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Referat de aprobare 

referitor la Proiectul de Normă privind autorizarea  

societăților și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare  

 

 Proiectul de normă reunește prevederi referitoare la regimul Solvabilitate II și la regimul 

național, aplicabile societăților de asigurare și de reasigurare, având forma juridică de societăți 

pe acțiuni și de societăți mutuale de asigurare, reglementate de Legea nr. 237/20151 și Legea 

nr. 71/20192.  

 În principal, proiectul este necesar pentru a adapta legislația secundară la legislația 

primară deoarece societățile mutuale de asigurare prezintă unele caracteristici diferite de cele 

ale societăților pe acțiuni, pentru actualizarea normelor existente în funcție de anumite aspecte 

practice și pentru a flexibiliza anumite proceduri. 

 

 Principalele aspecte reglementate de proiect sunt: 

1. detalierea procesului de autorizare pentru societățile constituite ca societăți pe acțiuni, 

respectiv ca societăți mutuale de asigurare, aflate sub regimul de supraveghere Solvabilitate II 

sau regimul național 

2. evaluarea membrilor fondatori și stabilirea anumitor prevederi din actul constitutiv pentru 

societățile mutuale 

3. detalierea procesului de soluționare a cererilor de aprobare și a documentațiilor aferente, cum 

ar fi cazurile de majorare și diminuare a capitalului social, extinderea activității în state terțe 

sau prin autorizarea pentru noi clase de asigurare și riscuri, transferul de portofoliu, fuziunea, 

divizarea, dizolvarea și lichidarea voluntară a societăților 

4. precizări privind aplicarea art. 8 alin. (3), 34 alin. (3), 99, 100, 101 și 102 din Legea nr. 

237/20151 și a art.26 alin. (1) din Legea nr. 246/20153 

5. preluarea recomandărilor din Ghidul EIOPA-BoS-2021/456 privind identificatorul entității 

juridice, prin reglementarea, în principal, a obligației tuturor societăților autorizate de A.S.F. de 

a deține coduri LEI, de identificare, și în calitate de societăți participative dacă este cazul, 

precum și a posibilității sucursalelor deschise pe teritoriul statelor membre de a utiliza codul 

LEI al persoanei juridice române. 

 

 Proiectul propune abrogarea integrală a Normei nr. 20/20164 și parțială a Normei nr. 

28/20155.  

                                                 
1 Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 800 din 28 octombrie 2015 
2 Legea nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 323 din 24 aprilie 2019 
3 Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I nr. 813 din 02 noiembrie 2015 
4 Norma 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, cu modificările ulterioare 
5 Norma nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 978 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare 


