (8) lit. b) şi 

art. 14 alin. (14) atunci când A.S.F. şi ceilalți 

supraveghetori nu ajung la o soluție de comun 

acord. 

  

13. ------------------------------------------ (10) A.S.F. poate solicita asistența EIOPA în 

situația în care primește de la un 

supraveghetor dintr-un stat membru de 

origine o notificare similară celei prevăzute la 

art. 13   alin. (8) lit. b) sau de la un 

supraveghetor dintr-un stat membru gazdă o 

notificare similară celei prevăzute la                       

art. 14 alin. (14), numai atunci când A.S.F. şi 

ceilalți supraveghetori nu ajung la o soluție de 

comun acord. 

 

  

14. ------------------------------------------ (11) În cazul în care consideră că interesele 

contractanților sunt afectate, A.S.F. poate 

solicita EIOPA constituirea şi coordonarea 

unei platforme de colaborare cu scopul de a 

facilita schimbul de informații şi cooperarea 

dintre supraveghetorii relevanți atunci când 

societățile desfășoară sau intenționează să 

desfășoare activități în baza dreptului de 

stabilire sau a libertății de a presta servicii, în 

România şi în celelalte state membre, şi 

atunci când: 
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

 

a) activitățile sunt relevante pentru piața 

din statul membru gazdă, inclusiv România; 

b) supraveghetorii din statele membre de 

origine, inclusiv A.S.F. transmit notificările 

conform art. 13 alin. (8) lit. b); 

c) se solicită asistență EIOPA conform 

alin. (9) şi (10). 

15. ------------------------------------------ (12) Prevederile alin. (11) nu aduc atingere 

dreptului A.S.F. prevăzut la art. 12 alin. (l). 

  

16. ------------------------------------------ (13) A.S.F. transmite EIOPA în termen 

rezonabil sau în termenul indicat de EIOPA 

toate informațiile solicitate de către aceasta, 

necesare funcționării corespunzătoare a 

platformei prevăzute la alin. (11). 

  

17. ------------------------------------------ (14) Instituirea de către EIOPA a unei 

platforme în condițiile şi cu scopul prevăzute 

la alin. (11) nu aduce atingere mandatului şi 

competențelor de supraveghere ale A.S.F. 

prevăzute de prezenta lege, atât în calitate de 

supraveghetor din stat membru de origine, cât 

şi în calitate de supraveghetor din stat 

membru gazdă.” 

  

18.  

 

Art. 12. - (1) A.S.F. poate efectua schimb 

de informații cu supraveghetorii din 

celelalte state membre, cu respectarea 

prevederilor art. 19. 

6. La articolul 12, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 12.- (1) A.S.F. poate efectua schimb de 

informații cu supraveghetorii relevanți din 

celelalte state membre, cu respectarea 

prevederilor art. 19, şi poate institui de 

comun acord cu aceștia o platformă cu 

6. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

scopul prevăzut la art. 11 alin. (11), fără ca 

acest lucru să aducă atingere mandatului şi 

competențelor de supraveghere ale A.S.F. 

prevăzute de prezenta lege, atât în calitate 

de supraveghetor din stat membru de 

origine, cât şi în calitate de supraveghetor 

din stat membru gazdă.” 

19. Art. 12. 

.......................................... 

 

(5) A.S.F. poate colabora cu alte autorități, 

persoane sau organisme din România, 

pentru ca acestea să își poată exercita 

atribuțiile, efectuând: 

7. La articolul 12 alineatul (5), partea 

introductivă se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(5) A.S.F. poate colabora cu alte autorități, 

persoane sau organisme din România, pentru 

exercitarea atribuțiilor, efectuând:” 

7. Nemodificat.  

20. ------------------------------------------ 8. La articolul 12, după alineatul (13) 

se introduce un nou alineat, alin. (14), cu 

următorul cuprins: 

„(14) A.S.F. colaborează cu autoritățile 

desemnate conform regulamentelor europene 

privind durabilitatea în sectorul serviciilor 

financiare, prin comunicare, fără întârzieri 

nejustificate, sau solicitarea de informații 

necesare pentru a verifica respectarea de către 

societăți a dispozițiilor regulamentelor 

respective.” 

 

8. Nemodificat.  

21. ------------------------------------------ 9. La articolul 13, după alineatul (7) se 

introduce un nou alineat, alin. (8), cu 

următorul cuprins: 

„(8) A.S.F. notifică supraveghetorii din statele 

9. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

membre gazdă: 

a) dacă, în cazul autorizării unei 

societăți, din planul de afaceri primit reiese că 

o parte din activitate urmează a fi desfășurată 

în baza dreptului de stabilire sau a libertății de 

a presta servicii, iar activitatea respectivă este 

posibil a fi relevantă pentru piața din statele 

membre respective; 

b) în cazul în care constată că societățile 

care desfășoară activitate în baza dreptului de 

stabilire sau a libertății de a presta servicii 

înregistrează deteriorări ale situației 

financiare sau constată existenta altor riscuri 

emergente cu efect transfrontalier generate de 

societățile respective.” 

 

22. ------------------------------------------ 10. La articolul 14, după alineatul (13) 

se introduce un nou alineat, alin. (14), cu 

următorul cuprins: 

„(14) A.S.F. notifică supraveghetorii din 

statele membre de origine în cazul în care 

există motive semnificative şi întemeiate care 

dovedesc că interesele contractanților sunt 

afectate de societățile care desfășoară în 

România activitate în baza dreptului de 

stabilire sau a libertății de a presta servicii.” 

 

 

 

 

10. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

 

23. Art. 16 

......................................................... 

 

(10) A.S.F. transmite fără întârziere 

membrilor colegiului supraveghetorilor 

documentația completă aferentă 

solicitării menționate la alin. (9). 

11. La articolul 16, alineatele (10), (41) 

şi (42) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(10) A.S.F. informează membrii 

colegiului, inclusiv EIOPA, cu privire la 

primirea solicitării prevăzute la alin. (9) şi 

transmite celorlalți membri, fără 

întârziere, solicitarea şi documentația 

aferentă completă; în vederea adoptării 

unei decizii conform alin. (9), A.S.F. poate 

solicita asistența tehnică a EIOPA. 

...................................................... 

11. Nemodificat.  

24. (41) În perioada menționată la                         

art. 17 alin. (21), în cazul unor puncte de 

vedere divergente, A.S.F. sau alt membru 

al colegiului supraveghetorilor poate 

consulta EIOPA, situație în care colegiul 

supraveghetorilor așteaptă punctul de 

vedere al EIOPA timp de o lună; A.S.F. şi 

ceilalți supraveghetori țin cont de punctul 

de vedere exprimat de EIOPA când 

adoptă decizia comună însoțită de 

motivația integrală şi, eventual, de 

explicații suplimentare în cazul în care 

decizia respectivă se abate semnificativ de 

la punctul de vedere al EIOPA. 

(41) În perioada menționată la     art. 17 

alin. (21), în cazul unor puncte de vedere 

divergente, A.S.F. sau alt stat membru al 

colegiului supraveghetorilor poate consulta 

EIOPA, situație în care colegiul 

supraveghetorilor așteaptă decizia EIOPA 

timp de o lună, A.S.F. şi ceilalți 

supraveghetori țin cont de decizia EIOPA 

când adoptă decizia comună însoțită de 

motivația integrală şi, eventual, de explicații 

suplimentare în cazul în care decizia 

respectivă se abate semnificativ de la decizia 

EIOPA. 

  

25. (42) Decizia comună menționată la alin. 

(41) este definitivă şi se aplică de toate 

autoritățile implicate; în cazul în care nu s-

(42) Decizia comună menționată la alin. 

(41) este definitivă şi se aplică de toate 

autoritățile implicate; în cazul în care nu s-a 
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

a adoptat o decizie comună în perioada 

prevăzută la art. 17 alin. (21), A.S.F. 

adoptă propria decizie. 

adoptat o decizie comună în perioada 

prevăzută la art. 17 alin. (21) sau în lipsa 

unei decizii a EIOPA, A.S.F. adoptă propria 

decizie, care este definitivă.” 

26. -------------------------------------------- 12. La articolul 17, după alineatul (23) 

se introduce un nou alineat,                    

alin. (24), cu următorul cuprins: 

„(24) A.S.F. poate solicita asistență tehnică a 

EIOPA în situația în care este informată de 

către un supraveghetor coordonator cu privire 

la primirea unei solicitări similare celei 

prevăzute la art. 16 alin. (9).” 

12. Nemodificat.  

27. Art. 25. 

........................................ 

(6) Societățile utilizează datele cu caracter 

personal ale contractanților, inclusiv codul 

de identificare fiscală, numai în scopul 

administrării contractelor sau al 

instrumentării dosarelor de daună, cu 

respectarea legislației naționale 

referitoare la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulație a 

acestor date. 

13. La articolul 25, alineatul (6) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(6) Societățile prelucrează datele cu 

caracter personal, inclusiv date privind 

sănătatea şi codul de identificare fiscală, ale 

contractanților, beneficiarilor sau, după caz, 

terțelor persoane prejudiciate numai în 

scopul desfășurării activității de asigurare, 

cu respectarea Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulație a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) şi a legislației naționale 

aplicabile domeniului protecției datelor; 

13. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

privind sănătatea se efectuează în condițiile 

prevăzute la art. 9 din regulamentul 

menționat.” 

28. ----------------------------------------- 14. La articolul 44, după alineatul (7) se 

introduce un nou alineat, alin. (8), cu 

următorul cuprins: 

„(8) Decizia prevăzută la alin. (6) poate fi 

contestată conform prevederilor art. 165.” 

14. Nemodificat.  

29. -------------------------------------------- 15. La articolul 76, după alineatul (11) 

se introduc șapte noi alineate,                            

alin. (12)-(18), cu următorul cuprins: 

„(12) Asigurătorii care subscriu asigurări de 

viață solicită A.S.F. aprobare să calculeze 

SCR pentru submodulul risc de devalorizare 

acțiuni în funcție de durată în cazul în care 

desfășoară şi una dintre următoarele activități: 

a) pensii ocupaționale în conformitate cu 

Legea nr. 1/2020 privind pensiile 

ocupaționale, cu completările ulterioare; 

b) furnizarea de beneficii pentru pensie, 

plătite cu referire la atingerea vârstei de 

pensionare sau la speranța de a atinge vârsta 

de pensionare, în cazul în care legislația în 

vigoare prevede deducerea fiscală a primelor. 

15. Nemodificat.  

30. -------------------------------------------- (13) Activitățile prevăzute la      alin. (12) 

se desfășoară în următoarele condiţii: 

a) activele şi obligațiile aferente 

reprezintă fonduri dedicate, gestionate şi 

organizate separat, fără posibilitate de 
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

transferare; 

b) sunt desfășurate numai în România; 

c) durata medie a obligațiilor este mai 

mare de 12 ani. 

31. -------------------------------------------- (14) Calcularea SCR pentru submodulul 

prevăzut la alin. (12) este calibrată pentru 

elementele menționate la alin. (13) lit. a) cu 

valoarea la risc pentru o perioadă care 

corespunde perioadei obișnuite pentru 

asigurători de deținere a investițiilor în 

acțiuni, la un nivel de încredere de 99,5%, 

care asigură un nivel de protecție adecvat 

pentru contractanți şi beneficiari. 

  

32. -------------------------------------------- (15) Elementele menționate la   alin. (13) 

lit. a) sunt luate în considerare integral pentru 

evaluarea efectelor diversificării, fără a afecta 

respectarea intereselor contractanților şi ale 

beneficiarilor din alte state membre. 

  

33. -------------------------------------------- (16) Calcularea SCR pentru submodulul 

prevăzut la alin. (12) se realizează numai în 

cazul în care poziția de lichiditate şi de 

solvabilitate, strategiile, procesele şi 

procedurile de raportare în ceea ce privește 

managementul active - obligații asigură 

deținerea investițiilor în acțiuni pentru o 

perioadă care corespunde perioadei obișnuite 

pentru asigurători de deținere a investițiilor 

respective. 
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

 

34. -------------------------------------------- (17) Asigurătorii documentează A.S.F. 

respectarea prevederilor       alin. (13)-(16). 

  

35. -------------------------------------------- (18) Asigurătorii solicită aprobarea A.S.F. 

pentru a reveni la calcularea SCR în 

conformitate cu alin. (l)-(11), numai în 

circumstanțe documentate.” 

  

36. -------------------------------------------- 16. La articolul 115, după alineatul (1) 

se introduce un nou alineat,                    

alin. (11), cu următorul cuprins: 

 „(11) În cuprinsul prezentului capitol şi al art. 

163, prin societate dintr-un stat terț se 

înțelege asigurător dintr-un stat terț care 

desfășoară activitate în România prin 

intermediul unei sucursale sau situația 

similară din celelalte state membre.” 

16. Nemodificat.  

37. -------------------------------------------- 17. La articolul 119 alineatul (4), după 

litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), 

cu următorul cuprins: 

,,e) emite, dacă este cazul, certificările 

necesare pentru situații similare cu cele 

prevăzute la art. 117 alin. (3) şi (4).” 

17. Nemodificat.  

38.  

 

Art. 120. – Sucursalele aflate în dificultate 

 Prevederile art. 8, art. 13 alin. (1),                    

art. 14 alin. (5) şi ale art. 101 se aplică şi 

sucursalelor care fac obiectul prezentului 

capitol şi care beneficiază de avantajele 

acordate în condițiile menționate la art. 

18. Articolul 120 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 120.- Sucursalele aflate în dificultate 

Prevederile art. 8, art. 13 alin. (l) şi (3),  art. 

14 alin. (5) şi ale art. 101 se aplică 

sucursalelor care fac obiectul prezentului 

capitol.” 

18. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

119 alin. (1)-(5). 

39.  

Art. 123. – Sucursalele reasigurătorilor 

din state terțe 

 În cazul în care regimul de supraveghere 

dintr-un stat terț este declarat echivalent, 

permanent sau temporar de către Comisia 

Europeană, contractele de reasigurare 

încheiate prin sucursalele societăţilor cu 

sediul central în statul terț respectiv sunt 

tratate ca şi cum ar fi încheiate cu 

reasigurători cu sediul central în statele 

membre. 

19. Articolul 123 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 123.- Reasigurare 

În cazul în care regimul de supraveghere 

dintr-un stat terț este declarat echivalent, 

permanent sau temporar de către Comisia 

Europeană, contractele de reasigurare 

încheiate cu asigurători şi reasiguratori cu 

sediul central în statul terț respectiv sunt 

tratate ca şi cum ar fi încheiate cu asigurători 

şi reasiguratori cu sediul central în statele 

membre.” 

19. Nemodificat.  

40. Art. 163 alin. (1) 

...................................................... 

 

b) nerespectarea de către societăți a 

prevederilor referitoare la desfășurarea 

activității prevăzute la art. 26 alin.        (1)-

(5), art. 28-33, art. 36, 49, 50, art. 51 alin. 

(1), precum şi de către sucursalele 

societăţilor din state terțe stabilite pe 

teritoriul României a prevederilor                     

art. 121, art. 124 alin. (2) şi (3), art. 127 

alin. (3), art. 128 alin. (1) şi art. 130 teza I; 

20. La articolul 163 alineatul (1), litera 

b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„b) nerespectarea de către societăți a 

prevederilor referitoare la desfășurarea 

activității prevăzute la art. 25 alin. (3)-(5) şi 

(7), art. 26 alin. (l)-(5), art. 28-33, art. 36,              

art. 49, 50 şi art. 51 alin. (l), precum şi de 

către sucursalele asigurătorilor din state terțe 

stabilite pe teritoriul României a prevederilor 

art. 121, art. 124 alin. (2) şi (3), art. 127 alin. 

(3), art. 128 alin. (l) şi art. 130 teza I;” 

 

20. Nemodificat.  

41. ------------------------------ 21. La articolul 163 alineatul (1), după 

litera b) se introduce o nouă literă, lit. b1), 

cu următorul cuprins: 

„b1) nerespectarea de către persoanele care fac 

21. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

parte din conducerea societăților a 

prevederilor referitoare la desfășurarea 

activității prevăzute la art. 25 alin. (l) şi (2);” 

 

42. Art. 163 alin. (1) 

....................................................... 

 

d) încălcarea de către societăți a 

prevederilor art. 21 alin. (2); 

22. La articolul 163 alineatul (1), 

literele d), e) şi k) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

,,d) încălcarea de către societăți a prevederilor 

art. 21 alin. (2) şi (51); 

 

22. Nemodificat.  

43. e) încălcarea de către societăți a 

obligațiilor privind transmiterea 

informațiilor conform art. 37, 39, 41, 42 şi 

47, precum şi a documentelor şi 

rapoartelor în conformitate cu prevederile 

legale; 

e) nerespectarea de către societăți a 

prevederilor referitoare la transmiterea: 

(i) documentelor şi informațiilor 

conform art. 8 alin. (4), art. 37,                     

art. 39, art. 41, 42 şi art. 47; 

(ii) documentelor şi rapoartelor în 

conformitate cu prevederile legale; 

(iii) refuzului documentat prevăzut la 

art. 25 alin. (9) şi art. 26 alin. (7); 

........................................................ 

  

44. k) nerespectarea de către societăți a 

măsurilor adoptate de A.S.F. conform art. 

101; 

k) nerespectarea de către societăți şi de către 

sucursalele asigurătorilor din state terțe 

stabilite pe teritoriul României a măsurilor 

adoptate de A.S.F. conform art. 101;” 

 

  

45. --------------------------------------------- 23. La articolul 163 alineatul (1), după 

litera r) se introduce o nouă literă, lit. s), cu 

următorul cuprins: 

„s) nerespectarea de către asigurătorii care au 

calitatea de participanți la piață în sensul art. 2 

23. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

pct. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) 

2019/2088 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind 

informațiile privind durabilitatea în sectorul 

serviciilor financiare a: 

(i) prevederilor aplicabile de la art. 3-13 

şi art. 15 din același regulament; 

(ii) prevederilor art. 5-7 din Regulamentul 

(UE) 2020/852 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 18 iunie 2020 privind 

instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile şi de modificare a 

Regulamentului (UE) 2019/2088.” 

46. Art. 163. 

................................................. 

 

(4) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la 

alin. (1) lit. a), c), i), o), p) şi r) se 

sancționează, după caz, cu: 

24. La articolul 163 alineatul (4), partea 

introductivă se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(4) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la 

alin. (l) lit. a), b1) c), i), o), p) şi r) se 

sancționează, după caz, cu:” 

 

24. Nemodificat.  

47.  

 

(51) În cazul constatării săvârșirii a două 

sau mai multe contravenții, se aplică 

amenda prevăzută pentru contravenția 

cea mai gravă, prin derogare de la 

prevederile  art. 10 alin. (2) din Ordonanța 

Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu 

modificări şi completări prin                             

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 

25. La articolul 163, alineatul (51) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(51) Prin derogare de la prevederile                 

art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 

2/2001, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, în cazul săvârșirii a 

două sau mai multe contravenții se aplică o 

sancțiune pentru fiecare contravenție în 

parte.” 

25. Se elimină. 

 
    Autor: Comisia economică 

Prevederea de la pct. 25 al                  

art. I din forma adoptată de 

Senat reiterează prevederile 

art. 10 alin. (1) din Ordonanța 

Guvernului nr. 2/2001 de la 

care Legea nr. 237/2015 nu 

derogă în mod expres. 

Mai mult decât atât, luând în 

considerare prevederile                 

art. 10 alin. (1) din Ordonanța 

Guvernului nr. 2/2001 

precizăm faptul că 

amendamentul propus este 
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

completările ulterioare. redundant întrucât, în 

conformitate cu prevederile 

acestui alineat, A.S.F. aplică în 

prezent, în cazul săvârșirii mai 

multor contravenții, sancțiunea 

pentru fiecare dintre acestea. 

Dispozițiile art. 163 alin. (51) 

din Legea nr. 237/2015 se 

regăsesc în mod similar în 

Legea nr. 236/2015 privind 

distribuția de asigurări la                 

art. 28 alin. 14, Legea                        

nr. 126/2018 privind piețele de 

instrumente financiare la                    

art. 259 alin. (1), Legea                   

nr. 24/2017 privind emitenții 

de instrumente financiare și 

operațiuni de piață la art. 156, 

Legea nr. 74/2015 privind 

administratorii de fonduri de 

investiții alternative la art. 52 

alin. (9), Legea nr. 204/2006 

privind pensiile facultative la                                  

art. 122. 

48.  

 

(182) După expirarea termenului prevăzut 

la alin. (181), A.S.F. poate adopta măsuri 

adecvate pentru prevenirea sau remedierea 

oricăror situații de nerespectare a 

dispozițiilor legale constatate sau poate 

aplica sancțiuni contravenționale. 

26. La articolul 163, alineatul (182) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(182) După expirarea termenului prevăzut la 

alin. (181), A.S.F. poate adopta măsuri 

adecvate pentru prevenirea sau remedierea 

oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor 

legale constatate şi/sau poate aplica sancțiuni 

contravenționale.” 

 

 

 

25. Nemodificat.  



23 

 

Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

 

49.  

 

Art.164.- Infracțiuni 

Desfășurarea activității de asigurare şi 

reasigurare fără autorizație de funcționare 

emisă de A.S.F. ori desfășurarea activității 

fără înscrierea în Registrul asigurătorilor-

reasigurătorilor constituie infracțiune şi 

se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă. 

27. Articolul 164 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art.164. -  Infracțiuni 

Desfășurarea activității de asigurare şi 

reasigurare fără autorizație de funcționare 

emisă de A.S.F. ori desfășurarea activității 

fără înscrierea în Registrul societăților 

constituie infracțiune şi se pedepsește cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă.” 

26. Nemodificat.  

50. Art. 165 alin. (1) 

......................................................... 

(1) Actele adoptate de A.S.F., conform 

prevederilor legale, cu privire la 

persoanele fizice şi juridice conform   

art. 163 pot fi contestate la Curtea de Apel 

București, Secția contencios administrativ 

şi fiscal, în termen de 30 de zile de la data 

comunicării. 

28. La articolul 165, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Actele adoptate de A.S.F. conform 

prevederilor prezentei legi pot fi contestate la 

Curtea de Apel București, Secția contencios 

administrativ şi fiscal, în termen de 30 de zile 

de la data comunicării.” 

 

27. Nemodificat.  

51. -------------------------------------- 29. La articolul 165, după alineatul (3) 

se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5) 

cu următorul cuprins: 

„(4) Actul prin care se constată şi se 

individualizează obligația de plată a 

persoanelor fizice şi juridice sancționate 

conform art. 163, întocmit sau emis de către 

organele A.S.F. potrivit legii, constituie titlu 

de creanță. 

(5) La data scadenței, titlul de creanță devine 

28. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

titlu executoriu, în baza căruia A.S.F. 

declanșează procedura de executare silită 

pentru recuperarea creanțelor sale, potrivit 

dispozițiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul 

de procedură civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.” 

52.  

 

 

 

1. dispozițiile Directivei 2009/138/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 

activitate şi desfășurarea activității de 

asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate 

II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 335 din 17 

decembrie 2009, cu excepția art. 160, 161, 

303 şi 304 şi a titlului IV; 

30. La mențiunea de transpunere a 

normelor Uniunii Europene, punctele 1 şi 

4-6 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„1. dispozițiile Directivei 2009/138/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind accesul la 

activitate şi desfășurarea activității de 

asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 335 din 17 decembrie 

2009, cu excepția art. 160, 161 şi art. 303 şi a 

titlului IV; 

.......................................................... 

29. Nemodificat.  

53. 4. dispozițiile art. 63 pct. 1 din Directiva 

(UE) 2016/2.341 a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 

privind activitățile şi supravegherea 

instituțiilor pentru furnizarea de pensii 

ocupaționale (IORP); 

4. dispozițiile art. 63 pct. 1 din Directiva 

(UE) 2016/2.341 a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind 

activitățile şi supravegherea instituțiilor 

pentru furnizarea de pensii ocupaționale 

(IORP), publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din                            

23 decembrie 2016; 
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54. 5. dispozițiile art. 2 din Directiva (UE) 

2018/843 a Parlamentului European şi a 

Consiliului de modificare a Directivei (UE) 

2015/849 privind prevenirea utilizării 

sistemului financiar în scopul spălării 

banilor sau finanțării terorismului, precum 

şi de modificare a Directivelor 

2009/138/CE şi 2013/36/UE; 

5. dispozițiile art. 2 din Directiva (UE) 

2018/843 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 

Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea 

utilizării sistemului financiar în scopul 

spălării banilor sau finanțării terorismului, 

precum şi de modificare a Directivelor 

2009/138/CE şi 2013/36/UE, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,                    

seria L, nr. 156 din 19 iunie 2018; 

 

  

55. 6. dispozițiile art. 2 pct. 1 din Directiva 

(UE) 2019/2177 a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 18 decembrie 2019 de 

modificare a Directivei 2009/138/CE 

privind accesul la activitate şi desfășurarea 

activității de asigurare şi de reasigurare 

(Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE 

privind piețele instrumentelor financiare şi 

a Directivei (UE) 2015/849 privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în 

scopul spălării banilor sau finanțării 

terorismului. 

6. dispozițiile art. 2 din Directiva (UE) 

2019/2177 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 18 decembrie 2019 de 

modificare a Directivei 2009/138/CE privind 

accesul la activitate şi desfășurarea activității 

de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate 

II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele 

instrumentelor financiare şi a Directivei (UE) 

2015/849 privind prevenirea utilizării 

sistemului financiar în scopul spălării banilor 

sau finanțării terorismului, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,               

seria L, nr. 334 din 27 decembrie 2019;” 

  

56. --------------- 

 

Art.II.- Legea nr. 236/2018 privind 

distribuția de asigurări, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 8 

octombrie 2018, cu completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

Art.II. – Nemodificat.  
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57. Art. 4 alin. (4) 

.............................................. 

(4) A.S.F. are competența de a solicita 

intermediarilor şi intermediarilor de 

asigurări auxiliare toate documentele şi 

informațiile necesare derulării procesului 

de monitorizare şi supraveghere, inclusiv 

extrase ale proceselor-verbale ale 

ședințelor conducerii şi ale comitetelor 

instituite în legătură cu activitatea de 

distribuție, precum şi alte documente şi 

informații potrivit prevederilor legale. 

1. La articolul 4, alineatele (4) şi (41) 

vor avea următorul cuprins: 

„(4) A.S.F. are competența de a solicita 

distribuitorilor toate documentele şi 

informațiile necesare derulării procesului de 

monitorizare şi supraveghere, inclusiv extrase 

ale proceselor-verbale ale ședințelor 

conducerii şi ale comitetelor instituite în 

legătură cu activitatea de distribuție, precum 

şi alte documente şi informații potrivit 

prevederilor legale. 

1. Nemodificat.  

58. (41) A.S.F. poate emite recomandări cu 

privire la desfășurarea activității de 

distribuție a intermediarilor principali. 

(41) A.S.F. poate emite recomandări cu 

privire la desfășurarea activității de distribuție 

pentru toate categoriile de distribuitori.” 

  

59.  

 

Art. 14.  

Informațiile privind consultanța 

 

2. Titlul articolului 14 va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 14. 

Cerințele şi necesitățile clienților şi 

informațiile privind consultanța” 

2. Nemodificat.  

60. Art. 34 

................................................ 

(2) Distribuitorii utilizează datele cu 

caracter personal ale clienților cu 

respectarea legislației în vigoare privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi libera circulație a acestor date. 

3. La articolul 34, alineatul (2) va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Distribuitorii prelucrează datele cu 

caracter personal, inclusiv date privind 

sănătatea şi codul de identificare fiscală, 

ale clienților, beneficiarilor sau, după caz, 

terțelor persoane prejudiciate, numai în 

scopul desfășurării activității de distribuție, 

cu respectarea Regulamentului (UE) 

3. Nemodificat.  
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2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulație a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) şi a legislației naționale 

aplicabile domeniului protecției datelor; 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

privind sănătatea se efectuează în condițiile 

prevăzute la art. 9 din același regulament.” 
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ANEXA Nr. II 

 

AMENDAMENT RESPINS:  

 

 
Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

1. Argumente pentru 

susţinere 

2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 

decizională 

1. ------------------- 

 

 

 

 

 

4. La articolul 10, după alineatul 

(12) se introduce un nou alineat, 

alin.(13) cu următorul cuprins:  

 

 „(13) Notificările revăzute la art. 11 

alin.(9) și (10), art.13 alin. (8) si art.14  

alin.(14):  

a) Sunt suficient de detaliate 

pentru a putea fi evaluate adecvat;  

b) Nu aduc atingere mandatului și 

compentențelor de supraveghere ale 

A.S.F prevăzute de prezenta lege, atât 

în calitate de supraveghetor din stat 

membru de origine, cât și în calitate 

de supraveghetor din stat membru 

gazdă. ” 

4. La articolul 10, după alineatul 

(12) se introduc două noi alineate, 

alin.(13) și alin.(14), cu următorul 

cuprins:  

„(13) Notificările revăzute la art. 11 

alin.(9) și (10), art.13 alin. (8) si 

art.14  alin.(14):  

a) Sunt suficient de detaliate 

pentru a putea fi evaluate adecvat;  

b) Nu aduc atingere mandatului 

și compentențelor de supraveghere 

ale A.S.F prevăzute de prezenta lege, 

atât în calitate de supraveghetor din 

stat membru de origine, cât și în 

calitate de supraveghetor din stat 

membru gazdă.  

(14) În termen de 14 zile 

calendaristice de la data ședinței 

Consiliului  A.S.F, Consiliul A.S.F 

1. În prezent, procesul-verbal și 

minuta ședintelor Consiliului 

A.S.F pot fi accesate de membrii 

comisiei de Politică Economică, 

Reformă și Privatizare din Camera 

deputaților și de către membrii 

Comisiei Economică, Industrii și 

Servicii din Senat doar la 

solicitarea expresă a acestora.  

Amendamentul propune ca cele 

două documente să fie trimise 

automat către cele două comisii din 

Parlament, astfel încât accesul 

membrilor comisiilor la acestea să 

fie mult mai facil.  

Cunoașterea în timp real și util a 

discuțiilor și deciziilor Consiliului  

A.S.F., poate conduce la evitarea 

unor situații dezastroase precum 

falimentul Societății de                 

Asigurare-Reasigurare City 

Insurance SA.  

2. Prin vot, membrii Comisiei au 

respins amendamentul. 

Camera 

Deputaţilor 
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trimite minuta și procesul-verbal al 

ședinței, spre informare, către 

comisia de Politică Economică, 

Reformă și Privatizare din Camera 

deputaților și către Comisia 

Economică, Industrii și Servicii din 

Senat. Nerespectarea acestor 

dispoziții legale se sancționează cu 

diminuarea indemnizației 

membrilor Consiliului A.S.F, 

inclusiv președintele,  cu 10%, 

pentru luna în care nerespectarea a 

avut loc.” 

 
     Autor:  dep. Mihai-Cătălin Botez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


