Norma nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de
Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări
şi Pensii Ocupaţionale
În vigoare de la 01 ianuarie 2016
Consolidarea din data de 08 noiembrie 2019 are la bază publicarea din
Monitorul Oficial, Partea I nr. 973 din 29 decembrie 2015 şi include
modificările aduse prin următoarele acte: Norma 27/2016;
Ultimul amendament în 02 iunie 2016.
*) Potrivit art. I, pct. 2 şi 3 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară
nr. 27/2016, anexele la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.
34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de
Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 973 şi 973 bis din 29 decembrie 2015, se
completează.
În urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din
cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art.
6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind
autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. 1. - Prezenta normă stabileşte pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin.
(1) lit. a) -d) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea
activităţii de asigurare şi reasigurare cerinţe cantitative suplimentare celor
prevăzute de Legea nr. 237/2015, de Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al
Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi
desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), de
standardele tehnice de implementare, de standardele tehnice de
reglementare, precum şi de actele delegate.
Art. 2. - Prezenta normă pune în aplicare cerinţele menţionate la alin. (1)
din ghidurile Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii
Ocupaţionale, prevăzute în anexele nr. 1-17*) care fac parte integrantă din
prezenta normă.
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*) Anexele nr. 1-17 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
973 bis.
02/06/2016 - Art. 2. - a fost modificat prin Normă 27/2016, după cum urmează:

Art. 2. - (1) Prezenta normă pune în aplicare cerinţele menţionate la alin.
(1) din ghidurile Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi
Pensii Ocupaţionale, prevăzute în anexele nr. 1-18 care fac parte integrantă
din prezenta normă.
*) Anexele nr. 1-18 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
973 bis.
(2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile
prevăzute în Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea
activităţii de asigurare şi reasigurare şi în prevederile legale aplicabile.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează
conform art. 163 din Legea nr. 237/2015.
Art. 4. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
Mişu Negriţoiu

Bucureşti, 23 decembrie 2015.
Nr. 34.
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