EXPUNERE DE MOTIVE

Descrierea situatiei actuate
Romania este unul dintre statele europene expose in mod semnificativ la dezastre naturale, acestea
avand un impact semnificativ asupra dezvoltarii economice §i sociale a comunitatilor locale.
In cazul Romaniei, subiectul dezastrelor naturale a fost cercetat si discutat din ce in ce mai intens
incepand cu anul 2008, an in care a fost introdusa prin Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a
locuin^elor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren §i inundatiilor, obligatia proprietarilor de locuin^e de
a incheia o asigurare pentru riscurile de cutremur, inunda^ii §i alunecari de teren.
In acest context odata cu emiterea Legii nr.260/2008 s-a avut in vedere punerea in practica a uneia
dintre subcomponentele proiectului de diminuare a riscului in cazul producerii calamitatilor naturale. Aceasta
subcomponenta a avut ca obiectiv elaborarea §i implementarea Programului Roman de Asigurare la Catastrofe
care are ca scop sprijinirea cetatenilor §i a Guvernului RomMei in reconstructia locuintelor distruse in urma
dezastrelor naturale. In acest context trebuie spus ca, unul dintre obiectivele majore ale sistemului a fost §i
este de a reduce cat mai mult posibil efortul financiar al Guvernului in cazul producerii unui dezastru major.
Proiectul a fost implementat pe baza acordului de imprumut dintre Romania §i Banca Intemalionala pentru
Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea „Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul calamitatilor
naturale si pregatirea pentru situa|ii de urgenfa”.
Totu§i, la aproape zece ani de la emiterea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor
''

impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren §i inundatiilor, trebuie spus ca dificultatile cu care se confrunta
actualul sistem de asigurari obligatorii de locuinte sunt extrem de complexe, fiind generate in principal de
nivelul redus de acceptare in randul populatiei, gradul de acoperire situandu-se sub 20% din totalul fondului
locativ, ceea ce a generat necesitatea gasirii unor solutii pe termen scurt, mediu si lung pentru asigurarea
sustenabilitatii sistemului in conditiile actualului nivel al prime! de asigurare stabilit de catre legiuitor, nivel
al prime! ce a fost anterior calculat pe baza unui grad de cuprindere in asigurare de 100%.
De asemenea aparitia tot mai frecventa a unor dezastre naturale ca urmare a furtunilor §i tomadelor a
scos la iveala vulnerabilitatile §i ineficienta sistemului de prevenire §i protectie a populatiei in cazul unor
calamitad de acest fel.
Schimbari preconizate
Propunerea legislative vizeaza modificari referitoare la:
- introducerea riscului de furtuna in categoria dezastrelor naturale ale caror consecinte sunt acoperite prin
prezentul proiect;
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- posibilitatea incheierii contractului PAD in acela§i contract cu alte asigurSri facultative emise de alji
asigurStori in sistem de coasigurare. in acest fel, modificarile vin in intampinarea implementarii noilor
prevederi ale Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European §i a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind
distribulia de asigurSri transpose in legisla^ia nationala prin Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari,
facilitandu-se accesul clienjilor/contractanfilor §i poten^ialilor clien^i/contractanli la produse de asigurare care
sa corespunda cel mai bine cerinlelor §i nevoilor acestora. Totodata este incurajat §i accesul facil la produse
de asigurare intrucat nu sunt crescute in mod artificial numarul documentelor necesare a fi prezentate
poten|ialilor clienli inainte de incheierea contractului de asigurare;
- modificari privind adaptarea cerin^elor care trebuie indeplinite de cStre PAID conform noului regim
de supraveghere Solvabilitate II in special prin respectarea prevederilor legale definite la art. 1 alin. (2) pet.
37 din Legea nr. 237/2015:
„37. prevederi legale:
a) prezenta lege §i reglementSrile emise de A.S.F. in aplicarea acesteia;
b) actele delegate, standardele tehnice de reglementare §i cele de aplicare emise de Comisia
Europeana;"
Aceasta propunere este necesara intrucat societaiile supravegheate conform noului regim trebuie
sa respecte pe langa legea mai sus menponata §i regulamentele emise de Comisia Europeana §i Ghidurile
EIOPA transpose prin reglementari emise de catre A.S.F.;
- liberalizarea accesului in acponariatul PAID - vor putea fi aeponari la aceasta societate orice alte
entitafi, persoane juridice, care singure exercitS drepturi ce decurg din depnerea unor aepuni care reprezinta
maximum 25% din capitalul social al PAID, iar societatea va putea sa i§i extinda actionariatul, inclusiv prin
oferta publica, in condipile Legii nr. 24/2017 privind emitenpi de instrumente financiare §i operapuni de pia^a;
- liberalizarea canalelor de distribupe pentru contractele PAD prin modificarea articolelor de lege
care prevad faptul ca distribupa contractelor PAD se realizeaza exclusiv prin intermediul societaplor de
asigurare. Modificarile vin in intampinarea implementarii noilor prevederi legale privind distribupa de
asigurari. In acest mod, inclusiv autoritaple administrapei publice locale sau alte institupi pot distribui
produsul de asigurare PAD;
- pentru facilitarea intrarii in vigoare cat mai rapide a noilor contracte pentru riscul de cutremur se
propune introducerea unei perioade neacoperite de 5 zile de la emiterea unui contract nou, doar pentru riscurile
predictibile de alunecare de teren §i inundapi, pentru riscul de cutremur aceasta intrand in vigoare din ziua
urmatoare piapi. S-a avut in vedere evitarea situapilor in care contractui PAD este incheiata doar atunci cand
riscul de alunecare de teren sau inundape este cert, el manifestandu-se deja in zona locuin^ei;
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- clarificarea obligativitatii incheierii contractului PAD pentru toate imobilele cu destinatie de locuinte
indiferent daca acestea sunt sau nu utilizate efectiv m acest scop;
- clarificarea dreptului proprietarilor de imobile m clasa I de rise seismic de a incheia un contract
facultativ fara a prezenta dovada incheierii PAD, in condi^iile imposibilitalii legale de a incheia un contract
PAD in lipsa unor lucrari de consolidare a acestora;
- menlionarea sumei asigurate §i a primei aferente in RON §i posibilitatea actualizarii sumelor
respective prin legislatie secundara emisa de A.S.F. cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale
§i Administratiei Publice;
- modificarea unor prevederi cu privire la dreptul de despagubire in cazul construcliilor la care au fost
realizate modificari neautorizate asupra structurii de rezisten|a. Asiguralii nu vor fi despagubi^i doar pentru
partea de paguba care a fost produs^favorizata ca urmare a lucrarilor efectuate. Sanc^iunea excluderii va fi
proportionala cu efectul pe care il au lucrarile asupra structurii de rezisten^a a locuintei;
- clarificarea unor aspecte referitoare la beneficiarul contractului PAD;
- clarificarea procedurii depunerii cererii de despagubire;
- introducerea posibilitalii ca PAID sa poata prelua activitatea de constatare §i evaluare a prejudiciilor,
precum §i stabilirea cuantumului despagubirii de la asiguratorii care au eliberat contractul PAD;
- corectarea anumitor proceduri in relatia PAID - autoritati publice locale: primariile urmand a fumiza
liste cu imobile doar la solicitarea PAID, in prezent, legea obliga la informarea semestriala a PAID;
- simplificarea schimbului de informatii intre societatile de asigurare si PAID, eliminarea obligativitatii
transmiterii semestriale catre PAID a listei contractelor facultative;
- abrogarea contravenliilor in cazul nerespectarii obligafiei persoanelor fizice §i juridice de a incheia
contractul PAD;
- eliminarea prevederilor caduce.

Fa^a de cele prezentate, a fost elaborate Propunerea legislative pentru modificarea si completarea Legii
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren §i
inundatiilor, pe care o supunem aprobarii.
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