
 

Notă de fundamentare  

referitoare la proiectul de Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări  

 

 

În luna octombrie a anului trecut, a fost publicată Legea nr. 236/20181 în Monitorul Oficial al 

României, lege care asigura transpunerea prevederilor Directivei nr. 2016/972 (IDD). În urma publicării 

acesteia, a fost elaborată Norma nr. 19/20183 menită să întregească pachetul legislativ IDD prin 

reglementarea detaliilor care nu se regăsesc la nivel european în actele de nivel 2 și de nivel 3.  

În data de 11.10.2019, A.S.F. a primit prin poștă electronică prin intermediul Reprezentanței 

Permanente a României pe lângă UE (RepRO) textul oficial al scrisorii. Potrivit concluziilor acesteia, 

COM consideră că România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 56 din Tratatului 

de funcționare al Uniunii Europene și solicită Guvernului să își prezinte observațiile cu privire la 

aspectele invocate. 

Astfel este necesară eliminarea prevederilor considerate limitative de către COM privind exercitarea 

activității de distribuție prin libertatea de a presta servicii și revenirea la practica desfășurată de către 

A.S.F. anterior introducerii acestor prevederi legale și anume analizarea de la caz la caz a situațiilor de 

desfășurare a activității de distribuție prin libertatea de a presta servicii, cu respectarea și aplicarea 

strictă a prevederilor. 

Totodată, obținerea competențelor reprezentate de cunoștințe și abilități din perspectiva pregătirii 

profesionale ar trebui permisă și acelor adulţi care au părăsit sistemul de educaţie iniţială fără 

şcolarizarea de bază sau alte calificări şi care doresc să obţină aceste competențe într-o etapă ulterioară 

a vieţii. Astfel, considerăm necesară modificarea cerinței de bază care permite unei persoane să 

desfășoare activitate de distribuție, prin eliminarea obligației de a deține diplomă de bacalaureat și 

înlocuirea acesteia cu diploma de absolvire care să ateste finalizarea studiilor liceale şi care conferă 
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dreptul de acces în învățământul postliceal şi dreptul de susținere a examenului de bacalaureat, conform 

art. 77 alin. (1)4 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

                                                 
4 Art. 77. -  (1) Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire şi foaia matricolă, parte a portofoliului 

educațional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul 

postliceal, precum şi dreptul de susţinere a examenului de bacalaureat.   

  


