Anexa
1
NORMĂ
pentru completarea articolului 3 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015
privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societățile de
asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

- PROIECTÎn temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) și (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările
şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, precum şi
necesitatea alinierii la practica națională şi internațională pentru promovarea transparenței şi
comparabilității situaţiilor financiare,
luând în considerare prevederile:
- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durat acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
în scopul diminuării efectelor negative ale răspândirii COVID-19 asupra entităţilor reglementate de
Autoritatea de Supraveghere Financiară,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data
de ................................ 2020,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
Art. I –După alineatul (1) al articolului 3 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.
19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societățile de
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asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 834 din 09 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat,
alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, societățile de
asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare sunt exonerate de la întocmirea în scop informativ și
depunerea situaţiilor financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS.“
Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la
data publicării.
Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
Nicu Marcu

București,
Nr.
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