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Referat de aprobare 

referitor la proiectul de Normă privind activitatea desfășurată 

 pe teritoriul României de asigurătorii din statele terțe prin intermediul sucursalelor 

 

 I. Sumar 

 Proiectul de Normă privind activitatea desfășurată pe teritoriul României de asigurătorii 

din statele terțe prin intermediul sucursalelor, supus consultării publice, are la bază art. 115 din 

Legea nr. 237/20151 care prevede faptul că asigurătorii din statele terțe pot desfășura activitate în 

România numai cu condiția de a primi din partea Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) 

autorizație pentru înființarea de sucursale. Proiectul abrogă Norma nr. 26/20162 care reglementează 

în prezent, la nivel de legislație secundară, cerințele aplicabile privind autorizarea înființării și 

activitatea unor asemenea sucursale și pe care A.S.F. a considerat oportun să o revizuiască având 

în vedere contextul Brexit. 

Necesitatea de actualizare a reglementărilor a rezultat din considerente de ordin practic și 

pentru a se ține cont de situațiile similare celor generate de contextul Brexit. 

 

 II. Expunere de motive 

 Proiectul de normă abordează următoarele aspecte referitoare la asigurătorii din statele 

terțe: 

A. Condițiile de autorizare pentru desfășurarea activității de asigurare în România prin intermediul 

unor sucursale 

B. Condițiile de desfășurare a activității 

C. Cerințele cantitative privind desfășurarea activității 

D. Cerințele calitative privind desfășurarea activității 

E. Cerințele de raportare către A.S.F. și de transmitere a informațiilor către contractanți 

F. Cerințele specifice în cazul retragerii unui stat membru din Uniunea Europeană  

 În ceea ce privește procesul de autorizare, proiectul prevede înscrierea sucursalelor la 

oficiul registrului comerțului de către asigurătorii din statele terțe înainte de depunerea solicitării 

de autorizare, condițiile și documentele pe baza căreia se acordă autorizația, posibilitatea de a se 

purta discuții preliminare între asigurătorii menționați și A.S.F. pentru stabilirea documentației 

complete privind autorizarea, modalitatea în care sunt transmise documentațiile și termenul în care 

A.S.F. emite deciziile de aprobare sau de respingere a cererilor. 

 Referitor la condițiile de desfășurare a activității, proiectul aduce elemente noi: cerințe 

pentru mandatarii care reprezintă sucursala, cerințe privind instituirea de politici aplicabile 

sucursalei, condiții privind lichidarea voluntară a portofoliului și competențele A.S.F. în calitate de 

                                                 
1 Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările și completările ulterioare 
2 Norma nr. 26/2016 privind supravegherea sucursalelor societăţilor de asigurare din state terţe 
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supraveghetor desemnat responsabil cu supravegherea sucursalelor înființate în mai multe state 

membre. 

De asemenea, în proiect sunt structurate într-un mod mai accesibil și actualizat cerințele 

privind desfășurarea activității: cerințele cantitative, calitative, de raportare către A.S.F. și de 

transmitere a informațiilor către contractanți.  

 Proiectul conține prevederi pentru situația în care un stat membru se retrage din Uniunea 

Europeană și astfel asigurătorii care desfășoară activitate în baza libertăţii de a presta servicii şi a 

dreptului de stabilire în România pierd aceste drepturi deoarece statul respectiv devine stat terț. În 

acest caz, asigurătorii pot opta fie pentru lichidarea voluntară a portofoliului, fie pentru transferul 

integral al portofoliul către alți asigurători care au sediul central în statele membre. 

  

  

 


