Proiect Lege 503/2004, 07.11.2011

Proiect de Lege
pentru modificarea si completarea Legii nr.503/ 2004
privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Art. I. - Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de
asigurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1193 din 14 decembrie 2004, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
“LEGE
privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea

i lichidarea în activitatea de asigurare”

2. Art. 1 va avea urmatorul cuprins:
„(1) Procedurile privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare instituite
prin prezenta lege se aplică asigurătorilor şi/sau reasiguratorilor, astfel cum aceştia sunt definiţi la art.
2 din Legea nr. 32/2000, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor cu modificările
şi completările ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate, precum şi sucursalelor
şi filialelor societăţilor de asigurare din alte state terţe, care au sediul în România; procedurile privind
redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare nu se aplică sucursalei unei societăţi de
asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea
competentă a statului membru de origine;
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică intermediarilor în asigurări, astfel cum sunt definiţi
prin Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia fiind supuşi reglementărilor
dreptului comun în materie de reorganizare judiciară şi de faliment, cuprinse in Legea nr. 85/2006
privind procedura insolventei cu modificările şi completările ulterioare, cu exceptia dizolvarii si
lichidarii voluntare prevazute in cap. III, Sectiunea a V-a.”
3. Art. 2 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
“(1)
Prezenta
lege
reglementează
procedura
redresării
financiare
a
asiguratorului/reasiguratorului, procedura falimentului acestuia, precum şi dizolvarea si lichidarea
voluntara a asigurătorilor, reasigurătorilor si brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.”
4. Art. 3 lit. c) va avea urmatorul cuprins:
“c)
procedura
falimentului
procedura
de
insolventa
care
se
aplica
asiguratorului/reasiguratorului care implica masurile necesare pentru lichidarea averii acestuia in
vederea acoperirii pasivului.”
5. Art. 3 lit. g) va avea urmatorul cuprins:
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“g) lichidator - persoană fizică sau juridică, practician in insolventa, desemnat in conditiile
Legii nr. 85/2006 sa conduca activitatea asiguratorului/reasiguratorului i să exercite atributiile
prevazute la art. 40, in cadrul procedurii falimentului;”
6. Art. 3 lit. h) va avea urmatorul cuprins:
„h) creditori de asigurari - acei creditori care sunt persoane asigurate, titulari de polite de
asigurare, beneficiari ai contractelor de asigurare, precum şi oricare alte terţe persoane prejudiciate
prin nerespectarea condiţiilor de asigurare ale contractelor, ale căror creanţe nu au fost platite de
societatea de asigurare.”
7. Art. 3 lit. i) va avea urmatorul cuprins:
„i) Creante de asigurari - reprezinta creantele creditorilor de asigurari, care rezultă dintr-un
contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru aceşti creditori atunci când unele elemente ale
datoriei nu sunt cunoscute încă. Se consideră creanţe de asigurări creanţele Fondului de garantare
precum şi primele datorate de către societatea de asigurare debitoare, rezultate din încetarea ori, după
caz, din anularea contractelor de asigurare sau operaţiunilor efectuate, conform legii aplicabile
acestora, înainte de intrarea in procedura falimentului.”
8. Art. 3 lit. k) va avea urmatorul cuprins:
k) “acord de plata a creantelor de asigurari- convenţia intervenită înainte sau după deschiderea
procedurii falimentului, încheiată între asigurator/reasigurator şi creditorii de asigurări, având ca
obiect modul şi termenele de plată a creanţelor;”
9. La Art. 3 dupa alin. (1) se adauga alin. (2) cu urmatorul cuprins:
„(2) Termenii: stat membru, stat membru de origine, stat membru gazda, stat tert, filiala,
sucursala, persoana semnificativa, actionar semnificativ au intelesul prevazut de Legea nr.32/2000
privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor.”
10. Art. 4 alin. (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Verificarea se poate efectua oricând de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,
inclusiv în urma sesizărilor creditorilor de asigurări referitoare la situaţia financiară a societăţii de
asigurare/reasigurare, în vederea prevenirii stării de insolventa şi/sau a restabilirii situaţiei acesteia în
cadrul procedurii de redresare financiară.”
11. Art. 5 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
“(1) Procedura de redresare financiară implică orice intervenţie a Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor pentru luarea măsurilor necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii de
asigurare/reasigurare, în scopul prevenirii stării de insolventa a acesteia şi a evitării intrarii in
procedura falimentului.”
12. Art. 6 alin. (2)

i (3) vor avea urmatorul cuprins:

„(2) La cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, societatea de asigurare/reasigurare
este obligată să determine şi să comunice în termen de 48 de ore de la solicitare, urmatoarele:
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a) calculul marjei de solvabilitate disponibile, a marjei de solvabilitate minime si al fondului de
siguranta;
b) indicatorul de lichiditate;
c) situatia rezervelor tehnice brute constituite pe fiecare categorie de rezerve tehnice si clasa de
asigurare practicata;
d) activele admise sa acopere rezervele tehnice brute constituite.
(3) Indicatorii vor fi determinati si raportati in conformitate cu reglementarile in vigoare,
pentru luna anterioara datei solicitarii de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.”
13. Art. 7 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. - O societate de asigurare/reasigurare, intra in procedura de redresare financiara
reglementata de prezenta lege, atunci cand exista cel putin una din urmatoarele situatii:
a) se constată nerespectarea, în orice mod, a prevederilor art. 6 alin. (2), precum şi a oricăror
alte prevederi legale referitoare la activitatea de asigurare/reasigurare, punându-se în pericol onorarea
obligaţiilor asumate faţă de creditorii de asigurări;
b) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub valoarea marjei de solvabilitate
minime determinate in conformitate cu reglementarile in vigoare;
c) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub limita minimă prevăzută de
reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă.”
14. Art. 8 alin. (1), va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8. - (1) În cazurile prevăzute la art. 7, lit. a) si b) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
poate dispune, prin decizie motivată, deschiderea procedurii de redresare financiară prin una dintre
următoarele modalităti:
a) redresarea societătii de asigurare/reasigurare pe bază de plan de redresare financiară;
b) redresarea societătii de asigurare/reasigurare prin administrare specială."
15. La Art. 8 după alin. (1) se introduce alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) În cazul prevazut la art. 7 lit.c) consiliul de administratie si/sau consiliul director sunt/este
obligate/obligat, de îndată, să convoace adunarea generală extraordinară pentru efectuarea majorării
capitalului social al societăţii. În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a
convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor, societatea va prezenta Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor:
a) dovada convocării adunării generale extraordinare şi propunerea de hotărâre de majorare a
capitalului social;
b) analiza detaliată a factorilor care au dus la scăderea marjei de solvabilitate disponibile sub
valoarea fondului de siguranţă;
c) planul detaliat de măsuri pe care societatea le va lua în vederea evitării scăderii marjei de
solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranţă, pentru o perioadă de cel puţin un an.
Efectuarea operaţiunii de majorare a capitalului social, inclusiv vărsarea capitalului social subscris, nu
va putea depăşi 60 de zile calendaristice de la data convocării adunării generale extraordinare a
acţionarilor."
16. Art. 8 alin. (3) lit. a), va avea urmatorul cuprins:
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“a) luarea unor măsuri cu privire la bunurile şi/sau activele societăţii de asigurare/reasigurare,
constând în inventarierea lor de către aceasta şi conservarea pe toată perioada procedurii de redresare
financiară, precum si restrangerea sau interzicerea posibilitatii de a dispune liber de acestea;
răspunderea pentru neaplicarea sau pentru aplicarea necorespunzătoare a acestor măsuri dispuse de
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor aparţine membrilor consiliului de administratie/ consiliului de
supraveghere si conducerii executive a societăţii de asigurare/reasigurare;”
17. Art. 12 alin. (3) lit. e) va avea urmatorul cuprins:
„e) programe de reasigurare si/sau de retrocesiune.”
18. Art. 15 lit. c) va avea urmatorul cuprins:
c) închiderea procedurii de redresare financiară; în acest caz, Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor va retrage autorizaţia de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare şi, în situaţia
constatării indiciilor stării de insolventa a acesteia, va cere tribunalului deschiderea de îndată a
procedurii falimentului, potrivit art. 3 lit. j) pct. 3. ”
19. Art. 16 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
“Art. 16. (1) În situaţia aplicării modalităţii de redresare financiară prevăzute la art. 8 alin. (1)
lit. b), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor desemnează o persoană în calitate de administrator
special, care, în principal, va duce la îndeplinire şi va lua toate măsurile necesare restabilirii situaţiei
financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, cu respectarea dispoziţiilor, a termenelor şi a condiţiilor
cuprinse în decizia de redresare financiară.
20. La Art. 16 dupa alin. (1) se introduce alineatul (2), care va avea urmatorul cuprins:
(2) În acest sens administratorul special poate convoca de îndată o adunare generală
extraordinară, cu propunerea efectuării operaţiunii de majorare i/sau diminuare a capitalului social.”
21. Art.21 lit.b) va avea urmatorul cuprins:
“b) retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare, precum şi, dacă
se constată insolventa acesteia, solicitarea, de îndată, a intrarii in procedura falimentului, în situaţia
prevăzută la art. 20 lit. b).”
22. Art. 22 va avea urmatorul cuprins:
“În cazul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b), la data publicării deciziei privind închiderea
procedurii de redresare financiară şi constatarea stării de insolventa a societăţii de
asigurare/reasigurare se naşte dreptul creditorilor de asigurări, de a solicita plata sumelor cuvenite de
la Fondul de garantare.”
23. Art. 23 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
„(1) În termen de 30 de zile de la data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare
financiară, societatea de asigurare/reasigurare pentru care au fost constatate de catre Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor indiciile existentei starii de insolventa este obligată să predea Fondului
de garantare evidenta contractelor de asigurare in vigoare la data inchiderii procedurii de redresare
financiara, evidenţa completă a dosarelor de daună, precum şi evidenţele tehnico-operative şi contabile
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aferente acestor contracte si dosare, în vederea publicării listei potenţialilor creditori de asigurări,
beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. Răspunderea pentru neîndeplinirea sau
pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiei revine membrilor consiliului de
administratie/consiliului de supraveghere si conducerii executive a societăţii de asigurare/reasigurare;”
24. Art. 23 alin. (3)

i (4) vor avea urmatorul cuprins:

„(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Fondul de garantare ia toate măsurile
necesare pentru publicarea listei creditorilor de asigurări ale căror creanţe au rezultat din evidenţele
transmise de societatea de asigurare/reasigurare, conform alin. (1).”
(4) Orice persoană care figurează în lista creditorilor de asigurari publicati va formula o cerere
scrisa adresată Fondului de garantare.
25. Art. 24 alin. (1)

i (2) vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Orice persoană care nu figurează în lista creditorilor de asigurari publicati si care pretinde
vreun drept de creanţă de asigurări împotriva societăţii de asigurare poate formula o cerere motivată în
acest sens, adresată Fondului de garantare.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se formulează în scris de către fiecare pretins creditor şi se
depune la sediul Fondului de garantare sau prin intermediul serviciilor de poştă, recomandat, cu
confirmare de primire. Odată cu cererea, persoana respectivă anexează înscrisurile justificative, in
original, şi menţionează toate elementele necesare stabilirii cu exactitate a cuantumului sumelor
solicitate. Totodata se pot anexa orice alte documnente si se pot comunica alte informatii prin care se
poate dovedi cuantumul sumelor pretinse.”
26. La Art. 24 dupa alin. (2) se introduce alin. (21), care va avea urmatorul cuprins:
“(21) In cazul imposibilitatii de prezentare a acestor înscrisuri justificative in original,
creditorul de asigurari poate prezenta copii ale acestora, semnate pe proprie raspundere, iar în cerere
va preciza motivul imposibilităţii depunerii lor in original.”
27. Art. 24 alin. (3)-(6) vor avea urmatorul cuprins:
“(3) În cerere se vor menţiona, în principal, următoarele elemente: natura creanţei, momentul
naşterii sale şi cuantumul sumei pretinse, dacă există vreun privilegiu ori o garanţie reală în ceea ce
priveşte creanţa, precum şi care sunt bunurile acoperite de asigurarea lor.
(4) Cererea, precum şi actele şi informaţiile solicitate conform alin. (2), (21) şi (3) se depun în
limba română; traducerile actelor se vor transmite numai sub semnătura autorizată a traducătorului,
conform legii.
(5) După primirea fiecărei cereri în condiţiile alin. (1) - (4), comisia special constituită,
desemnată conform art. 23 alin.(2), înregistrează şi analizează întreaga documentaţie aferentă cererii.
Pe baza propunerilor comisiei, Fondul de garantare va aproba sau, după caz, va respinge cuantumul
sumelor pretinse. In caz de respingere a cuantumului sumelor pretinse se va emite o decizie de
respingere. Împotriva deciziei se poate formula plângere, în condiţiile prevăzute de art. 19.
(6) Pentru creditorii acceptaţi la plată prin hotărâre judecătorească, publicarea se va face,
pentru fiecare caz, după ce această hotărâre a rămas irevocabilă.”
28. La art. 24 dupa alin. (6) se introduce alineatul (7) care va avea urmatorul cuprins:
„(7) Fondul va putea plati indemnizatiile/despagubirile in termen de 5 ani de la data ramanerii
irevocabile a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.
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29. Art. 25 va avea urmatorul cuprins:
“(1)
Orice
persoană
care
invocă
vreun
drept
de
creanţă
împotriva
asiguratorului/reasiguratorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare
valabila, între data închiderii procedurii de redresare financiară si data intrarii in procedura
falimentului, poate formula, sub sancţiunea decăderii, o cerere, în termen de cel mult 30 de zile de la
data producerii riscului asigurat, în condiţiile art. 24 alin. (2)-(4).
(2) În cazul în care portofoliul contractelor de asigurare ale societatii de asigurare/reasigurare
nu a fost transferat până la data închiderii procedurii de redresare financiară, Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor dispune toate măsurile necesare informării asiguraţilor, atât cu privire la posibilitatea
acestora de a denunţa, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrarii in procedura falimentului,
contractele de asigurare încheiate cu societatea debitoare, cât şi cu privire la dreptul acestora de
recuperare a primelor de asigurare aferente, pentru perioada cuprinsă între momentul denunţării
contractului de asigurare şi cel al expirării duratei de valabilitate a acestuia.
(3) În cazul producerii riscurilor acoperite prin contractele prevăzute la alin.(2), între data
intrarii in procedura falimentului şi cel al denuntarii acestora, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data
pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
nominalizează o societate de asigurare, în vederea constatării şi evaluării daunelor. Sumele cuvenite
asiguraţilor, stabilite de societatea de asigurare şi acceptate la plată de comisia special constituită,
prevăzută la art. 23 alin. (2), se plătesc din resursele Fondului de garantare, în condiţiile şi cu
respectarea prevederilor prezentei legi şi ale normelor emise de Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor în aplicarea acesteia.
(4) Prevederile art. 24 alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător şi în cazul cererilor
persoanelor prevăzute la alin. (1).”
30. Art. 27 va avea urmatorul cuprins:
“(1) Fondul de garantare se subrogă în toate drepturile creditorilor de asigurări pentru sumele
egale cu plăţile pe care le-a plătit din disponibilităţile sale.
(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 62 alin.(1) lit.b) din Legea 85/2006 Fondul de garantare
poate înregistra la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, în vederea recuperării lor, orice
sume, dobânzi şi/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat din resursele sale.
(3) În condiţiile alin. (1) şi (2), Fondul de garantare este îndreptăţit să înregistreze şi să
recupereze, în cadrul procedurii falimentului societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, toate sumele
achitate creditorilor, pe măsura plăţilor efectuate, ca urmare a producerii riscurilor asigurate după
momentul deschiderii procedurii falimentului.”
31. Art. 29 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
“(1) În temeiul prezentei legi, societatea de asigurare/reasigurare debitoare aflată în stare de
insolventa, aşa cum aceasta este definită la art. 3 lit. j) pct. 1, este obligată să adreseze tribunalului o
cerere pentru a fi supusă procedurii falimentului. Cererea se depune în termen de cel mult 20 de zile de
la data aparitiei stării de insolventa.”
32. Art. 30 alin.(1) va avea urmatorul cuprins:
„(1) Creditorii societatii de asigurare/reasigurare debitoare, altii decat creditorii de asigurari
prevazuti la art. 23 alin.3, art.24 alin.6 si la art. 25 alin.1 ale caror sume pretinse se platesc din
disponibilitatile Fondului de garantare, pot inregistra la tribunal o cerere de deschidere a procedurii de
faliment impotriva societatii debitoare in conditiile prezentei legi, daca detin o creanta certa, lichida si
exigibila de mai mult de 90 de zile, cu o valoare minima de 45.000 lei.”
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33. Art. 31 alin. (2) va avea urmatorul cuprins:
“ (2) Deschiderea procedurii falimentului se pronunţă de judecatorul sindic dacă:
a) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a comunicat, prin întâmpinare, că la data formulării
cererii de deschidere a procedurii falimentului nu se află în curs de desfăşurare o procedură de
redresare financiară a activităţii societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, în condiţiile prezentei
legi; sau
b) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a comunicat, prin întâmpinare, că nu există
posibilităţi reale de restabilire a situaţiei financiare a societăţii şi de plată a creanţelor tuturor
creditorilor acesteia în cadrul unei proceduri de redresare financiară.”
34. Art. 32 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
„(1) În temeiul prezentei legi, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate introduce o cerere
privind deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăţi de asigurare debitoare, în oricare
dintre cazurile prevăzute la art. 3 lit. j) pct. 2 şi 3.”
35. Art. 32 alin. (2) lit. a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
„a) hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind retragerea
autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, constatarea starii de
insolventa si promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia;
b) decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind închiderea procedurii de redresare
financiară, urmata de depunerea cererii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva
societatii de asigurare/reasigurare.”
36. Art. 33 va avea urmatorul cuprins:
“(1) În urma înregistrării cererii, conform art. 29-32, se va cita societatea de
asigurare/reasigurare debitoare si dupa caz, creditorul care a formulat cererea sau Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor. Totodata va fi notificat şi Fondul de garantare.
(2) Contestaţia societăţii de asigurare/reasigurare împotriva cererii prevăzute la art. 30 şi 32
poate fi introdusă în cel mult 5 zile de la data primirii notificării cu privire la înregistrarea unei astfel
de solicitări. Contestaţia se judecă cu celeritate şi cu precădere; împotriva hotărârii judecatorului sindic
se poate exercita recurs, în termen de 7 zile de la comunicare.
(3) La primul termen de judecată, judecatorul sindic va analiza cererea introductivă şi
înscrisurile depuse şi, în situaţia în care societatea de asigurare/reasiguare debitoare nu a contestat
existenta starii de insolventa, potrivit alin. (2), va pronunţa o hotărâre de deschidere a procedurii
falimentului.”
37. Art. 34 alin. (1)

i (3) vor avea urmatorul cuprins:

“(1) În urma pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, lichidatorul
comunică de îndată despre aceasta părţilor interesate, Fondului de garantare, precum şi oficiului
registrului comerţului unde este inregistrata societatea de asigurare/reasigurare debitoare, în vederea
efectuării menţiunii "societate de asigurare/reasigurare în faliment". Comunicarea se publică, prin grija
Fondului de garantare, în cel puţin două ziare de circulaţie naţională, potrivit dispoziţiilor legale.”
(3) Toate cheltuielile aferente acestor măsuri se suportă din patrimoniul societăţii de
asigurare/reasigurare debitoare; în lipsa disponibilităţilor necesare, se utilizează fondul de lichidare
prevăzut de Legea nr.85/2006.”
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38. Art. 35 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 35 (1) În urma deschiderii procedurii falimentului se interzice, sub sancţiunea nulităţii,
acţionarilor semnificativi ai societăţii de asigurare/reasigurare debitoare sau persoanelor care au
deţinut funcţii de conducere să înstrăineze acţiunile deţinute la societatea de asigurare/reasigurare
debitoare, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi fără aprobarea
judecătorului-sindic.
(2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor, potrivit alin. (1), în registrele
speciale de evidenţă ţinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau în registrele
independente.”
39. Art. 37 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 37 Prin hotărârea de deschidere a procedurii falimentului, judecatorul sindic ridică
administratorilor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a
administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele.”
40. Art. 38 va avea urmatorul cuprins:
„(1) Hotărârile judecatorului sindic sunt definitive şi executorii şi pot fi atacate separat cu
recurs în termen de 7 zile de la comunicarea hotararii.
(2) Recursul se judecă de către Curtea de Apel Bucureşti, cu celeritate şi cu precădere.
Dispoziţiile art. 8 alin. (3) din Legea 85/2006 se aplică în mod corespunzător.”
41. Art. 39 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
“ (1) Potrivit prezentei legi, judecătorul-sindic are următoarele atribuţii principale:
a) pronunţarea motivata a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului a
asiguratorului/reasiguratorului;
b) notificarea Fondului de garantare, precum şi a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cu
privire la înregistrarea cererilor introductive;
c) judecarea contestaţiei asiguratorului/reasiguratorului împotriva cererii introductive
formulate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de creditorii de asigurări si de ceilalti creditori,
dupa caz, pentru începerea procedurii;
d) desemnarea motivata a lichidatorului care va administra procedura, stabilirea remuneratiei, a
atributiilor acestuia in conditiile art. 11 lit. c din Legea 85/2006 precum si inlocuirea acestuia, pentru
motive temeinice;
e) judecarea acţiunilor introduse de lichidatorul judiciar pentru anularea unor transferuri cu
caracter patrimonial, anterioare hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;
f) judecarea cererilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind nulitatea sau anularea
unor acte prejudiciabile intereselor şi drepturilor creditorilor de asigurări, anterioare deschiderii
procedurii de faliment;
g) judecarea cererilor de compensare a creanţelor, formulate de societatea de
asigurare/reasigurare sau de creditorii de asigurări, după caz, cu avizul Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor;
h) judecarea contestaţiilor formulate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de societatea
de asigurare/reasigurare debitoare, de creditorii de asigurări ori ale oricarei persoane interesate, după
caz, împotriva măsurilor dispuse de lichidator;
i) admiterea si confirmarea planului de lichidare a unor bunuri din patrimoniul societăţii de
asigurare/resigurare debitoare, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
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j) admiterea si confirmarea acordului de plata a creantelor de asigurari, cu avizul prealabil al
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
k) soluţionarea contestatiilor la rapoartele lichidatorului judiciar;
l) judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere, a cenzorilor,
a auditorilor financiari şi a personalului de execuţie sau cu atribuţii de control din cadrul societăţii de
asigurare/reasigurare debitoare care au contribuit la ajungerea asiguratorului/reasiguratorului in
insolventa, potrivit art. 50 din Lege;
m) pronunţarea hotărârii de închidere a procedurii.”
42. Art. 40 lit. a) va avea urmatorul cuprins:
“Potrivit prezentei legi, principalele atribuţii ale lichidatorului sunt următoarele:
a) analizarea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare debitoare în raport cu situaţia de fapt
şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi a împrejurărilor care au condus la starea de
insolventa a acesteia, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabila intrarea in faliment a
societăţii de asigurare/reasigurare, si asupra existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in
conditiile art. 50 din lege. Raportul întocmit este supus judecătorului-sindic, în cel mult 40 de zile de
la data desemnării sale; un exemplar al acestui raport se va transmite şi Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor. La cererea lichidatorului, pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate, prin
încheiere, să prelungească perioada de prezentare a raportului;”
43. La art. 40 dupa lit. a) se adauga literele a1) si a2) cu urmatorul cuprins:
“a1) notificarea cu privire la pronuntarea hotararii de intrare in procedura falimentului a
societatii de asigurare/reasigurare debitoare.
a2) verificarea creanţelor impotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare şi, după caz,
formularea obiectiunilor împotriva acestora, precum si întocmirea tabelelor de crean e;”
44. Art. 40 lit. b) – h) vor avea urmatorul cuprins:
“b) verificarea creanţelor Fondului de garantare, precum şi a oricăror alte sume cuvenite
acestuia, potrivit legii, cu respectarea drepturilor, a privilegiilor şi/sau a garanţiilor sale legale;
c) menţinerea, sau denunţarea unor contracte încheiate de societatea de asigurare/reasigurare
debitoare, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
d) conducerea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, respectiv efectuarea
operaţiunilor în interesul procedurii de faliment, inclusiv recuperarea primelor de asigurare restante,
aferente contractelor de asigurare;
e) încheierea acordurilor de plata a creantelor in asigurari, cu avizul Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor şi confirmarea lor de catre judecătorului-sindic, cu sau fără garantarea acestora cu
activele societăţii de asigurare/reasigurare debitoare;
f) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare şi
luarea tuturor măsurilor corespunzătoare pentru conservarea acestora;
g) angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar în vederea lichidării şi
conducerea activităţii acestuia, angajarea putându-se face şi din cadrul personalului existent al
societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
h) introducerea acţiunilor pentru anularea actelor frauduloase, încheiate de societatea de
asigurare/reasigurare debitoare în dauna drepturilor creditorilor de asigurări in cei trei ani anteriori
deschiderii procedurii;”
45. Art. 40 lit. i) va avea urmatorul cuprins:
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“i) introducerea acţiunilor pentru anularea constituirilor de garantii sau transferuri de drepturi
patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor
prestaţii executate, efectuate de către societatea de de asigurare/reasigurare debitoare prin:”
46. Art. 40 lit. i) pct. 1 va avea urmatorul cuprins:
“1. acte de transfer cu titlu gratuit, cu excepţia sponsorizărilor în scop umanitar, efectuate în cei
3 ani anteriori deschiderii procedurii;”
47. Art. 40 lit. j) pct. 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
“j) introducerea de acţiuni pentru anularea constituirilor de garantii sau transferurilor de
drepturi patrimoniale către terti, şi pentru restituirea de către acestia a bunurilor transmise şi a valorii
altor prestaţii, executate de societatea de de asigurare/reasigurare debitoare în dauna drepturilor
creditorilor de asigurări prin:
1. acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia părţilor implicate de a
sustrage bunuri de la urmărirea de către creditorii de asigurări sau de a le leza în orice mod drepturile
acestora;
2. operaţiuni comerciale în care prestaţia societăţii de de asigurare/reasigurare debitoare o
depăşeşte în mod vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii proceduri;”
48. Art. 40 lit. j) pct. 6 va avea urmatorul cuprins:
“6. acte încheiate de persoanele semnificative sau de acţionarii semnificativi cu societatea de
de asigurare/reasigurare debitoare în cadrul căreia deţin această calitate, în anul anterior deschiderii
procedurii falimentului;”
49. Art. 40 lit. k) si l) se abroga.
50. Art. 40 lit. m) si n) vor avea urmatorul cuprins:
“m) urmărirea încasării oricăror creanţe din patrimoniul societăţii de de asigurare/reasigurare
debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani, efectuate de acesta anterior
înregistrării cererii introductive de deschidere a procedurii; formularea si sustinerea actiunilor in
pretentii pentru incasarea creantelor societăţii de de asigurare/reasigurare;
n) întocmirea unui raport lunar asupra evoluţiei procedurii de faliment, pe care îl va prezenta
judecătorului-sindic, şi îl va transmite, spre aprobare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
precum şi Fondului de garantare;”
51. Art. 40 lit. s) va avea urmatorul cuprins:
“s) îndeplinirea oricăror dispoziţii ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, emise în
calitate de autoritate administrativă autonomă de specialitate competentă, în cazurile expres prevăzute
de lege, cu confirmarea judecătorului-sindic, în vederea garantării apărării intereselor şi drepturilor
creditorilor de asigurări;”
52. Art. 40 lit. t) va avea urmatorul cuprins:
“t) lichidarea bunurilor şi valorificarea drepturilor din patrimoniul societăţii de
asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi cu
înştiinţarea Fondului de garantare, sub conditia confirmarii acestora de catre judecatorul sindic,
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urmărindu-se valorificarea optimă a acestora, în scopul achitării datoriilor către creditorii de asigurări,
prin:”
53. Art. 40 lit. t) pct. 3, va avea urmatorul cuprins:
“3. orice alte tehnici de valorificare a activelor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare,
cum ar fi cesiunile de creanţă sau novaţiile realizate în interesul procedurii falimentului la o valoare
negociată;”
54. Art. 40 lit. u) va avea urmatorul cuprins:
u) întocmirea de rapoarte lunare în legătură cu activitatea de lichidare, care vor fi supuse
aprobării judecătorului-sindic; după aprobarea lor, rapoartele vor fi înaintate atât Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, cât şi Fondului de garantare;
55. Art. 41 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 41 - (1) Societatea de asigurare/reasigurare debitoare şi/sau oricare dintre creditorii de
asigurări, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Fondul de garantare precum si oricare persoana
interesata, după caz, poate formula contestaţie împotriva măsurilor luate de lichidator. Contestaţia se
formulează în termen de cel mult 5 zile de la data luării la cunoştinţă despre măsurile contestate.
(2) Contestaţia se soluţionează de judecatorul sindic de urgenta şi cu precădere. Judecatorul
sindic ţine o şedinţă, cu citarea contestatorului, a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a
creditorilor de asigurări şi/sau a Fondului de garantare.”
56. Art. 42 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 42 - Pentru motive temeinice, lichidatorul poate fi înlocuit de judecătorul-sindic, cu
avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.”
57. Art. 43 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 43 - Rapoartele pe care lichidatorul este obligat să le întocmească în conformitate cu
prevederile legii se transmit în mod obligatoriu Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi
Fondului de garantare. Neîndeplinirea obligaţiei lichidatorului constituie motiv temeinic pentru
admiterea cererii de înlocuire a acestuia, conform art. 42.”
58. Art. 44 alin. (1), (2), (4)

i (5) vor avea urmatorul cuprins:

“(1) În condiţiile prezentei legi, deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii de
asigurare/reasigurare debitoare se dispune prin hotărârea judecatorului sindic.
(2) Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are drept consecinţă retragerea de către
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a autorizaţiei de funcţionare a societăţii de
asigurare/reasigurare debitoare, dacă această măsură nu s-a dispus anterior pronunţării hotărârii.
Lichidatorul va publica hotărârea judecatorului sindic în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
conform modalităţilor prevăzute de lege în materie de publicare, precum şi în cel puţin două ziare de
circulaţie naţională. Odată cu publicarea va comunica hotărârea atât Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, cât şi Fondului de garantare.
(4) Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept a
tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare şi a masurilor de executare silită îndreptate împotriva
societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. Creanţele pretinse în aceste procese se înregistrează la
dosarul de faliment al tribunalului şi se supun examinării şi înscrierii lor în tabelul creditorilor, potrivit
legii. Efectele procedurii de faliment asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de
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care a fost deposedată societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea statului membru
în care procesul este în curs.
(5) Creanţele de asigurări, constatate prin titluri executorii obţinute ulterior momentului
pronunţării hotărârii de faliment, se înregistrează la tribunal, sub sancţiunea decăderii din drept, în
termen de cel mult 10 zile de la data obţinerii titlului. Lichidatorul este obligat să verifice şi, dacă este
cazul, să înscrie aceste creanţe în tabelul creditorilor, cu respectarea ordinii de preferinţă şi/sau a
privilegiilor ori a garanţiilor legale ale acestora. În toate cazurile, cererea de înregistrare a acestor
creanţe nu poate fi depusă mai târziu de data întocmirii tabelului definitiv consolidat al creanteor,
conform legii.”
59. Art. 45 alin. (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) În cazul confirmarii de catre judecatorul sindic a modalităţii de lichidare prevăzute la art.
40 lit. t) pct. 1, lichidatorul organizează de îndată, dacă modalitatea confirmata prevede, negocierea
privind tranzacţia de cumpărare de active şi asumare de pasive. Lichidatorul organizează în acest scop
o şedinţă de informare cu toate societăţile de asigurare/reasigurare considerate de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor eligibile, în vederea prezentării condiţiilor negocierii. Înainte de ţinerea
şedinţei, lichidatorul este obligat să semneze cu societăţile de asigurare/reasigurare respective un acord
de confidenţialitate, prin care acestea se angajează, în condiţiile legii, să păstreze secretul profesional
cu privire la informaţiile referitoare la societatea de asigurare/reasigurare debitoare care face obiectul
negocierii.”
60. Art. 47 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 47. - În situaţia în care nu se primesc oferte în termenul menţionat la art. 46 alin. (3) sau
ofertele primite nu sunt corespunzătoare cerinţelor de fezabilitate ale unei astfel de tranzacţii ori
această tranzacţie nu este avizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau nu este confirmata de
judecatorul sindic, după caz, lichidarea bunurilor şi a drepturilor din patrimoniul societăţii debitoare
urmează a se efectua prin alte metode/procedee/modalităţi prevăzute de lege.”
61. Art. 48 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 48. - (1) La data publicării deciziei prin care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
constata existenta indiciilor starii de insolventa a societăţii de asigurare/reasigurare i imposibilitatea
redresarii se naşte dreptul creditorilor de asigurări, de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de
garantare.
(2) De la data rămânerii irevocabile a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, în
condiţiile prezentei legi, Fondul de garantare este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile
acestui fond, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, potrivit legii.
(3) Este interzis creditorilor de asigurări ale căror creanţe de asigurări au fost plătite de la
Fondul de garantare să mai înregistreze cereri şi/sau să mai solicite valorificarea creanţelor şi/sau plata
sumelor pretinse, în cadrul procedurii falimentului societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. Fondul
de garantare este îndreptăţit să solicite autorităţilor competente stabilirea răspunderii pretinşilor
creditori şi să îi oblige pe aceştia la restituirea sumelor încasate în mod necuvenit.”
62. Art. 49 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 49. - (1) Creanţele de asigurări se bucură de prioritate absolută faţă de orice alte creanţe,
în ceea ce priveşte activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale societăţii de
asigurare/reasigurare aflate în procedură de faliment. Aceste creanţe se plătesc în lei, imediat după
plata creanţelor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 cu modificările i completările
ulterioare.
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(2) Creanţele Fondului de garantare sunt creanţe de asigurări, în sensul prezentei legi, şi se
achită în ordinea de preferinţă prevăzută la alin. (1), beneficiind de toate drepturile şi/sau garanţiile ori
privilegiile legale ale acestora, ca urmare a subrogării în drepturile creditorilor de asigurări ale căror
sume cuvenite au fost achitate din disponibilităţile Fondului.”
63. Art. 50 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
„(1) Judecatorul sindic poate dispune ca o parte din pasivul societăţii de asigurare ajunsă în
stare de insolventa să fie suportată de către membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din
cadrul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, precum şi orice altă persoană care a cauzat starea
de insolvenţă a asiguratorului/reasiguratorului, prin una dintre următoarele fapte: ”
64. Art. 50 alin. (1) lit. g) va avea urmatorul cuprins:
“g) în cele 30 de zile premergătoare intervenirii stării de insolventa, au plătit sau au dispus să
se plătească, cu preferinţă, unui creditor, în dauna celorlalţi creditori de asigurări;”
65. Art. 50 alin. (1) lit. i) va avea urmatorul cuprins:
“i) nu au îndeplinit sau au îndeplinit în mod necorespunzător măsurile administrative de
redresare financiară aplicate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ori, după caz, au dat dispoziţii
fără avizul sau aprobarea acestei autorităţi, conducând astfel la starea de insolventa şi la declanşarea
procedurii de faliment împotriva societăţii de asigurare/reasigurare;”
66. Art. 51 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 51. Sumele depuse potrivit dispozitiilor art. 50 alin.(1) intră în patrimoniul societăţii de
asigurare/reasigurare debitoare şi sunt destinate plăţii datoriilor acesteia, potrivit legii.”
67. Art. 52 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
“(1) În vederea pronun ăriii hotărârii de obligare a persoanelor prevăzute la art. 50 alin. (1) la
plata parţială a pasivului societăţii de asigurare/reasigurare in insolventa, judecatorul sindic poate fi
sesizat de catre lichidator, de oricare dintre creditorii de asigurări, de Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, precum si de presedintele comitetului creditorilor in conditiile prevazute la art.138 alin.
3) din Legea nr. 85/2006 cu modificările i completările ulterioare. Pe baza actelor din dosarul
cauzei, judecatorul sindic poate încuviinţa instituirea unor măsuri asigurătorii.”
68. Partea introductivă a art. 53 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
“(1) În condiţiile prezentei legi, procedura falimentului se închide de judecatorul sindic, prin
hotărâre, la solicitarea lichidatorului, în situaţia în care se constată, după caz, una dintre următoarele
împrejurări:”
69. Art. 53 alin. (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Hotărârea de inchidere a procedurii se notifică de către judecătorul-sindic tuturor plăţilor
implicate, în condiţiile prezentei legi şi ale prevederilor Legii 85/2006 cu modificările i completările
ulterioare. Sumele rămase după satisfacerea drepturilor tuturor persoanelor îndreptăţite, potrivit legii,
se virează la Fondul de garantare, în vederea administrării şi gestionării lor conform prevederilor
legale în vigoare.”
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70. Art. 54 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 54. În orice stadiu al procedurii, judecatorul sindic poate pronunţa o hotărâre de
închidere a procedurii dacă se constată că nu există active în patrimoniul societăţii de
asigurare/reasigurare debitoare ori că acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor
administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele necesare.”
71. Art. 55 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 55. Dispoziţiile prezentului capitol se completează, în ceea ce priveşte procedura de
faliment a unei societăţi de asigurare/reasigurare, cu Legea nr. 85/2006 cu modificările i
completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.”
72. După articolul 55 se introduce o nouă sec iune, Sec iunea V, cu următorul titlu:
" Sectiunea V”
Dizolvarea si lichidarea voluntara a asigurătorilor, reasigurătorilor si brokerilor de asigurare
şi/sau de reasigurare”
73. După articolul 55 se introduc articolele 551 - 558, cu următorul cuprins:
Art. 551- Dizolvarea si lichidarea voluntara a asigurătorilor, reasigurătorilor si brokerilor de
asigurare şi/sau de reasigurare se face potrivit prevederilor prezentei sectiuni, precum si normelor
emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor in aplicarea acesteia i se completează cu
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, modificările şi completările
ulterioare.
Art. 552- (1) Dizolvarea si lichidarea voluntara şi repartizarea patrimoniului social al unui
asigurător, reasigurător sau broker de asigurare şi/sau de reasigurare, se poate face numai cu avizul
prealabil si sub supravegherea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
(2) Odata cu retragerea autorizatiei de func ionare a unui asigurător/reasigurător care nu se
află în stare de insolven ă astfel cum este prevazută la art. 3 lit.j), sau a unui broker de asigurare
şi/sau de reasigurare, care nu se află în stare de insolventă potrivit Legii nr. 85/2006 cu modificările i
completările ulterioare, dacă actionarii/asociatii nu hotărăsc schimbarea obiectului de activitate,
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate dispune, după 30 zile de la retragerea autoriza iei,
dizolvarea urmată de lichidare.
Art. 553- (1) Creanţele de asigurări se bucură de prioritate absolută faţă de orice alte creanţe, în
ceea ce priveşte activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorilor si reasigurătorilor
aflati în procedură de dizolvare si lichidare voluntara.
(2) Creanţele provenind din sumele încasate cu titlu de prime nedepuse la asigurători i
reasigurători, de către brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare precum i creanţele Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor fată de brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, se bucură de prioritate
absolută faţă de orice alte creanţe, în procedurile de dizolvare i lichidare voluntară potrivit Legii nr.
31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare i de insolvenţă potrivit Legii 85/2006
cu modificările i completările ulterioare, ale acestor intermediari de asigurari.
Art. 554- Lichidatorii nu pot plăti actionarilor/asociaţilor nici o sumă în contul
actiunilor/părţilor ce li s-ar cuveni din dizolvarea si lichidarea voluntara, înaintea achitării creanţelor
prevăzute la art. 553.
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Art. 555 – (1) Numirea lichidatorilor unui asigurător, reasigurător sau broker de asigurare şi/sau
de reasigurare, se face numai cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
(2) Dispozitiile prezentei legi referitoare la atributiile lichidatorului, ordinea de stingere a
creantelor, privilegiul creditorilor de asigurari, cheltuielile legate de lichidare se aplică în mod
corespunzator i lichidarii voluntare a asiguratorilor/reasiguratorilor sau brokerilor de asigurare şi/sau
de reasigurare potrivit prezentei sectiuni.
(3) Atribuţiile legale ale acţionarilor semnificativi şi ale persoanelor semnificative ale
asigurătorilor, reasigurătorilor si brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare se transferă lichidatorului
pe toată perioada lichidarii voluntare.
(4) Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca i persoanele semnificative ale asigurătorilor,
reasigurătorilor si brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.
Art. 556- Lichidatorii sunt obligati să întocmească şi să transmită către Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, rapoarte lunare privind stadiul procedurii de dizolvare i lichidare i să
îndeplineasca orice alte dispoziţii ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor necesare asigurării
apărării drepturilor şi intereselor legitime ale creditorilor de asigurari.
Art. 557 - (1) Pentru motive întemeiate, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate să
solicite oricând în cursul procedurii de dizolvare i lichidare voluntară, Adunarii Generale a
Actionarilor/Asociatilor sau judecătorului delegat/sindic care a numit lichidatorul, înlocuirea acestuia.
(2) Neîndeplinirea obligaţilor lichidatorului prevazute la art. 556 constituie motiv temeinic
pentru admiterea cererii de înlocuire a acestuia.
(3) Numirea noului lichidator se face tot cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor.
Art. 55 8 – (1) In cazul in care asiguratorul/reasiguratorul aflat in procedura de dizolvare si
lichidare voluntara este în stare de insolven ă astfel cum aceasta este definita de art.3 lit.j) pct.1,
lichidatorul este obligat să solicite deschiderea procedurii de faliment.
(2) În termen de 30 zile de la data pronun ării hotararii privind deschiderea procedurii
falimentului asigurătorului/reasigurătorului, lichidatorul este obligat să predea Fondului de garantare
eviden a contractelor de asigurare în vigoare, eviden a completă a dosarelor de daună, precum i
evidentele tehnico-operative i contabile aferente acestor contracte i dosare, conform prevederilor
art.23 alin.1.
(3) Prevederile art. 23 alin. 2, art. 24, 25, 26, 27 se aplică în mod corespunzator.
(4) În cazul în care brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare aflat în procedura de dizolvare
i lichidare voluntară este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea
procedurii insolvenţei.
74. Art. 56 lit. a) va avea urmatorul cuprins:
“a) procedura falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare persoane juridice române, şi a
sucursalelor acestora, cu sediul pe teritoriul altor state membre, aflate în stare de insolventa;”
75. Art. 60 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
“(1) Lichidatorul desemnat potrivit art. 39 alin. (1) lit. d) poate acţiona pe teritoriul unor state
membre gazdă, fără a fi necesară o altă formalitate, fie în baza unei copii certificate de pe hotărârea
instanţei competente care l-a desemnat, fie în temeiul unui certificat emis de aceasta. Actul de
desemnare poate fi tradus în limba oficială sau în una dintre limbile statului membru pe teritoriul
căruia lichidatorul urmează să acţioneze, fără a fi necesară legalizarea acestuia sau orice altă formă
similară.”

15

Proiect Lege 503/2004, 07.11.2011

76. Art. 63 alin. (5) va avea urmatorul cuprins:
“(5) Fondul de garantare şi/sau lichidatorul, după caz, este obligat să asigure informarea
periodică a creditorilor de asigurări în condiţiile legii, în special cu privire la stadiul valorificarii
activelor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare.”
77. Art. 71 alin. (1) lit. h), j)

i k) vor avea urmatorul cuprins:

“h) încălcarea în orice mod a obligaţiei de predare către Fondul de garantare a evidenţei
contractelor de asigurare in vigoare, a evidentei complete a dosarelor de daună, precum şi a
evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente acestora, conform art. 23 alin. (1) si 558alin.(2);
j) încălcarea în orice mod a obligaţiei de numire a lichidatorilor unui asigurător, reasigurător
sau broker de asigurare şi/sau de reasigurare, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor conform art. 555.
k) neîndeplinirea în orice mod de catre lichidatori a obligaţiilor prevazute de art. 554, 556
55 alin. (1) i (4).”
8

78. Art. 71 alin (2)

i

i (3) vor avea urmatorul cuprins:

”a) amendă, aplicabilă asiguratorului/reasiguratorului, de la 15.000 lei la 30.000 lei;
b) amendă, aplicabilă persoanelor semnificative ale asiguratorului/reasiguratorului, de la 5.000
lei la 15.000 lei.
b1) amendă, aplicabilă persoanelor semnificative ale brokerului de asigurare şi/sau de
reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei.
b2) amendă, aplicabilă lichidatorilor asigurătorului, reasigurătorului sau brokerului de asigurare
şi/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(3) Amenda va fi aplicată asiguratorului/reasiguratorului, brokerului de asigurare şi/sau de
reasigurare, persoanelor semnificative sau lichidatorilor care au participat la comiterea faptelor
contravenţionale. Sancţiunea amenzii se va aplica separat fiecărei persoane care a participat la
săvârşirea contravenţiei.
79. Art. 74 alin. (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Procedura de faliment deschisa împotriva unei societăţi de asigurare/reasigurare care
vinde un bun, după livrarea acestuia, nu constituie o cauză de rezoluţiune sau de denunţare a vânzării
şi nu împiedică dobândirea de către cumpărător a proprietăţii, dacă bunul respectiv se află, la
momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care procedurile
respective au fost deschise.”
80. Art. 75 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:
“(1) Redresarea financiară şi falimentul reglementată de prezenta lege nu împiedică şi nu
afectează exercitarea drepturilor creditorilor de asigurări privind compensarea creanţelor lor cu
creanţele societăţii de asigurare/reasigurare supuse acestor proceduri, în condiţiile legii.”
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81. Art. 77 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 77- Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Codului Civil, ale Legii nr. 85/2006 cu modificările i completările ulterioare, ale Legii
nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 105/1992 cu privire la
reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, ale Legii nr. 637/2002 cu privire la
reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei, precum şi ale Codului
de procedură civilă.”
Art. II. - Termenul “societate de asigurare” din cuprinsul legii se înlocuieste cu termenul
“societate de asigurare/ reasigurare” sau după caz cu termenul “asigurator/reasigurator”.
Art. III. - Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de
asigurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1193 din 14 decembrie 2004 cu
modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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