EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru
modificarea si completarea Legii nr.503/2004 privind
redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale: Legea nr.503/2004 instituie un set de mecanisme menite să asigure
protejarea intereselor legitime şi a drepturilor creditorilor de asigurări.
Prin lege a fost reglementată procedura redresării financiare a societăţii de
asigurare, precum şi procedura falimentului acesteia în caz de
insolvabilitate. Procedurile privind redresarea financiară şi falimentul
societăţilor de asigurare instituite prin această lege se aplică asigurătorilor
şi/sau reasiguratorilor, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, 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, dar nu se aplică intermediarilor în
asigurări, astfel cum sunt definiţi de lege, aceştia fiind supuşi
reglementărilor dreptului comun în materie de reorganizare judiciară şi de
faliment.
Introducerea unor prevederi de ordin tehnic în Legea 503/2004, specifice
2. Schimbări preconizate:
activităţii de asigurare, astfel încât să se asigure premisele necesare pentru o
bună funcţionare a mecanismelor instituite prin acest act normativ, ca de
exemplu:
- Extinderea aplicării procedurii de faliment prevazută de Legea
nr.503/2004, care in prezent se aplica numai societatilor de
asigurare-reasigurare, si societatilor care practica numai
reasigurarea (reasiguratori puri), ca urmare a transpunerii în
Legea nr.32/2000, a Directivei nr.2005/68/CE privind
reasigurarea;
-

Protejarea intereselor legitime şi a drepturilor creditorilor de
asigurări, prin reglementarea unui termen special de prescriptie
de 5 ani, în care Fondul de garantare va putea plăti
indemnizatiile/despagubirile (fata de termenul general de 3 ani);
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-

completarea Legii nr.503/2004 cu o sectiune nouă care să
reglementeze modului de dizolvare şi lichidare (voluntară) a
societăţilor din domeniul asigurărilor, inclusiv a brokerilor de
asigurare, necesitate ce a rezultat ca urmare a unor situaţii ivite în
practica din ultima perioada de timp;

-

corelarea dispozitiilor Legii nr.503/2004 cu Legea nr.32/2000 cu
modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a modificarii
Legii nr.32/2000, atât prin O.U.G. nr.201/2005 cât i prin alte
acte normative ulterioare;

-

corelarea dispoziţiilor Legii nr.503/2004, cu Legea nr.85/2006
privind procedura insolvenţei, care este noua lege generală în
domeniul falimentului (ca urmare a abrogării Legii nr.64/1995
privind procedura reorganizării judiciare i a falimentului) i
care completează prevederile legii speciale;

-

modificarea titlului legii, din lege privind redresarea financiară şi

falimentul societăţilor de asigurare, în lege privind redresarea
financiară, falimentul, dizolvarea si lichidarea în activitatea de
asigurare, în vederea corelării titlului cu prevederile nou
introduse.
3. Alte informaţii:

Nu este cazul

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic

Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului
de afaceri
3. Impactul social

Nu este cazul
Nu este cazul

4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii

Nu este cazul
Nu este cazul

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât
şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Indicatori
Anul
Următorii 4 ani
Media
curent
pe 5 ani
1
2009
2010
2011
2012
2013

2

1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe venit
(ii) CASi
b) bugete locale:
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
d) bugetul asigurărilor sociale de
sănătate:
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
(iii) cheltuieli pensii
b) bugete locale
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
d) bugetul asigurărilor sociale de
sănătate:
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
d) bugetul asigurărilor de sănătate:
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare

Nu este
cazul

Nu este
cazul

Nu este
cazul

5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor veniturilor
si/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii

Nu este
cazul

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative
suplimentare
2. Compatibilitatea proiectului de
act normativ cu legislaţia
comunitară în materie

Nu este cazul
Nu este cazul
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3. Decizii ale Curţii Europene de
Justiţie şi alte documente

Nu este cazul

4. Evaluarea conformităţii

Nu este cazul

5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi
alte organisme implicate.
2 Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut
loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul de
act
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în condiţiile nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor
de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nu este cazul

Nu este cazul

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
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6. Alte informaţii

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire
la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice

Nu este cazul

3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale – înfiinţarea unor organisme
sau extinderea competenţelor instituţiilor
existente

Nu este cazul

2. Alte informaţii

Nu este cazul

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Lege pentru modificarea si completarea Legii
nr.503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare

Ministrul Finanţelor Publice
Gheorghe Ialomiţianu
Avizăm favorabil,

Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
Constantin Buzoianu

Ministrul Justiţiei
Cătălin Predoiu

5

