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Prevederi în vigoare Modificări propuse Fundamentare 

Art. 2. -   Fondul de rezoluţie se 
constituie ca structură 
specializată în cadrul Fondului 
de garantare, fără personalitate 
juridică, în subordinea directă a 
conducerii executive a Fondului 
de garantare. Fondul de 
rezoluţie este administrat de 
Fondul de garantare a 
asiguraţilor.   
   
 

Art. 2. -   Fondul de rezoluţie se 
constituie ca structură specializată în 
cadrul Fondului de garantare, fără 
personalitate juridică, în subordinea 
directă a conducerii executive a 
Fondului de garantare. Fondul de 
rezoluţie este administrat de Fondul 
de garantare a asiguraţilor.  
(1) Fondul de rezoluţie este 

administrat de Fondul de 

garantare.   

(2) În vederea exercitării atribuțiilor 

de administrare a Fondului de 

rezoluție, Fondul de garantare 

constituie un compartiment în 

cadrul structurii sale organizatorice.  

(3) Componența compartimentului 
menționat la alin.(2) se stabilește 
ținând cont de a funcțiile ce-i revin 
în calitatea de administrator al 
Fondului de rezoluție, precum și de 
amploarea activităţilor desfăşurate 
în vederea atingerii obiectivelor 
rezoluţiei stabilite prin decizia 
A.S.F., în calitatea sa de autoritate 
de rezoluţie. 

Modificări propuse în 
scopul flexibilizării 
modului de constituire și 
organizare în cadrul 
structurii organizatorice 
a FGA a 
compartimentului care 
va asigura exercitarea 
atribuțiilor aferente 
administrării fondului de 
rezoluție. 

Art. 3. -   (1) Pentru desfăşurarea 
activităţii, Fondul de rezoluţie va 
avea în vedere ca în 
componenţa sa să deţină, în 
principal, specialişti în 
managementul riscului, 
specialişti de daune, analişti 
financiari şi consilieri juridici.  
 
(2) Conducerea executivă a 
Fondului de garantare supune 
spre avizare Consiliului de 
administraţie al Fondului de 
garantare structura 
organizatorică a Fondului de 
rezoluţie. Consiliul de 
administraţie al Fondului de 
garantare va supune structura 
organizatorică avizată spre 

-(1) Pentru desfăşurarea activităţii, 
Fondul de rezoluţie va avea în 
vedere ca în componenţa sa să 
deţină, în principal, specialişti în 
managementul riscului, specialişti 
de daune, analişti financiari şi 
consilieri juridici.   
  
(2) Conducerea executivă a Fondului 
de garantare supune spre avizare 
Consiliului de administraţie al 
Fondului de garantare structura 
organizatorică, cu respectarea 
dispozițiilor art. 2 alin.(2) și (3). a 
Fondului de rezoluţie. Consiliul de 
administraţie al Fondului de 
garantare va supune structura 
organizatorică avizată spre aprobare 
Consiliului A.S.F. Componenţa 

Corelare cu modificările 
propuse la art. 2 



aprobare Consiliului A.S.F. 
Componenţa structurii 
specializate se face ţinând cont 
de funcţiile pe care le exercită 
Fondul de rezoluţie şi de 
amploarea activităţilor 
desfăşurate în vederea atingerii 
obiectivelor rezoluţiei stabilite 
prin decizia A.S.F., în calitatea sa 
de autoritate de rezoluţie.  

structurii specializate se face ţinând 
cont de funcţiile pe care le exercită 
Fondul de rezoluţie şi de amploarea 
activităţilor desfăşurate în vederea 
atingerii obiectivelor rezoluţiei 
stabilite prin decizia A.S.F., în 
calitatea sa de autoritate de 
rezoluţie.” 
 

Art. 7- (7)  În caz de deficit al 
Fondului de rezoluţie, pentru 
acoperirea obligaţiilor generate 
de aplicarea dispoziţiilor art. 146 
din Legea nr. 246/2015, cota 
procentuală a contribuţiilor 
poate fi majorată, în cursul 
anului, fără a se putea depăşi 
limita prevăzută de art. 152 alin. 
(2) din Legea nr. 246/2015. În 
acest sens conducerea 
executivă a Fondului de 
garantare, la sesizarea direcţiei 
de specialitate din cadrul 
acestuia, face propuneri 
Consiliului de administraţie al 
Fondului de garantare. 
Propunerea avizată de către 
Consiliul de administraţie al 
Fondului de garantare, 
împreună cu o nota de 
fundamentare, se supune spre 
aprobare Consiliului A.S.F.  

Art. 7- (7)  În caz de deficit al 
Fondului de rezoluţie, pentru 
acoperirea obligaţiilor generate de 
aplicarea dispoziţiilor art. 146 din 
Legea nr. 246/2015, cota 
procentuală a contribuţiilor poate fi 
majorată, în cursul anului, fără a se 
putea depăşi limita prevăzută de art. 
152 alin. (2) din Legea nr. 246/2015. 
În acest sens conducerea executivă 
a Fondului de garantare, la sesizarea 
în baza analizei de impact a 
direcţiei de specialitate din cadrul 
acestuia, face propuneri Consiliului 
de administraţie al Fondului de 
garantare. Propunerea avizată de 
către Consiliul de administraţie al 
Fondului de garantare, împreună cu 
o nota de fundamentare, se supune 
spre aprobare Consiliului A.S.F.  

Modificare propusă de 
FGA pentru a se include 
obligația realizării 
analizei de impact 
referitoare la 
determinarea deficitului 
Fondului de rezoluție 

Art. 19. -   Resursele financiare 
ale Fondului de rezoluţie se 
utilizează pentru finanţarea 
măsurilor de rezoluţie conform 
dispoziţiilor Legii nr. 246/2015 şi 
pentru asigurarea desfăşurării 
activităţii structurii specializate 
din cadrul Fondului de garantare 
în îndeplinirea atribuţiilor 
legale.  
 

Art. 19. -   Resursele financiare ale 
Fondului de rezoluţie se utilizează 
pentru finanţarea măsurilor de 
rezoluţie în conformitate cu 
prevederile art. 145 și 146 din 
dispoziţiilor Legea nr. 246/2015. şi 
pentru asigurarea desfăşurării 
activităţii structurii specializate din 
cadrul Fondului de garantare în 
îndeplinirea atribuţiilor legale. .” 

 
 

Modificare propusă 
pentru corelarea cu 
dispozițiile Legii 246 

Art.27 (1) Competenţele 
Fondului de garantare ca 
administrator temporar astfel 
cum sunt stabilite prin decizie 
de A.S.F., în calitate de 
autoritate competentă, la 

Art.27 (1) Competenţele Fondului 
de garantare ca administrator 
temporar astfel cum sunt stabilite 
prin decizie de A.S.F., în calitate de 
autoritate competentă, la momentul 
desemnării acestuia. , pot include:   

Modificare propusă de 
FGA pentru crearea unui 
cadru mai general de 
aplicare. Se apreciază că 
ASF poate stabili prin 
decizie orice atribuție 
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momentul desemnării acestuia, 
pot include:   
   a) evaluarea poziţiei 
financiare a asigurătorului;   
   b) conducerea activităţii sau a 
unei părţi a activităţii 
asigurătorului în vederea 
menţinerii sau restabilirii 
situaţiei financiare a 
asigurătorului, dacă este cazul, 
inclusiv cu privire la condiţiile 
de efectuare a plăţilor din/în 
conturile asigurătorului;   
   c) adoptarea de măsuri în 
vederea restabilirii conducerii 
sănătoase şi prudente a 
activităţii asigurătorului;   
   d) examinarea activităţii 
asigurătorului şi întocmirea 
unui raport cu privire la situaţia 
financiară a acestuia, 
identificând măsuri pentru 
soluţionarea problemelor 
constatate;   
   e) elaborarea unui program 
de acţiuni şi a unui calendar de 
implementare a acestuia;   
   f) analizarea strategiei de 
afaceri a asigurătorului şi 
prezentarea unui punct de 
vedere;   
   g) conlucrarea cu organul de 
conducere al asigurătorului 
pentru ducerea la îndeplinire a 
măsurilor stabilite prin decizia 
A.S.F. ca măsuri de intervenţie 
timpurie, dacă este cazul;   
   h) orice alte dispoziţii/măsuri 
pe care A.S.F. le consideră 
necesare în vederea restabilirii 
situaţiei financiare a 
asigurătorului.   
   
 

   a) evaluarea poziţiei financiare a 
asigurătorului;   
   b) conducerea activităţii sau a unei 
părţi a activităţii asigurătorului în 
vederea menţinerii sau restabilirii 
situaţiei financiare a asigurătorului, 
dacă este cazul, inclusiv cu privire la 
condiţiile de efectuare a plăţilor 
din/în conturile asigurătorului;   
   c) adoptarea de măsuri în vederea 
restabilirii conducerii sănătoase şi 
prudente a activităţii asigurătorului;   
   d) examinarea activităţii 
asigurătorului şi întocmirea unui 
raport cu privire la situaţia 
financiară a acestuia, identificând 
măsuri pentru soluţionarea 
problemelor constatate;   
   e) elaborarea unui program de 
acţiuni şi a unui calendar de 
implementare a acestuia;   
   f) analizarea strategiei de afaceri a 
asigurătorului şi prezentarea unui 
punct de vedere;   
   g) conlucrarea cu organul de 
conducere al asigurătorului pentru 
ducerea la îndeplinire a măsurilor 
stabilite prin decizia A.S.F. ca măsuri 
de intervenţie timpurie, dacă este 
cazul;   
   h) orice alte dispoziţii/măsuri pe 
care A.S.F. le consideră necesare în 
vederea restabilirii situaţiei 
financiare a asigurătorului.   
   
 

consideră oportună în 
sarcina FGA în situația în 
care acesta va fi mandat 
ca administrator 
temporar.  

Art. 30 -(5) După emiterea 
deciziei directorului general al 
Fondului de garantare de 
desemnare a reprezentantului şi 
a specialiştilor acestuia, Fondul 
de garantare este obligat să-i 
asigure pentru răspundere 
profesională, prin subscrierea 

Art. 30 -(5) După emiterea deciziei 
directorului general al Fondului de 
garantare de desemnare a 
reprezentantului şi a specialiştilor 
acestuia, Fondul de garantare este 
obligat depune diligențele necesare 
să-i asigure pentru răspundere 
profesională, prin subscrierea unei 

Modificare propusă de 
FGA având în vedere 
dificultatea întâmpinată 
de a identifica un 
asigurător care acceptă 
asumarea riscului 
respectiv 



unei poliţe de asigurare valabile. 
Plafonul minim de asigurare se 
va stabili prin decizie a 
Consiliului de administraţie al 
Fondului de garantare, iar prima 
de asigurare este plătită din 
disponibilităţile Fondului de 
rezoluţie, urmând a fi 
recuperată de la asigurătorul 
supus rezoluţiei, în conformitate 
cu art. 59 coroborat cu art. 72 
din Legea nr. 246/2015.  

poliţe de asigurare valabile. Plafonul 
minim de asigurare se va stabili prin 
decizie a Consiliului de administraţie 
al Fondului de garantare, iar prima 
de asigurare este suportată din 
onorariul prevăzut la art. 31. plătită 
din disponibilităţile Fondului de 
rezoluţie, urmând a fi recuperată de 
la asigurătorul supus rezoluţiei, în 
conformitate cu art. 59 coroborat cu 
art. 72 din Legea nr. 246/2015.  

Art. 31. -   Onorariul cuvenit 
Fondului de garantare, în 
calitate de administrator 
temporar, se va stabili de către 
A.S.F. prin decizia de desemnare 
având ca punct de referinţă 
remuneraţia avută de 
conducerea asigurătorului şi se 
va plăti din activele acestuia. 
Onorariul este perceput de 
Fondul de garantare a 
asiguraţilor, ca administrator al 
Fondului de rezoluţie, conform 
art. 5 alin. (1) din Legea nr. 
213/2015 privind Fondul de 
garantare a asiguraţilor 
coroborat cu art. 2 pct. 3 şi art. 
30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
246/2015. 

Art. 31. -   Onorariul cuvenit Fondului 
de garantare, în calitate de 
administrator temporar, se 
stabilește va stabili de către A.S.F. 
prin decizia de desemnare având ca 
punct de referinţă remuneraţia 
avută de conducerea asigurătorului 
şi se va plăti se plătește din activele 
asigurătorului aflat în administrare 
temporară. acestuia. Onorariul este 
perceput de Fondul de garantare a 
asiguraţilor, ca administrator al 
Fondului de rezoluţie, conform art. 5 
alin. (1) lit.e) din Legea nr. 213/2015 
privind Fondul de garantare a 
asiguraţilor coroborat cu art. 2 pct. 3 
şi art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
246/2015. 
 

Modificare efectuată în 
scopul armonizării cu 
prevederile Legii 246 
(fondul de rezoluție are 
destinație specială și nu 
poate fi utilizat pentru 
alte scopuri decât cele 
enumerate limitativ la 
art. 146 din Legea 
246/2015) 

  Art.36 -(3) Orice cheltuieli 
suportate de către Fondul de 
garantare, în calitate de 
administrator temporar, în 
vederea exercitării mandatului 
şi îndeplinirii mandatului său, se 
achită din disponibilităţile 
Fondului de rezoluţie, 
administrat de Fondul de 
garantare. 
 
 

Art. 36 -(3) Orice cheltuieli suportate 
de către Fondul de garantare, în 
calitate de administrator temporar, 
în vederea exercitării mandatului şi 
îndeplinirii mandatului său, se achită 
din disponibilităţile Fondului de 
garantare rezoluţie, administrat de 
Fondul de garantare. 
 

Modificare efectuată în 
scopul armonizării cu 
prevederile Legii 246 
(fondul de rezoluție are 
destinație specială și nu 
poate fi utilizat pentru 
alte scopuri decât cele 
enumerate limitativ la 
art. 146 din Legea 
246/2015) 

   Art. 42 - (5) După emiterea 
deciziei directorului general al 
Fondului de garantare a 
asiguraţilor de desemnare a 
reprezentantului şi a 
specialiştilor acestuia, Fondul de 
garantare a asiguraţilor este 
obligat să-i asigure pentru 

Art. 42 - (5) După emiterea deciziei 
directorului general al Fondului de 
garantare a asiguraţilor de 
desemnare a reprezentantului şi a 
specialiştilor acestuia, Fondul de 
garantare a asiguraţilor este obligat 
depune diligențele necesare să-i 
asigure pentru răspundere 

Modificare propusă de 
FGA având în vedere 
dificultatea întâmpinată 
de a identifica un 
asigurător care acceptă 
asumarea riscului 
respectiv. De aeemenea 
se asigură corelarea cu 
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răspundere profesională, prin 
subscrierea unei poliţe de 
asigurare valabile. Plafonul 
minim de asigurare profesională 
se stabileşte prin decizia 
Consiliului de administraţie al 
Fondului de garantare a 
asiguraţilor, iar prima de 
asigurare este plătită din 
disponibilităţile Fondului de 
rezoluţie pentru asigurători, 
urmând a fi recuperată de la 
asigurătorul supus rezoluţiei, în 
conformitate cu art. 59 
coroborat cu art. 72 din Legea 
nr. 246/2015. 
 

profesională, prin subscrierea unei 
poliţe de asigurare valabile. Plafonul 
minim de asigurare profesională se 
stabileşte prin decizia Consiliului de 
administraţie al Fondului de 
garantare a asiguraţilor, iar prima de 
asigurare este suportată din 
onorariul prevăzut la art. 43. plătită 
din disponibilităţile Fondului de 
rezoluţie pentru asigurători, urmând 
a fi recuperată de la asigurătorul 
supus rezoluţiei, în conformitate cu 
art. 59 coroborat cu art. 72 din Legea 
nr. 246/2015. 

prevederile Legii 
246/2015 in ce priveste 
utilizarea resurselor 
Fondului de rezoluție 

Art. 43. -   Onorariul cuvenit 
Fondului în calitate de 
administrator de rezoluţie se va 
stabili de către A.S.F. prin decizia 
de desemnare având ca punct 
de referinţă remuneraţia avută 
de conducerea asigurătorului 
supus rezoluţiei şi se va plăti din 
activele asigurătorului supus 
rezoluţiei. Onorariul este 
perceput de Fondul de 
garantare a asiguraţilor, ca 
administrator al Fondului de 
rezoluţie pentru asigurători, 
conform art. 5 alin. (1) lit. e) din 
Legea nr. 213/2015 privind 
Fondul de garantare a 
asiguraţilor coroborat cu art. 2 
pct. 2 şi art. 49 ultima teza din 
Legea nr. 246/2015.  

Art. 43. -   Onorariul cuvenit Fondului 
de garantare în calitate de 
administrator de rezoluţie se va 
stabilește de către A.S.F. prin decizia 
de desemnare având ca punct de 
referinţă remuneraţia avută de 
conducerea asigurătorului supus 
rezoluţiei şi se va plătește din 
activele asigurătorului supus 
rezoluţiei. Onorariul este perceput 
de Fondul de garantare a 
asiguraţilor, ca administrator al 
Fondului de rezoluţie pentru 
asigurători, conform art. 5 alin. (1) lit. 
e) din Legea nr. 213/2015 privind 
Fondul de garantare a asiguraţilor 
coroborat cu art. 2 pct. 2 şi art. 49 
ultima teza din Legea nr. 246/2015 

Modificare propusă 
pentru corectarea 
inadvertențelor și 
corelarea cu Legea 
246/2015 
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