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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 323
din 18 mai 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 197 din Codul
de procedură civilă raportat la art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Andreea Costin

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Loredana Brezeanu.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 197 din Codul de procedură civilă raportat la
art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată
de Florentina Gabriela Barbir, prin mandatar Gabriel Dănuț
Barbir, în Dosarul nr. 1.664/334/2018/a1 al Judecătoriei Vatra
Dornei și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale
nr. 1.725D/2018.
2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este
legal îndeplinită.
3. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul
nr. 1.726D/2018, având ca obiect excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 197 din Codul de procedură civilă raportat la
art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Florentina
Gabriela Barbir, prin mandatar Gabriel Dănuț Barbir, în Dosarul
nr. 2.120/334/2018/a1 al Judecătoriei Vatra Dornei.
4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este
legal îndeplinită.
5. Având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate,
Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura
conexării dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.726D/2018 la
Dosarul nr. 1.725D/2018, care a fost primul înregistrat.
6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază
excepția de neconstituționalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât
nu este motivată de autoarea acesteia.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată
următoarele:
7. Prin încheierile din 31 octombrie 2018, pronunțate în
dosarele nr. 1.664/334/2018/a1 și nr. 2.120/334/2018/a1,
Judecătoria Vatra Dornei a sesizat Curtea Constituțională
cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 197
din Codul de procedură civilă raportat la art. 10 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind
taxele judiciare de timbru. Excepția a fost invocată de
Florentina Gabriela Barbir, prin mandatar Gabriel Dănuț Barbir,

în cauze având ca obiect soluționarea unor cereri de
reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.
8. În motivarea excepției de neconstituționalitate se
susține, în esență, că dispozițiile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 80/2013 referitoare la timbrarea acțiunilor în
justiție sunt aplicabile doar cauzelor guvernate de dispozițiile
Codului de procedură civilă, nu și în alte materii, cum ar fi
procedura fiscală. Mai arată că „se folosește într-o cauză fiscală
rezultată din penal, un articol din civil, astfel că dorește ca
Curtea Constituțională să spună dacă acest articol se folosește
și în penal sau mai bine spus dacă taxa judiciară de timbru este
legală sau nu”.
9. Judecătoria Vatra Dornei apreciază că sunt neîntemeiate
criticile formulate, dispozițiile legale criticate fiind conforme
Constituției și Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale.
10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate ridicate.
11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl
reprezintă dispozițiile art. 197 din Codul de procedură civilă și
ale art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013,
care au următorul cuprins:
— Art. 197 din Codul de procedură civilă: „În cazul în care
cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate
se atașează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă
atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condițiile
legii.”;
— Art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 80/2013: „În cazul contestației la executarea silită, taxa se
calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă
sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic
decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei
contestații nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent de
valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu
este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu
100 lei.”
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14. Autoarea excepției de neconstituționalitate nu
menționează dispozițiile constituționale sau convenționale
pretins a fi încălcate.
15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
reține că autoarea acesteia, fără a se raporta la un text
constituțional, critică modul de aplicare a dispozițiilor legale de
către instanța de judecată, fiind nemulțumită de modul de
stabilire a taxei judiciare de timbru, și solicită instanței
constituționale să verifice dacă aceasta este legal aplicată în
cauză. Curtea observă că excepția de neconstituționalitate,
astfel formulată, ridică o problemă de admisibilitate dintr-o dublă
perspectivă, și anume din punct de vedere al structurii excepției
de neconstituționalitate, cu referire la motivarea acesteia,
precum și al competenței Curții Constituționale de a soluționa
criticile formulate. În această situație, Curtea va analiza cu
prioritate problema de admisibilitate raportată la structura
excepției de neconstituționalitate reglementată de art. 10 alin. (2)
raportat la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea și funcționarea Curții Constituționale, întrucât, în
lipsa elementelor constitutive ale acesteia, nu va putea proceda
nici la analiza celorlalte condiții de admisibilitate ale excepției de
neconstituționalitate, indiferent de natura acestora [art. 2 alin. (3)
și art. 29 alin. (1)—(3) din Legea nr. 47/1992], și nici la analiza
pe fond a acesteia.
16. Așadar, Curtea reține că prin Decizia nr. 1.313 din
4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, a conturat o anumită
structură inerentă și intrinsecă oricărei excepții de
neconstituționalitate. Aceasta cuprinde trei elemente: textul
contestat din punctul de vedere al constituționalității, textul de
referință pretins încălcat, precum și motivarea de către autorul
excepției a relației de contrarietate existente între cele două
texte. Motivarea în sine a excepției, ca element al acesteia, nu
este neapărat un criteriu material sau cantitativ, ci, dimpotrivă,
ea rezultă din dinamica primelor elemente. Ca atare, sesizările
adresate Curții trebuie motivate, ceea ce implică, în mod
necesar, invocarea unui temei constituțional pentru contestarea
legitimității constituționale a prevederilor ce fac obiectul sesizării.
Or, în prezenta cauză autoarea nu invocă în susținerea excepției
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de neconstituționalitate nicio normă constituțională sau
convențională, astfel încât Curtea nu se poate substitui autoarei
excepției în ceea ce privește invocarea unui anume motiv de
neconstituționalitate; în caz contrar instanța constituțională ar
exercita un control din oficiu, și nu la sesizare, ceea ce
contravine art. 146 lit. d) din Constituție.
17. Prin urmare, în cauză, cererea formulată, deși intitulată
excepție de neconstituționalitate, nu întrunește condițiile
structurale ale acesteia și nu poate fi calificată drept excepție
de neconstituționalitate în sensul art. 146 lit. d) din Constituție,
astfel încât Curtea o va respinge ca fiind inadmisibilă.
18. În subsidiar, Curtea învederează că aspectele criticate
de autoarea excepției de neconstituționalitate reprezintă
chestiuni de interpretare și aplicare a legii de către instanțele
judecătorești și nu intră în competența sa de soluționare.
19. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2)
din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, aceasta asigură controlul de constituționalitate
a legilor, a ordonanțelor Guvernului, a tratatelor internaționale
și a regulamentelor Parlamentului, prin raportare la dispozițiile și
principiile Constituției. Prin urmare, nu intră sub incidența
controlului de constituționalitate exercitat de Curte aplicarea și
interpretarea legii, acestea fiind de resortul exclusiv al instanței
de judecată care judecă fondul cauzei, precum și al instanțelor
de control judiciar, astfel cum rezultă din prevederile coroborate
ale art. 126 alin. (1) și (3) din Constituție. De altfel, printr-o
jurisprudență constantă, Curtea Constituțională s-a pronunțat cu
privire la competența exclusivă a instanțelor judecătorești de a
soluționa probleme care țin de interpretarea și/sau aplicarea
legii. Cu privire la conținutul și întinderea celor două noțiuni
cuprinzătoare, interpretarea, respectiv aplicarea legii, Curtea
Constituțională a reținut că acestea acoperă identificarea normei
aplicabile, analiza conținutului său și o necesară adaptare a
acesteia la faptele juridice pe care le-a stabilit, iar instanța de
judecată este cea care poate dispune de instrumentele necesare
pentru a decide cu privire la aceste aspecte (a se vedea, în acest
sens, Decizia nr. 838 din 27 mai 2009, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009).

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 197 din Codul de procedură civilă raportat
la art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de
Florentina Gabriela Barbir, prin mandatar Gabriel Dănuț Barbir, în dosarele nr. 1.664/334/2018/a1 și nr. 2.120/334/2018/a1 ale
Judecătoriei Vatra Dornei.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Vatra Dornei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 18 mai 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Andreea Costin
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ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015
privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
Având în vedere faptul că Fondul de garantare a asiguraților efectuează plăți de indemnizații/despăgubiri rezultate din
contractele de asigurare facultative și obligatorii, în condițiile legii, în cazul constatării de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară a stării de insolvență a unui asigurător, precum și împrejurările excepționale manifestate pe piața asigurărilor generate
de iminența falimentului unui asigurător cu cotă de piață ridicată pe segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto sunt
necesare demersurile de adoptare a prezentei ordonanțe de urgență pentru a se asigura o protecție reală a creditorilor de asigurări.
Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură,
disfuncționalitățile în obținerea de către păgubiți a resurselor necesare aferente costurilor reparațiilor să genereze tensiuni sociale
și să determine propagarea efectelor negative ale falimentului iminent din sectorul asigurărilor în alte ramuri ale economiei
naționale, precum industria auto, dar și să submineze încrederea populației în protecția oferită de asigurări și, în special, de
asigurările obligatorii de răspundere civilă auto, cu riscul scăderii gradului de cuprindere în asigurarea obligatorie de răspundere
civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie la nivel național.
Pentru evitarea unor astfel de efecte, ordonanța de urgență reglementează reducerea considerabilă a termenului de la care
Fondul de garantare a asiguraților este îndreptățit să efectueze plăți către creditorii de asigurări, la 60 de zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României a deciziei de retragere a autorizației de funcționare a asigurătorului, comparativ cu situația actuală
în care creditorii de asigurări trebuie să aștepte o perioadă semnificativă de timp, respectiv până la momentul rămânerii definitive
a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, implicit până la soluționarea unei eventuale căi de atac împotriva sentinței de
deschidere a procedurii de faliment.
Neadoptarea cu celeritate a prezentei ordonanțe de urgență va avea consecințe negative asupra unui număr însemnat
de păgubiți pentru care se estimează că sunt necesar a fi efectuate plăți de către Fond și care să le permită acestora repararea
prejudiciilor suferite, consecințe care ar putea consta în disfuncționalități în obținerea de către păgubiți a resurselor necesare
aferente costurilor reparațiilor și despăgubirilor.
Ținând cont de situațiile expuse mai sus, ce vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei
reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea prezentei ordonanțe de urgență.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a
asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 550 din 24 iulie 2015, se modifică și se completează după
cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Fondul de garantare a asiguraților, denumit în
continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept
public care își exercită atribuțiile și competențele potrivit
prevederilor prezentei legi; organizarea și funcționarea Fondului
se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul
Autorității de Supraveghere Financiară, la propunerea
Consiliului de administrație al Fondului, iar statutul se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(2) Sediul principal al Fondului este în municipiul București;
în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege, Fondul poate
avea unul sau mai multe puncte de lucru.”
2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi
alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:
„(21) Pentru a facilita demersurile creditorilor de asigurări
rezidenți în alte state membre de a obține despăgubiri de la
Fond, acesta poate mandata birouri naționale auto, incluzând
Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în
continuare BAAR, și/sau corespondenți desemnați de acestea
să gestioneze dosarele de daună, ținând cont de acordurile
încheiate de birourile naționale auto în cadrul sistemului Carte
verde, în condițiile în care dreptul creditorilor de asigurare la
despăgubiri implică un element de extraneitate.
(22) Prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (1), BAAR
poate solicita Fondului plata sumelor achitate în conformitate cu
prevederile acordurilor încheiate de birourile naționale auto în
cadrul sistemului Carte verde, într-un termen de maximum 90 de

zile de la data la care a efectuat plata către birourile naționale
din străinătate.”
3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Fondul protejează creditorii de asigurări prin plata de
creanțe de asigurări, rezultate din contractele de asigurare
facultative și obligatorii încheiate, în cazul constatării de către
ASF a insolvenței unui asigurător, după parcurgerea de către
creditorul de asigurări a procedurii administrative reglementate
de prezenta lege, cu respectarea plafonului de garantare
prevăzut în prezenta lege și în limita resurselor financiare
disponibile la momentul plății, prevăzute la art. 5; în cazul în care
disponibilitățile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea
cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanțele
acestora vor fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu
resursele financiare prevăzute de prezenta lege.”
4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi
alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:
„(31) Executarea silită pentru titlurile executorii obținute
împotriva asigurătorului nu poate fi demarată împotriva
Fondului; în acest caz creditorul de asigurări depune o cerere de
plată motivată, în condițiile art. 14 alin. (1), cu respectarea
procedurii și a plafonului stabilite prin prezenta lege.
(32) Sunt excluse de la aplicarea prezentei legi orice obligații
decurgând din contractele de reasigurare încheiate de
asigurătorul în insolvență.”
5. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.
6. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21,
cu următorul cuprins:
„Art. 21. — (1) Fondul poate îndeplini funcția de administrator
special în procedura de redresare financiară a asigurătorilor ori
de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor,
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în condițiile prevăzute de Legea nr. 503/2004 privind redresarea
financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în
activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare,
denumită în continuare Legea nr. 503/2004.
(2) Fondul poate îndeplini funcția de administrator interimar
la un asigurător, potrivit prevederilor alin. (4)—(7) și (9).
(3) Fondul este numit pentru funcțiile prevăzute la alin. (1) și (2)
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin decizie
motivată.
(4) La data la care Autoritatea de Supraveghere Financiară
retrage autorizația de funcționare a unui asigurător, potrivit
legislației în domeniul asigurărilor, și totodată constată existența
indiciilor stării de insolvență a acestuia, astfel cum această stare
este definită la art. 5 pct. 31 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu
modificările și completările ulterioare, denumită în continuare
Legea nr. 85/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară
poate numi Fondul ca administrator interimar al asigurătorului
în cauză având atribuțiile prevăzute la alin. (5).
(5) În calitate de administrator interimar, Fondul asigură
administrarea și conducerea asigurătorului și adoptă măsurile
necesare pentru împiedicarea diminuării activului și sporirii
pasivului asigurătorului, concomitent cu conservarea bunurilor
acestuia; la data numirii lichidatorului judiciar, mandatul de
administrator interimar încetează de drept.
(6) De la data comunicării deciziei de numire a Fondului ca
administrator interimar și până la încetarea mandatului acestuia,
atribuțiile conducerii asigurătorului se suspendă de plin drept,
cu excepția atribuției de introducere a acțiunii prevăzute la
art. 250 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și a atribuției de predare
a evidențelor conform dispozițiilor art. 122 pentru a căror
îndeplinire rămâne răspunzătoare.
(7) Cheltuielile legate de administrarea interimară se suportă
de către asigurătorul la care a fost numit; onorariul
administratorului este stabilit de Autoritatea de Supraveghere
Financiară prin decizia de numire, fără a depăși remunerația
acordată conducerii asigurătorului.
(8) Fondul administrează Fondul de rezoluție pentru
asigurători, ale cărui surse financiare, funcții și atribuții sunt
stabilite prin Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezoluția
asigurătorilor; în acest sens, Fondul constituie, în cadrul
structurii sale organizatorice, o direcție cu funcții specifice în
vederea punerii în aplicare a atribuțiilor stabilite prin prezenta
lege și prin Legea nr. 246/2015.
(9) Dacă asigurătorul a fost supus Legii nr. 246/2015, iar
administrator temporar sau administrator de rezoluție este
Fondul, acesta îndeplinește în continuare atribuțiile
administratorului interimar.”
7. La articolul 4 alineatul (1), literele a), b), d și e) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) creanța de asigurări — creanțele creditorilor de asigurări,
indiferent de momentul nașterii acestora raportat la data
deschiderii procedurii de faliment, care rezultă dintr-un contract
de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru acești creditori
atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă;
se consideră creanțe de asigurări sumele achitate creditorilor
de asigurări din disponibilitățile Fondului, reprezentând
despăgubiri/indemnizații și primele datorate de către
asigurătorul debitor pentru perioada în care riscul nu a fost
acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de
asigurare;
b) creditorii de asigurări, deținători ai uneia sau mai multor
creanțe de asigurare sunt, după caz:
(i) persoana asigurată — persoana fizică sau juridică
aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin
încheierea contractului de asigurare;

5

(ii) beneficiarul asigurării — persoana definită la art. 1
alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 237/2015 privind
autorizarea și supravegherea activității de asigurare
și reasigurare, cu modificările și completările
ulterioare, denumită în continuare Legea
nr. 237/2015;
(iii) terța persoană păgubită — persoana îndreptățită să
primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca
urmare a producerii unui risc acoperit printr-un
contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv
asigurătorul îndreptățit în baza legii să recupereze de
la asigurătorul în insolvență sume plătite acestei
persoane prin subrogare, regres sau acțiune directă;
..................................................................................................
d) despăgubire/indemnizație — suma pe care Fondul o
plătește fiecărui creditor de asigurare al asigurătorului în
insolvență, în limita plafonului de garantare și în condițiile
prevăzute de prezenta lege;
e) plafon de garantare — nivelul maxim al garantării pentru
o creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de
asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvență.”
8. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) Termenii și expresiile utilizați/utilizate în cuprinsul
prezentei legi și care nu au fost definiți/definite la alin. (1) au
semnificația prevăzută la art. 5 din Legea nr. 85/2014, art. 2 din
Legea nr. 246/2015, art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 și la
art. 2 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin
accidente de vehicule și tramvaie, denumită în continuare Legea
nr. 132/2017.
(3) Sunt exceptați din categoria creditorilor de asigurări
persoanele din conducerea asigurătorului aflat în insolvență,
astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) pct. 33 din Legea
nr. 237/2015.”
9. La articolul 5 alineatul (1), după litera d) se introduce
o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:
„d1) sume provenite din dobânzile legale aferente
împrumuturilor acordate Fondului de rezoluție pentru asigurători,
administrat de Fond;”.
10. La articolul 5 alineatul (1), după litera f) se introduce
o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
„g) dobânzi sau taxe în legătură cu orice împrumuturi sau
garanții furnizate asigurătorului supus rezoluției, conform
prevederilor art. 59 lit. b) din Legea nr. 246/2015.”
11. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Disponibilitățile Fondului astfel constituite pot fi plasate în
instrumente purtătoare de dobândă, la instituții de credit, în
instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale
administrației publice locale, precum și în alte plasamente,
inclusiv în valută.”
12. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Pentru acoperirea obligațiilor generate de aplicarea
prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate
majora în cursul anului cota procentuală luată în calcul la
stabilirea contribuției, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (2).”
13. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 7. — (1) Contribuția datorată Fondului de către
asigurători se virează lunar în contul Fondului, în moneda
națională — leu, conform reglementărilor emise de Autoritatea
de Supraveghere Financiară.”
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14. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Asigurătorii întocmesc și transmit lunar
Fondului, conform reglementarilor emise de Autoritatea de
Supraveghere Financiară, raportările privind modul de
constituire și de virare a contribuției datorate, distinct pe cele
două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și
asigurări de viață.”
15. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Actul prin care se stabilește și se
individualizează obligația de plată a unui asigurător la Fond,
inclusiv pentru sumele datorate la Fondul de rezoluție pentru
asigurători, este întocmit de Fond și constituie titlu de creanță;
titlul de creanță cuprinde suma restantă totală datorată de către
asigurător drept contribuție la Fond și eventualele dobânzi și
penalități de întârziere, precum și termenul maxim de 30 de zile
care curge începând cu data comunicării actului prin care se
individualizează obligația de plată, în care acesta poate plăti
obligația de bunăvoie.”
16. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) Resursele financiare ale Fondului se
utilizează pentru:
a) plata despăgubirilor/indemnizațiilor rezultate din
contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate cu
asigurătorul aflat în insolvență;
b) plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite
de către Fond, în situația încetării contractelor de asigurare;
c) suportarea cheltuielilor Fondului aferente constatării,
instrumentării și lichidării dosarelor de daună, precum și a
cheltuielilor aferente organizării, administrării și funcționării
Fondului în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.
(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se
efectuează din disponibilitățile Fondului, numai după parcurgerea
procedurii administrative, necontencioase, prevăzută de
prezenta lege; din suma cuvenită creditorului de asigurări se rețin
sumele datorate de către creditor asigurătorului, calculate
conform contractului de asigurare încheiat între părți.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 145 alin. (1) din Legea
nr. 246/2015, cheltuielile directe ale Fondului pentru activitatea
de administrare a Fondului de rezoluție pentru asigurători sunt
suportate, cu prioritate, din veniturile Fondului de rezoluție
pentru asigurători, în măsura în care acestea sunt suficiente
pentru acoperirea acestor cheltuieli; în lipsa acestora, se pot
folosi celelalte resurse financiare ale Fondului.”
17. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 12. — (1) Orice persoană care invocă vreun drept de
creanță împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor
riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă, între data
publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de
Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de
funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență
a asigurătorului și data încetării contractelor de asigurare, dar
nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de
deschidere a procedurii falimentului, poate solicita deschiderea
dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului; în vederea
încasării indemnizațiilor/despăgubirilor cuvenite de la Fond,
acesta va formula o cerere de plată motivată, în condițiile art. 14.”
18. La articolul 12, după alineatul (1) se introduc două
noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:
„(11) Pentru daunele avizate la asigurători înainte de data
publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de
Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de
funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență
a asigurătorului și pentru care asigurătorul nu a procedat la

deschiderea dosarului de daună, Fondul procedează la
deschiderea dosarului, la solicitarea scrisă a petentului la sediu
sau prin poștă, prin poșta electronică sau prin alte mijloace ce
asigură transmiterea textului actului.
(12) În situația în care sunt necesare constatări suplimentare
pentru dosarele deja deschise de asigurător, Fondul procedează
la efectuarea acestora, pe baza unei solicitări scrise depuse în
acest sens de către petent, la sediu sau prin poștă, prin poșta
electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea
textului actului.”
19. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Sumele stabilite conform alin. (3) și acceptate la plată de
comisia specială, constituită conform dispozițiilor prezentei legi,
se plătesc din disponibilitățile Fondului, în condițiile și cu
respectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor
emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară și/sau de
către Fond în aplicarea acesteia.”
20. După articolul 12 se introduc trei noi articole,
articolele 121—123, cu următorul cuprins:
„Art. 121. — Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata
sumelor cuvenite de la Fond se naște la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Autorității de
Supraveghere Financiară prin care se constată existența
indiciilor stării de insolvență a asigurătorului și imposibilitatea
redresării acestuia.
Art. 122. — (1) În termen de 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de
Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de
funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență
a asigurătorului, acesta predă Fondului evidența contractelor de
asigurare în vigoare la data comunicării deciziei mai sus
menționate, evidența completă a dosarelor de daună, precum
și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor
contracte și dosare, în vederea publicării listei potențialilor
creditori de asigurări; răspunderea pentru neîndeplinirea sau
pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligației revine
conducerii asigurătorului.
(2) Asigurătorul predă evidențele prevăzute la alin. (1) atât
în format letric, cât și, dacă există, în format electronic/digital;
odată cu acestea, asigurătorul predă Fondului toate contractele
de asigurare în vigoare, dosarele de daună nelichidate, bazele
de date, registrele, corespondența, orice document referitor la
dosare, la contracte în vigoare, precum și orice alte evidențe
deținute în legătură cu acestea.
(3) Asigurătorul transmite Fondului orice documente sau
informații referitoare la contractele de asigurare și dosare de
daună, solicitate de Fond în vederea analizării cererilor de plată
depuse de potențialii creditori.
(4) Pe baza evidențelor și documentelor preluate de la
asigurător, Fondul întocmește lista potențialilor creditori de
asigurări și asigură publicarea acesteia pe site-ul propriu.
(5) În situația în care instanța competentă respinge cererea
de deschidere a procedurii de faliment, Fondul procedează la
restituirea evidențelor și documentelor preluate de la asigurător,
în termen de maximum 30 de zile de la rămânerea definitivă a
hotărârii prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii
de faliment.
(6) În situația în care instanța competentă respinge definitiv
cererea de deschidere a procedurii de faliment, asigurătorul este
obligat la plata tuturor sumelor achitate/suportate de Fond în
gestionarea atât a dosarelor de daună preluate de la acesta, cât
și a celor deschise de Fond, în aplicarea dispozițiilor art. 12,
inclusiv despăgubirile/indemnizațiile suportate de către Fond
aferente creanțelor deținute de creditorii de asigurări
ai asigurătorului.
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(7) În aplicarea prevederilor alin. (6), în vederea recuperării
sumelor suportate de fond, Fondul emite un act prin care
stabilește și individualizează obligația de plată a asigurătorului,
care constituie titlu de creanță; titlul de creanță cuprinde suma
datorată de asigurător Fondului și un termen maxim de plată,
de 30 de zile, care curge începând cu data comunicării actului
prin care se individualizează obligația de plată, în care acesta
poate plăti obligația de bunăvoie.
(8) Dacă la data scadenței stabilită la alin. (7) suma
menționată în titlul de creanță nu este plătită, acesta devine titlu
executoriu, în baza căruia Fondul va declanșa procedura de
executare silită a creanțelor, conform Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 123. — (1) Fondul desemnează o comisie specială,
formată din șapte membri din cadrul Fondului, cu următoarea
componență:
a) directorul general;
b) 2 reprezentanți ai Direcției economice, cu experiență de
cel puțin 3 ani în domeniul financiar;
c) 2 reprezentanți ai Direcției tehnice despăgubiri, cu
experiență de cel puțin 3 ani în materie de instrumentare/
lichidare de daune;
d) 2 reprezentanți ai Direcției juridice, cu experiență de cel
puțin 3 ani în domeniul juridic.
(2) Comisia specială deliberează în mod valabil în prezența
a cel puțin cinci dintre membrii acesteia; în caz de paritate, votul
președintelui sau înlocuitorului acestuia este decisiv.
(3) Directorul general al Fondului are calitatea de președinte
al comisiei speciale, iar în lipsa acestuia, atribuțiile sunt preluate
de către unul dintre membrii comisiei desemnat de către acesta.
(4) Secretariatul comisiei asigură cel puțin pregătirea listelor
creditorilor de asigurări cu propuneri de aprobare a sumelor
solicitate, precum și a listelor cuprinzând cererile de plată cu
propunere de respingere a sumelor solicitate, convocatorului, a
ordinii de zi și a proceselor-verbale ale ședințelor comisiei
speciale.”
21. La articolul 13, alineatele (1) și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 13. — (1) În termen de 60 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de
Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de
funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență
a asigurătorului, Fondul este în drept să efectueze plăți din
disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite
creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după
parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii
administrative de plată reglementate de prezenta lege.
(2) Fondul publică pe site-ul propriu informații referitoare la
demersurile necesare pentru obținerea de la Fond a sumelor
cuvenite creditorilor de asigurări potrivit prezentei legi.”
22. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) În caz de vătămare a integrității corporale sau a
sănătății ori de deces rezultate în urma unui accident de
vehicule, stabilirea despăgubirii reprezentând daune morale se
face cu respectarea principiului echității, prin raportare la
consecințele negative suferite în plan fizic și psihic, ținându-se
cont de criterii obiective și rezonabile.”
23. La articolul 13, alineatele (4) și (5) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(4) Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse
de petenți este de competența comisiei speciale, constituite
conform art. 123; comisia specială poate dispune suspendarea
soluționării cererii de plată, în condițiile art. 16 alin. (3).
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(5) În caz de respingere a sumelor pretinse se va emite o
decizie de respingere, motivată; împotriva deciziei se poate
formula contestație în termen de 30 zile de la comunicarea
acesteia, sub sancțiunea decăderii, la instanțele civile de la
sediul Fondului, potrivit normelor de competență generală din
Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.”
24. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) Hotărârile judecătorești pronunțate potrivit alin. (5) sunt
supuse căilor de atac prevăzute de Legea nr. 134/2010,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
25. La articolul 13, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) Dreptul petenților la acțiune contra Fondului pentru plata
creanțelor de asigurări, după înregistrarea de către aceștia a
cererilor de plată, se prescrie în termen de 5 ani calculați de la
data nașterii dreptului, dar nu înainte de 60 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de
Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de
funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență
a asigurătorului, moment de la care Fondul este îndreptățit să
efectueze plăți.”
26. La articolul 14, alineatele (1), (2), (3) și (4) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Orice persoană care pretinde un drept de
creanță de asigurări împotriva asigurătorului în stare de
insolvență poate formula o cerere de plată motivată, adresată
Fondului în condițiile prevăzute la art. 121 și alin. (4), dar nu mai
târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de
deschidere a procedurii falimentului sau de la data nașterii
dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub
sancțiunea decăderii din drept.
(2) Cererea de plată prevăzută la alin. (1) se formulează în
scris de către potențialul creditor și se comunică Fondului, direct
sau prin mandatarii acestuia, la sediu sau prin poștă, prin poșta
electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea
textului actului, cu anexarea înscrisurilor justificative, în copie
legalizată, din care să rezulte cu exactitate cuantumul sumelor
solicitate; dacă cererea de plată privește mai multe dosare de
daună sau contracte de asigurare, potențialul creditor de
asigurare anexează o evidență conținând datele de identificare
și sumele aferente fiecărui dosar de daună/contract de
asigurare, precum și orice documente relevante, dacă este
cazul.
(3) În cazul imposibilității de prezentare a înscrisurilor
justificative în copie legalizată, creditorul de asigurări poate
prezenta fie copii ale acestora, fie o declarație pe propria
răspundere, în sensul susținerii acestor documente justificative,
în cerere se va preciza motivul imposibilității depunerii lor în
copie legalizată; aceste documente vor fi verificate cu evidențele
preluate de Fond de la asigurătorul în insolvență.
(4) Cererea de plată conține cel puțin următoarele informații:
datele de identificare și de contact ale petentului și, dacă este
cazul, ale mandatarului acestuia, cuantumul sumei solicitate,
datele de identificare ale contractului de asigurare și, dacă este
cazul, ale dosarului de daună deschis de asigurător, modalitatea
în care dorește să se efectueze plata; modelele cererilor de
plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor, respectiv
privind acordarea restituirii de primă se stabilesc prin
reglementări emise în aplicarea prezentei legi.”
27. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 15. — (1) Pe măsura înregistrării și analizării cererilor de
plată ale petenților, împreună cu documentele anexate, se
întocmește lista creditorilor de asigurări ale căror creanțe certe,
lichide și exigibile urmează să fie plătite din disponibilitățile
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Fondului, precum și lista cererilor de plată care urmează să fie
respinse parțial sau total; listele se înaintează comisiei speciale,
cu propunerea de aprobare sau respingere la plată a sumelor
solicitate, iar după aprobarea acestor liste de către comisia
specială se efectuează plățile creanțelor de asigurări către
creditorii de asigurări.
(2) Plata de către Fond a creanțelor de asigurări stabilite ca
fiind certe, lichide și exigibile se face în limita unui plafon de
garantare de 500.000 lei stabilit conform art. 4 alin. (1) lit. e).
(3) Plata se face în moneda națională — leu, iar în cazul
creanțelor în valută, plata se poate face și în moneda creanței,
prin deschiderea de conturi bancare corespunzătoare.
(4) Sumele cuvenite creditorilor de asigurări se plătesc de
către Fond prin poștă până la un nivel maxim stabilit prin
reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară
în aplicarea prezentei legi și/sau prin instituții de credit autorizate
de Banca Națională a României; în vederea efectuării plății
sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul poate să
încheie convenții/contracte de prestări de servicii cu oricare
dintre aceste entități.”
28. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16. — (1) În toate cazurile în care consideră că este
necesar, comisia specială poate solicita petenților completarea
documentației și/sau precizarea ori furnizarea de informații
suplimentare cu privire la cererea de plată a acestora;
informațiile solicitate se transmit comisiei, sub sancțiunea
respingerii cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la data
primirii solicitării acesteia.
(2) Pentru motive temeinice, la solicitarea petentului,
termenul de depunere a documentației solicitate se poate
prelungi, în situația în care petentul trebuie să completeze
documentația depusă cu documente emise de alte entități
publice sau private.
(3) În situația prevăzută la alin. (2), Fondul poate emite o
decizie de suspendare a soluționării cererii de plată până la
stingerea motivelor care au condus la luarea unei astfel de
măsuri.”
29. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) În condițiile alin. (1) și (2), Fondul este îndreptățit să
înregistreze și să recupereze, în cadrul procedurii falimentului
asigurătorului debitor, toate sumele achitate creditorilor, pe
măsura plăților efectuate, ca urmare a producerii riscurilor
asigurate după momentul deschiderii procedurii falimentului.”
30. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Creanțele Fondului pot fi supuse verificării lichidatorului
judiciar numai în ceea ce privește analiza plăților raportate la
rezervele tehnice din evidențele asigurătorului în faliment; în
susținerea declarațiilor de creanță, Fondul anexează ordinele
de plată aferente plăților efectuate, o fișă a fiecărui dosar de
daună care conține datele/informațiile relevante.”
31. După articolul 18 se introduce un nou articol,
articolul 181, cu următorul cuprins:
„Art. 181. — Fondul întreprinde demersuri împotriva
persoanelor care au încasat necuvenit sume de la Fond, în
vederea recuperării acestora, putând exercita astfel de acțiuni
inclusiv împotriva persoanelor care îndeplinesc servicii de
interes public și care au încasat necuvenit sume de la Fond în
exercitarea acestor servicii.”
32. La articolul 19 alineatul (2), litera b) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„b) 2 membri desemnați de Ministerul Finanțelor.”

33. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Actul de desemnare/Propunerea de revocare a
membrilor de către Ministerul Finanțelor, cu respectarea
condițiilor prevăzute de prezenta lege, se comunică Autorității de
Supraveghere Financiară; membrii Consiliului de administrație
al Fondului prevăzuți la alin. (2) sunt revocați prin decizia
Autorității de Supraveghere Financiară.”
34. La articolul 19, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) În caz de revocare, demisie, incompatibilitate sau
imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul
dintre membrii Consiliului de administrație al Fondului, numirea
înlocuitorului se face pentru durata rămasă a mandatului; se
consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului
orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de
cel puțin 90 de zile consecutive.”
35. La articolul 20, literele a) și c) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„a) să fie absolvenți de studii universitare de lungă durată cu
diplomă de licență sau cu studii universitare de scurtă durată cu
diplomă de licență și master;
..................................................................................................
c) să aibă experiență profesională dovedită în domeniul
financiar ori în cel de activitate de reglementare/supraveghere
bănci, finanțe sau asigurări ori în activitatea didactică în
învățământul superior din domeniul economic de minimum
8 ani.”
36. La articolul 21 alineatul (1), literele d) și e) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„d) nu au fapte înscrise în cazierul judiciar;
e) nu au înscrise în cazierul fiscal sancțiuni prevăzute de
lege;”.
37. La articolul 21 alineatul (1), după litera e) se introduce
o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
„f) nu sunt angajați ai Fondului.”
38. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Membrii Consiliului de administrație al Fondului nu pot
participa la luarea deciziilor privind un asigurător, în cadrul
căruia o persoană cu care aceștia se află în una dintre relațiile
enumerate la alin. (1) face parte din conducerea asigurătorului
definită conform prevederilor art. 1 alin. (2) pct. 10 din Legea
nr. 237/2015.”
39. După articolul 22 se introduce un nou articol,
articolul 221, cu următorul cuprins:
„Art. 221. — Pentru înlăturarea incompatibilității care rezultă
din prevederile prezentei legi, dacă este cazul, membrii
Consiliului de administrație al Fondului au la dispoziție un
termen de 30 de zile de la data numirii prin decizie a Autorității
de Supraveghere Financiară.”
40. La articolul 23, alineatele (8) și (9) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(8) Hotărârile Consiliului de administrație al Fondului se iau
cu votul majorității membrilor acestuia.
(9) Procesul-verbal al ședinței, care conține ordinea
deliberărilor, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și
opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toți
membrii prezenți la ședință.”
41. La articolul 24 litera a), punctele (iii) și (iv) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„(iii) propunerile de numire în funcție pentru directorul
general;
(iv) desemnarea Fondului ca administrator special al
asigurătorilor intrați în procedura de redresare
financiară, administrator temporar sau de rezoluție;”.
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42. La articolul 24 litera a), după punctul (viii) se introduc
două noi puncte, punctele (viii1) și (viii2), cu următorul
cuprins:
„(viii1) onorariul Fondului în aplicarea dispozițiilor Legii
nr. 246/2015;
(viii2) strategia de investire a resurselor financiare ale
Fondului de rezoluție pentru asigurători;”.
43. La articolul 24 litera b), punctele (iii)—(v) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„(iii) rapoartele întocmite de Fond, în calitate de
administrator special, interimar, temporar sau de
rezoluție sau lichidator în procedura de lichidare
voluntară, conform prevederilor legale;
(iv) raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari;
(v) sistemul de audit intern;”.
44. La articolul 24 litera b), după punctul (v) se introduce
un nou punct, punctul (v1), cu următorul cuprins:
„(v1) bugetul de venituri și cheltuieli;”.
45. La articolul 25 alineatul (1), literele c) și d) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„c) asigură organizarea și exercitarea auditului intern, în
conformitate cu legislația în vigoare;
d) aprobă prime și alte stimulente pentru conducerea
executivă;”.
46. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Președintele Consiliului de administrație al Fondului,
împreună cu directorul general, înaintează și prezintă, după caz,
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară documentele
prevăzute la art. 24 lit. a).”
47. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 26. — (1) Directorul general al Fondului conduce
operativ activitatea curentă a acestuia, asigură îndeplinirea
hotărârilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și
Consiliului de administrație al Fondului.”
48. La articolul 26 alineatul (2), literele a)—d) și j)
se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) reprezintă Fondul în raporturile cu Autoritatea de
Supraveghere Financiară, cu asigurătorii, cu instituțiile de credit,
cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației
publice, cu alte persoane fizice și juridice naționale sau
internaționale, cu alte entități internaționale, precum și în fața
instanțelor judecătorești și arbitrale;
b) propune Consiliului de administrație al Fondului, spre
avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevăzute la
art. 24;
c) asigură plasarea disponibilităților Fondului, urmărind
minimizarea riscului și lichiditatea plasamentelor ca obiective
principale, precum și randamentul plasamentelor, ca obiectiv
complementar, potrivit strategiei prevăzute la art. 5 alin. (3);
d) coordonează efectuarea demersurilor necesare pentru
plata creanțelor de asigurări prevăzute de lege;
..................................................................................................
j) asigură organizarea și exercitarea controlului intern, în
conformitate cu legislația în vigoare;”.
49. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 27. — (1) Constituie contravenție următoarele fapte:
a) nerespectarea de către asigurători a obligațiilor privind
plata contribuțiilor prevăzute la art. 3, 6 și 7;
b) nerespectarea de către asigurători a obligației privind
transmiterea raportării prevăzute la art. 8;
c) nerespectarea de către persoanele care fac parte din
conducerea asigurătorilor a obligațiilor de predare a evidențelor
și documentelor către Fond, prevăzute la art. 122 alin. (1)—(3);
d) nerespectarea de către Fond a obligațiilor de publicare
prevăzute la art. 122 alin. (4) și art. 13 alin. (2);
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e) nerespectarea de către Consiliul de administrație al
Fondului a obligațiilor prevăzute la art. 24;
f) nerespectarea de către președintele Consiliului de
administrație al Fondului a obligațiilor prevăzute la art. 25
alin. (1) lit. a) și c) și alin. (2);
g) nerespectarea de către directorul general al Fondului a
obligațiilor prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b)—e) și lit. j).
(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se
sancționează cu avertisment scris sau amendă de la 1.000 lei
la 50.000 lei.
(3) Pe lângă sancțiunile contravenționale principale
prevăzute la alin. (2), în funcție de natura și gravitatea faptei se
pot aplica una sau mai multe sancțiuni contravenționale
complementare:
a) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activității
de asigurare pentru una sau mai multe clase de asigurări;
b) retragerea autorizației asigurătorilor;
c) interzicerea dreptului de a ocupa funcții care necesită
aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară pentru o
perioadă cuprinsă între unu și 5 ani de la comunicarea deciziei
de sancționare sau la o altă dată menționată în mod expres în
aceasta.
(4) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se face
de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și
controlul din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, iar
sancțiunile se aplică de către Consiliul Autorității de
Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile art. 212
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de
Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările
ulterioare.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din
Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea
sancțiunilor contravenționale prevăzute de prezenta lege se
prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.
(6) Pentru asigurătorii prevăzuți la art. 3, Fondul aduce la
cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară nerespectarea
prevederilor prezentei legi, pentru a lua măsurile ce se impun
conform prevederilor prezentei legi și ale Legii nr. 237/2015.”
50. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28. — Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din
Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și
completările ulterioare, în cazul constatării săvârșirii a două sau
mai multe contravenții, când acestea au fost constatate prin
același act, se aplică amenda prevăzută pentru contravenția cea
mai gravă.”
51. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 29. — În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel,
dispozițiile art. 27 și 28 referitoare la contravenții se completează
cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
și completările ulterioare.”
52. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 30. — (1) Fondul și Autoritatea de Supraveghere
Financiară, după caz, emit reglementări în aplicarea prezentei
legi referitoare la activitatea Fondului.
(2) Reglementările emise de Fond sunt sub formă de
instrucțiuni, care se avizează de Autoritatea de Supraveghere
Financiară și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
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53. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 31. — Structura organizatorică, Statutul Fondului și
nivelul de salarizare a personalului angajat din cadrul Fondului
sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului Autorității de
Supraveghere Financiară.”
54. Articolul 32 se abrogă.
55. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, se
prezintă Consiliului de administrație al Fondului, respectiv
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, împreună cu
situațiile financiare anuale.”
56. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 36. — (1) Exercițiul financiar al Fondului începe la data
de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui
an; primul exercițiu financiar începe la data înființării Fondului
ca persoană juridică de drept public.
(2) Fondul are obligația organizării și conducerii contabilității
potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor
contabile specifice acestuia, emise de Autoritatea de
Supraveghere Financiară.”
57. La articolul 39, după alineatul (3) se introduc trei noi
alineate, alineatele (4)—(6), cu următorul cuprins:
„(4) Unitățile de poliție, inspectoratele județene pentru situații
de urgență, unitățile medicale din cadrul sistemului medical
public și privat, medicii de familie și celelalte autorități publice
competente să cerceteze accidente de vehicule ori să evalueze
starea de sănătate a victimelor unui astfel de eveniment, după
caz, comunică, la cererea Fondului, în termen de cel mult 30 de
zile de la solicitare, informațiile deținute cu privire la cauzele și
împrejurările producerii riscurilor asigurate și la prejudiciile ori
vătămările provocate, în vederea stabilirii și plății despăgubirilor
cuvenite.
(5) În scopul cuantificării corecte a despăgubirilor, unitățile
de reparații a autovehiculelor furnizează, la solicitarea Fondului,
date ori documente care au stat la baza stabilirii prețului unei
reparații.
(6) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la
instanțele judecătorești în temeiul prezentei legi se taxează cu
200 lei.”
58. La articolul 40, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Cu excepția informațiilor pentru care Fondul are obligația
de publicare, potrivit prezentei legi, informațiile legate de
activitatea Fondului pot fi comunicate doar către Autoritatea de
Supraveghere Financiară, precum și către organele judiciare în
timpul procedurilor judiciare, procedurilor de insolvență ori al
procedurilor de lichidare.”
Art. II. — La articolul 262 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie
2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (32) se
modifică și va avea următorul cuprins:

„(32) În termen de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii
de deschidere a procedurii de faliment, polițele de asigurare
încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de
drept; în aceleași condiții, se vor denunța și contractele de
reasigurare.”
Art. III. — (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prin excepție de la alin. (1), pct. 49—51 ale art. I cu
referire la prevederile art. 27—29 din Legea nr. 213/2015 privind
Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările
aduse prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la
30 de zile de la data prevăzută la alin. (1).
(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, prevăzută la alin. (1), se abrogă:
a) art. 22 și 23 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea
financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în
activitatea de asigurări, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 453 din 23 iulie 2013, cu modificările
ulterioare;
b) art. 155 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea și
rezoluția asigurătorilor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 813 din 2 noiembrie 2015;
c) art. 266 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. IV. — În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanțe de urgență, Fondul transmite spre
aprobare Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară
statutul prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind
Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările
aduse prin prezenta ordonanță de urgență, în vederea publicării
acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; la data
publicării statutului aprobat potrivit prevederilor prezentului
articol, statutul în vigoare până la această dată își încetează
valabilitatea.
Art. V. — Membrii Consiliului de administrație al Fondului în
funcție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență își exercită atribuțiile până la data încetării calității de
membru potrivit prevederilor art. 19 alin. (4)—(6) și ale art. 22 din
Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților,
cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de
urgență.
Art. VI. — Procedurile administrative gestionate de Fondul
de garantare a asiguraților pentru plata sumelor cuvenite
creditorilor de asigurări ai asigurătorilor pentru care a fost
deschisă deja procedura de faliment, proceduri care au fost
începute anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, rămân supuse legii aplicabile la data începerii acestora.
Art. VII. — Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare
a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 550 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările aduse
prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege,
dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu

București, 22 septembrie 2021.
Nr. 102.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri la nivelul administrației publice
Având în vedere dispozițiile art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea
unor acte normative și ale art. II din Ordonanța Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul sănătății, ambele acte normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 31 august 2021,
luând în considerare faptul că schemele de personal ale unor autorități publice sunt subdimensionate în raport cu nevoile
impuse de volumul și complexitatea activităților desfășurate,
ținând seama de faptul că existența unui număr mare de posturi vacante este de natură să producă repercusiuni negative
asupra înfăptuirii actului de administrație în contextul continuării procesului de modernizare,
constatând că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de
alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 33/2021, și-au încetat aplicabilitatea, iar autoritățile administrației publice locale solicită Guvernului lămuriri cu privire la
aplicabilitatea Ordonanței Guvernului nr. 17/2021, a Ordonanței Guvernului nr. 19/2021 și a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
având în vedere efectele create de criza sanitară curentă și importanța asigurării personalului necesar implicat
în gestionarea situațiilor generate de starea de alertă la nivelul întregii administrații,
reținându-se că în urma reorganizărilor succesive în funcție de viziunea programelor de guvernare au fost generate
modificări continue ale actelor normative care reglementează numărul de posturi la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, se
impune reglementarea modalității de stabilire a numărului maxim de posturi la nivelul fiecărei instituții publice și structuri din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în condițiile legii,
constatându-se faptul că măsurile care se impun a fi luate nu suportă amânare, consecințele negative ale lipsei intervenției
legislative în regim de maximă urgență constând în îngreunarea până la blocarea activității unor instituții ale administrației publice,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin. (3) din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare, pentru posturile și funcțiile vacante și
temporar vacante, altele decât cele prevăzute la art. II din Legea
nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, pot fi organizate și desfășurate
concursuri în condițiile legii, până la data de 31 decembrie 2021,
cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare
aprobate în bugetul pentru anul 2021.
Art. II. — Articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea
aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — Prin hotărâri ale Guvernului se stabilește numărul
maxim de posturi al fiecărei instituții publice și structuri din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului.”
Art. III. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență se abrogă:
a) articolul V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2021 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind
reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a
Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte
normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 834 din 31 august 2021;
b) articolul II din Ordonanța Guvernului nr. 19/2021 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 834 din 31 august 2021.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila Zoltán
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Mihnea-Claudiu Drumea,
secretar de stat
București, 22 septembrie 2021.
Nr. 103.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

ORDIN
privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului de organizare și funcționare
al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării,
Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare
Având în vedere:
— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;
— Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014—
2020, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru
perioada 2015—2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea,
monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de
cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile art. 217 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței
Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice
Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 385/2021*) în ceea ce privește Metodologia privind selecția
membrilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI) al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării,
Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare,
ministrul cercetării, inovării și digitalizării emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă componența nominală a Colegiului
Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al
Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru
activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, prevăzută în
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprobă Regulamentul de organizare și
funcționare al Colegiului Consultativ pentru CercetareDezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și
Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare
și inovare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 3. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului
Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții în domeniul

cercetării, dezvoltării și inovării vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării
nr. 101/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Colegiului Consultativ pentru CercetareDezvoltare și Inovare, precum și a componenței nominale a
acestuia, pentru un mandat de cel mult două luni, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 22 iunie 2021,
precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului
ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
Ciprian-Sergiu Teleman

București, 7 septembrie 2021.
Nr. 498.
*) Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 385/2021 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA NOMINALĂ

a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării
și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare
Comisia 1. Bioeconomie și științele vieții
Nr. crt.

Numele și prenumele

1

Păun Mihaela Marinela

2

Ruță Simona

3

Rotaru Flaviana

Nr. crt.

Instituția

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Științe Biologice — București
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol
Davila”
ROHEALTH — Romanian Health and
Bioeconomics Cluster
Comisia 2. Energie, mediu și schimbări climatice

Numele și prenumele

Funcția în cadrul CCCDI

Membru
Președinte
Membru

Instituția

Funcția în cadrul CCCDI

1

Nicolaie Sergiu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Membru
pentru Inginerie Electrică — ICPE-CA București

2
3

Albu Mihaela Marilena
Lakatos Elena Simina

Universitatea Politehnica București
Institutul pentru Cercetări în Economie
Circulară și Mediu „Ernest Lupan” — IRCEM
Comisia 3. Științe sociale

Nr. crt.

Numele și prenumele

1

Chivu Luminița

2
3

Caraiani Petre
Pană Adrian

Membru
Vicepreședinte

Instituția

Academia Română — Institutul Național de
Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”
Academia de Studii Economice din București
Center for Health Outcomes & Evaluation —
S.R.L. București

Funcția în cadrul CCCDI

Membru
Membru
Membru

Comisia 4. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
Nr. crt.

Numele și prenumele

Instituția

Funcția în cadrul CCCDI

1

Nae Cătălin

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Membru
Aerospațială „Elie Carafoli” — I.N.C.A.S. București

2

Dimian Mihai

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Membru

Comisia 5. Econanotehnologii și materiale avansate
Nr. crt.

Numele și prenumele

1

Enculescu Ionuț-Marius

2
3

Bunoiu Mădălin
Banu Geanina Silviana

Instituția

Funcția în cadrul CCCDI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Vicepreședinte
pentru Fizica Materialelor — INCDFM București
Universitatea de Vest Timișoara
Membru
Societatea Comercială Process Innovation
Membru
Nucleus — S.R.L.

Comisia 6. Științe umaniste, patrimoniu și identitate culturală
Nr. crt.

Numele și prenumele

1

Timotin Andrei-Constantin

2
3

Ion Rodica Mariana
Mladin Ioana

Instituția

Funcția în cadrul CCCDI

Academia Română, Institutul de Studii Sud-Est Membru
Europene
Universitatea Valahia din Târgoviște
Membru
Societatea Comercială Mladin Workshop for
Membru
Architecture — S.R.L.

Comisia 7. Științe exacte, științele pământului și inginerie
Nr. crt.

Numele și prenumele

1

Ghiță Dan Gabriel

2
3

Ivașcu Larisa
Silaghi-Dumitrescu Luminița

Instituția

Funcția în cadrul CCCDI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Membru
pentru Fizică si Inginerie Nucleară „Horia
Hulubei” — IFIN HH București
Universitatea Politehnică Timișoara
Membru
Asociația Universităților, Institutelor de
Membru
Cercetare-Dezvoltare și a Bibliotecilor Centrale
Universitare din România — ANELIS PLUS
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ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare
al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare
CAPITOLUL I
Misiune și atribuții
Art. 1. — (1) Colegiul Consultativ pentru CercetareDezvoltare și Inovare, denumit în continuare CCCDI, este
principalul organism consultativ de specialitate, fără
personalitate juridică, al Ministerului Cercetării, Inovării și
Digitalizării, denumit în continuare MCID.
(2) CCCDI își desfășoară activitatea în conformitate cu
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările
și completările ulterioare.
Art. 2. — (1) CCCDI are misiunea de a asigura, la nivel
național, suportul științific specializat în elaborarea politicilor și
strategiilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, denumit în
continuare domeniul CDI, și de a sprijini MCID în coordonarea,
evaluarea și monitorizarea activităților de cercetare științifică din
România, în conformitate cu Strategia națională de cercetare,
dezvoltare și inovare, denumită în continuare SNCDI.
(2) În vederea îndeplinirii misiunii de la alin. (1), CCCDI are
următoarele atribuții:
a) elaborarea de rapoarte cuprinzând studii și recomandări
privind problemele specifice sistemului național de cercetaredezvoltare și inovare, denumit în continuare sistemul CDI, cum ar fi:
(i) analiza stadiului și tendințelor, pe plan național și
mondial, în domeniul CDI;
(ii) consultanță pentru elaborarea Planului național de
cercetare-dezvoltare și inovare, denumit în continuare
PNCDI, și pentru procesul de analiză periodică a
desfășurării și a stadiului de îndeplinire a obiectivelor
acestuia;
(iii) identificarea vulnerabilităților sistemului CDI;
(iv) evidențierea zonelor cu potențial de dezvoltare și de
impact socioeconomic pentru domeniul CDI;
(v) analiza oportunității reglementărilor/actelor normative
existente în domeniul CDI și propunerea unor noi
proiecte de acte normative;
b) coordonarea științifică a programelor/subprogramelor
atribuite prin act administrativ de către MCID, având în vedere
următoarele acțiuni:
(i) propune instrumente de finanțare necesare atingerii
scopului și obiectivelor programelor, definește
obiectivele specifice fiecărui instrument de finanțare,
indicatorii de performanță asociați și standardele de
calitate;
(ii) avizează pachetele de informații care se aprobă de
MCID;
(iii) elaborează criteriile de evaluare a propunerilor de
proiecte, criteriile de selecție a corpului de evaluatori
pentru competițiile de proiecte și validează registrul
evaluatorilor constituit în acest scop;
(iv) asistă conducătorii de programe în procesul de
negociere a contractelor pentru proiectele propuse
spre finanțare, prin desemnarea unui observator;
(v) coordonează elaborarea procedurilor, propuse de
conducătorii
de
programe
PNCDI,
pentru
monitorizarea științifică a proiectelor finanțate în cadrul
programelor, pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor
de performanță contractați, inclusiv pentru
identificarea și certificarea situațiilor care intră sub
incidența riscului cercetării;

c) elaborarea rapoartelor de analiză asupra oportunității și
necesității participării României la programele-cadru și inițiative
paneuropene;
d) evaluarea cererilor de autorizare a organizațiilor de
cercetare-dezvoltare în vederea aplicării Directivei 2005/71/CE
a Consiliului din 12 octombrie 2005 referitoare la „viza științifică”,
făcând propuneri de aprobare/refuzare a autorizării acestora,
conform prevederilor legale;
e) evaluarea propunerilor pentru următoarele acțiuni:
(i) organizarea și participarea la manifestări științifice
interne și internaționale;
(ii) susținerea literaturii tehnico-științifice;
(iii) alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru
investiții ale institutelor naționale de cercetaredezvoltare din coordonarea MCID.
Art. 3. — (1) Pe lângă atribuțiile menționate la art. 2 alin. (2),
CCCDI coordonează, din punct de vedere științific, evaluarea
instituțiilor din sistemul CDI, în conformitate cu prevederile art. 33
din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Coordonarea științifică prevăzută la alin. (1) se realizează
prin:
a) stabilirea procedurilor de selecție a experților care asigură
evaluarea unităților sau instituțiilor din sistemul CDI;
b) nominalizarea grupului de lucru însărcinat cu coordonarea
procesului de evaluare, care are rolul de a selecta experții
evaluatori din țară și străinătate;
c) stabilirea și transmiterea spre aprobare la MCID a
componenței nominale a echipelor de evaluatori, la propunerea
grupului de lucru;
d) nominalizarea, pentru fiecare unitate sau instituție
evaluată din sistemul CDI, prin intermediul grupului de lucru, a
unui reprezentant, în calitate de observator, pe perioada de
desfășurare a procesului de evaluare;
e) verificarea respectării procedurilor și aprobarea
rapoartelor finale de evaluare a unităților și instituțiilor din
sistemul CDI;
f) transmiterea către MCID a propunerilor pentru aprobarea
hotărârilor privind rezultatele evaluării unităților și instituțiilor din
sistemul CDI.
Art. 4. — CCCDI selectează și propune specialiști pentru
nominalizarea acestora în comisiile de concurs pentru funcția
de director general al institutelor naționale de cercetaredezvoltare, în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 5. — CCCDI poate colabora cu celelalte consilii
consultative ale MCID, cu ministerele și cu alte autorități publice,
cu reprezentanți ai mediului academic și ai mediului de afaceri,
precum și ai societății civile, inclusiv cu instituții și organizații din
străinătate, în vederea realizării de analize și recomandări
pentru elaborarea de politici și strategii naționale, pentru
susținerea și dezvoltarea sistemului CDI.
Art. 6. — (1) CCCDI poate coopera cu alte organisme,
naționale sau internaționale, din domeniul administrării
programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit
mandatului acordat de MCID.
(2) CCCDI poate reprezenta MCID, pe bază de mandat,
aprobat de ministrul cercetării, inovării și digitalizării, în cadrul
organizațiilor și programelor internaționale de cercetare științifică
și administrare a științei.
Art. 7. — CCCDI elaborează și prezintă spre aprobare
ministrului cercetării, inovării și digitalizării un program de lucru
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anual, până la data de 30 octombrie a fiecărui an, și, de
asemenea, elaborează un raport anual de activitate pe care îl
prezintă conducerii MCID, până la 31 ianuarie din următorul an
calendaristic. Aceste documente vor fi publicate pe pagina de
internet a MCID la rubrica Organisme consultative.
CAPITOLUL II
Organizare și funcționare
Art. 8. — (1) În cadrul CCCDI funcționează următoarele
comisii permanente de specialitate în subdomeniile stabilite și
armonizate în concordanță cu SNCDI, astfel:
Comisia 1. Bioeconomie și științele vieții;
Comisia 2. Energie, mediu și schimbări climatice;
Comisia 3. Științe sociale;
Comisia 4. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu
și securitate;
Comisia 5. Econanotehnologii și materiale avansate;
Comisia 6. Științe umaniste, patrimoniu și identitate culturală;
Comisia 7. Științe exacte, științele pământului și inginerie.
(2) Fiecare comisie va fi alcătuită din 3 membri, unul din
universitate, unul dintr-un institut de cercetare și unul din mediul
privat.
(3) În cadrul CCCDI funcționează Comisia pentru manifestări
științifice și expoziționale și Comisia pentru susținerea literaturii
tehnico-științifice. Acestea două sunt alcătuite din membrii
CCCDI, în prima ședință de lucru a acestuia, funcționând cu un
efectiv de 9 membri fiecare.
Art. 9. — (1) CCCDI este format din 21 de membri astfel:
7 membri din universități, 7 membri din institute de cercetare,
7 membri din mediul privat.
(2) Membrii CCCDI, inclusiv cei care vor ocupa funcția de
președinte și cele două de vicepreședinte, sunt numiți prin ordin
al ministrului cercetării, inovării și digitalizării în urma aplicării
metodologiei de selecție a membrilor CCCDI.
(3) Metodologia de selecție și componența comisiei de
selecție se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării și
digitalizării.
(4) Președintele și cei 2 vicepreședinți formează biroul
executiv al CCCDI.
(5) Membrii CCCDI nu pot fi reprezentați sau substituiți în
activitățile CCCDI de către alte persoane.
Art. 10. — (1) Președintele CCCDI are următoarele atribuții:
a) conduce ședințele de lucru în plen ale CCCDI și ale
biroului executiv;
b) stabilește ordinea de zi a ședințelor CCCDI, pe baza
propunerilor biroului executiv, ordinea de zi putând fi modificată
prin votul membrilor CCCDI, la cererea oricărui membru al
CCCDI;
c) asigură comunicarea hotărârilor, avizelor, recomandărilor
și documentelor elaborate de CCCDI către ministrul cercetării,
inovării și digitalizării și, după caz, către conducătorii de
programe CDI;
d) reprezintă CCCDI în relația cu ministrul cercetării, inovării
și digitalizării;
e) reprezintă CCCDI în relația cu terții, conform mandatului
acordat de către ministrul cercetării, inovării și digitalizării.
(2) În cazul indisponibilității sale, președintele CCCDI poate
delega atribuțiile sale unuia dintre vicepreședinți, pe baza unei
decizii scrise.
Art. 11. — (1) Mandatul membrilor CCCDI este de 4 ani și
poate fi reînnoit o singură dată.
(2) În cazul în care un membru al CCCDI încalcă normele
etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod
sistematic în activitățile CCCDI, acesta va fi revocat din calitatea
de membru al CCCDI. Condițiile și procedura de revocare sunt
stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al CCCDI,
denumit în continuare ROI.
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(3) În cazul existenței unui loc vacant în componența CCCDI
sau în situația în care un membru este în imposibilitatea de a-și
exercita mandatul sau pentru situațiile prevăzute la alin. (2),
ministrul cercetării, inovării și digitalizării va numi prin ordin un alt
membru, conform metodologiei de selecție.
(4) Mandatul noului membru care este numit în cazurile
prevăzute la alin. (2) și (3) încetează la data finalizării
mandatului membrului pe care îl înlocuiește.
Art. 12. — (1) În termen de maximum 15 zile calendaristice
de la numire, CCCDI elaborează ROI, pe care îl înaintează spre
aprobare conducerii MCID.
(2) ROI cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:
a) atribuțiile detaliate ale președintelui și vicepreședinților
CCCDI;
b) procedura de convocare a ședințelor CCCDI;
c) procedura de adoptare a hotărârilor CCCDI;
d) condițiile și procedura pentru revocarea unui membru al
CCCDI;
e) regulamentul-cadru de organizare și funcționare al
comisiilor permanente de specialitate;
f) regulamentul-cadru de organizare și funcționare al
comisiilor sau grupurilor de lucru.
Art. 13. — (1) CCCDI are un secretariat tehnic asigurat de
Direcția generală politici și strategii CDI și digitalizare a MCID,
care asigură suportul logistic pentru desfășurarea activităților
CCCDI și ale comisiilor permanente de specialitate și comisiilor
sau grupurilor de lucru ale acestuia.
(2) Secretariatul tehnic asigură gestionarea paginii de
internet a CCCDI cu sprijinul Compartimentului ITC.
Art. 14. — (1) Ședințele CCCDI sunt convocate de către
președintele CCCDI, de către ministrul cercetării, inovării și
digitalizării sau la cererea a cel puțin 7 membri ai CCCDI.
(2) Cvorumul de lucru al CCCDI este de 13 membri.
Art. 15. — (1) Ministrul cercetării, inovării și digitalizării sau un
reprezentant al acestuia participă de drept la ședințele CCCDI.
(2) Pot participa la ședințele CCCDI, la invitația președintelui,
directori/directori generali ai direcțiilor de specialitate din MCID
și, în funcție de subiectele aflate pe ordinea de zi, directorii
generali ai conducătorilor de programe.
(3) În cadrul ședințelor CCCDI pot fi invitați specialiști sau
consultanți, care nu sunt membri ai CCCDI, pentru anumite
puncte de pe ordinea de zi și pe durata discutării acestora.
Art. 16. — Comisiile permanente de specialitate ale CCCDI
se organizează și funcționează pe baza regulamentului-cadru
stabilit prin ROI al CCCDI.
Art. 17. — (1) În afara comisiilor menționate la art. 8, CCCDI
poate înființa, la propunerea biroului executiv, și comisii sau
grupuri de lucru, prin cooptarea de specialiști pentru rezolvarea
unor probleme apărute pe parcurs.
(2) Comisiile sau grupurile de lucru se organizează și
funcționează pe baza regulamentului-cadru stabilit prin ROI al
CCCDI.
CAPITOLUL III
Logistică și finanțare
Art. 18. — (1) Suportul tehnic, secretariatul și resursele
materiale necesare funcționării CCCDI sunt asigurate de către
MCID.
(2) Cheltuielile privind remunerația membrilor CCCDI și a
specialiștilor din comisiile sau grupurile de lucru, precum și
cheltuielile de transport și cazare sunt asigurate de MCID.
(3) Pentru activitatea desfășurată, membrii CCCDI și
specialiștii din comisiile sau grupurile de lucru sunt remunerați,
în afara activității de bază, în funcție de numărul orelor efectiv
lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din
activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitățile
bugetare.
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Art. 19. — (1) În vederea încadrării în bugetul alocat, membrii
CCCDI și specialiștii din comisiile sau grupurile de lucru au
obligația respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018
privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor
publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum
și în cazul deplasării în interesul serviciului.
(2) În cazul acelor membri ai CCCDI sau al acelor specialiști
din comisiile sau grupurile de lucru ale căror costuri de transport
nu se încadrează în limitele prevăzute sau al celor care nu pot
participa fizic la lucrările CCCDI sau ale comisiilor sau grupurilor
de lucru ale acestuia, se asigură participarea la reuniuni prin
videoconferință sau prin alte modalități uzuale de participare la
reuniune de la distanță.
CAPITOLUL IV
Norme de etică și deontologie profesională
Art. 20. — (1) Membrii CCCDI și specialiștii din comisiile sau
grupurile de lucru ale acestuia au obligația să respecte
reglementările aplicabile și normele de etică și deontologie
profesională conform prevederilor legale cu incidență în materie.
(2) Membrii CCCDI și specialiștii din comisiile sau grupurile
de lucru au obligația de a raporta cu celeritate președintelui
CCCDI orice situație în care consideră că se află într-un conflict
de interese, imediat ce constată existența conflictului de
interese, și de a se recuza de la luarea deciziilor afectate de
conflictul de interese. Situațiile explicite de conflict de interes vor
fi prevăzute în ROI.
(3) Constituie conflict de interese participarea la luarea
deciziilor de către un membru sau specialist care se află sau s-a

aflat în ultimii 5 ani într-o relație contractuală cu instituția asupra
căreia se ia decizia.
(4) Membrii CCCDI și specialiștii din comisiile sau grupurile
de lucru, precum și persoanele care asigură secretariatul
CCCDI au obligația păstrării confidențialității și respectării
normelor GDPR în privința documentelor supuse dezbaterii și
pozițiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepția acelor
documente care sunt făcute publice.
(5) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la preluarea
mandatului, atât membrii CCCDI, cât și specialiștii din comisiile
sau grupurile de lucru ale acestuia, precum și persoanele care
asigură secretariatul CCCDI vor semna o declarație de
confidențialitate.
(6) Membrii CCCDI nu pot face parte din componența altui
organism consultativ al MCID.
CAPITOLUL V
Dispoziții finale
Art. 21. — (1) Membrii CCCDI și specialiștii din comisiile sau
grupurile de lucru ale acestuia răspund, în condițiile legii, pentru
orice prejudiciu creat bugetului public al MCID ori conducătorilor
de programe de cercetare-dezvoltare și inovare care
implementează proiecte propuse de CCCDI.
(2) Orice membru al CCCDI care a votat împotriva unei
hotărâri nu răspunde pentru prejudiciul creat dacă a transmis în
scris ministrului cercetării, inovării și digitalizării motivele votului
împotrivă.
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