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    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), 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, cu modificările 
ulterioare,   
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din 
cadrul şedinţei din data de 4 aprilie 2018, 
   
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 
   
   Art. I. -   La articolul 11 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 
20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi 
reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 11 
aprilie 2016, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:   
   " (7) Societăţilor în procedură de dizolvare şi lichidare voluntară nu li se aplică 
prevederile Normei nr. 19/2015, respectiv nu li se aplică prevederile art. 31 din 
Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările 
referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, cu completările 
ulterioare."   
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   Art. II. -   Prevederile art. 11 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere 
Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de 
asigurare şi reasigurare, astfel cum a fost modificată prin prezenta normă, se 
aplică şi societăţilor aflate în procedură de dizolvare şi lichidare voluntară la data 
intrării în vigoare a prezentei norme.   
   Art. III. -   Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
şi intră în vigoare la data publicării. 
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