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NOTĂ  

privind proiectul de Norma privind procedura de soluționare a petițiilor  

referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurare 

 

II. Expunere de motive  

 Propunerile de modificare și/sau completare a normei au avut în vedere, în principal, 

următoarele: 

 Armonizarea cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea 

activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare. 

 Stabilirea responsabilităților reprezentanților petenților. 

 Având în vedere faptul că la nivelul DRPPEF s-a constatat înregistrarea petițiilor prin 

reprezentanți care nu au calitate de petent, iar identitatea părților nu poate fi verificată din 

documentele puse la dispoziția A.S.F., au fost clarificate situațiile în care reprezentanții asiguraților, 

contractanților, beneficiarilor sau persoanelor prejudiciate sunt îndreptățiți să primească informațiile 

solicitate referitoare la activitatea societăților și brokerilor de asigurare. 

 Precizarea cadrului legal în baza căruia A.S.F. desfășoară activitatea de soluționare a 

petițiilor referitoare la activitatea societăților și brokerilor de asigurare, precum și modalitatea de 

soluționare a petițiilor în situația în care rezolvarea acestora este determinată de modul de 

administrare a unor probe de natură tehnică și juridică a căror calitate, admitere și administrare nu 

ține în mod exclusiv de aplicarea legislației din domeniul asigurărilor.    

 Introducerea obligativității entităţilor autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de 

către A.S.F, după caz, să informeze consumatorul cu privire la dreptul acestuia de a apela la 

soluţionarea alternativă a litigiilor, precum și publicarea pe site-ul propriu a numărului total al 

solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor sau arbitraj, a numărului total al solicitărilor de 

soluționare alternativă a litigiilor sau arbitraj soluționate efectiv și a celor soluționate favorabil 

asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora. 

 Totodată, a fost introdusă obligativitatea conducerii executive a societăților şi brokerilor de 

asigurare şi a coordonatorului colectivului de analiză şi soluţionare a petiţiilor, în cazul societăților de 

asigurare, de a asigura participarea la soluționarea alternativă a litigiilor sau arbitraj, atunci când se 

solicită acest lucru. 

 A fost actualizată secțiunea de raportări transmise către A.S.F. și anume: 

 menținerea obligației societăților de raportare a unei situații cu privire la urmărirea la 

nivel intern a soluţionării petițiilor, astfel încât să se poată identifica şi trata eventualele 

probleme recurente sau sistemice, precum şi potenţialele riscuri juridice şi operaţionale 
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apărute în activitatea acestora, respectiv „Situaţia petiţiilor” și „Informații privind 

principalele probleme identificate în activitatea de soluționare și gestionare a petițiilor”, 

cu introducerea obligativității transmiterii informației privind proveniența petiției, în 

cazul societăților care practică activitate de asigurare în baza dreptului de stabilire și 

libertății de a presta servicii, în alte state membre; 

 stabilirea obligației societăților de raportare a „Situației privind dosarele de daună 

deschise în baza polițelor RCA (aferente activității din România)” și a situației privind 

„Numărul daunelor avizate”; 

 stabilirea obligației brokerilor de asigurare de transmitere semestrială a raportărilor 

„Situaţia petiţiilor” și „Informații privind principalele probleme identificate în 

activitatea de soluționare și gestionare a petițiilor”, conform aprobării Consiliului A.S.F. 

din ședința din data de 01 martie 2017. 

 Clarificarea unor aspecte referitoare la activitatea de soluționare a petițiilor 

desfășurată de către societăți, după cum urmează: 

- a fost clarificată procedura de soluționare a petiţiilor împotriva unei societăți care practică 

activitate de asigurare în baza libertății de a presta servicii sau dreptului de stabilire, iar 

contractul este încheiat în baza legislației din Romania; 

- s-a stabilit obligația societăților de a transmite nota de fundamentare întocmită de către 

colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor semnată electronic cu semnătură digitală 

extinsă de unul dintre membrii conducerii societății şi de coordonatorul colectivului de 

analiză şi soluţionare a petiţiilor; 

- s-au stabilit noi documente care trebuie transmise A.S.F. și petentului;    

- s-a stabilit modalitatea de transmitere a raportărilor, fiind actualizate forma și conținutul 

acestora.  

  

 


