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                                                                                                                           Anexa nr. 5 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Lege privind  distribuția de asigurări 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

              

             1. Descrierea situaţiei actuale 

              Proiectul de lege are la bază obligația transpunerii în legislația națională a prevederilor directivei 

europene privind distribuția de asigurări, Directiva  Parlamentului European și a Consiliului nr. 97 din 20 

ianuarie 2016 privind distribuţia de asigurări, denumită în continuare Directiva UE 2016/97.   

               Noua directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 26 L din 2 februarie 2016 

abrogă Directiva 2002/92/CE privind intermedierea în asigurări și constituie cadrul legislației primare 

europene privind activitatea distribuitorilor de asigurări. 

              În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Directiva (UE) 2016/97, termenul de 

transpunere în legislația națională este 23 februarie 2018. 

             Obiectivele Directivei (UE) 2016/1997 au fost acelea de a armoniza dispoziţiile naţionale din 

sectorul distribuţiei de asigurări şi reasigurări, deoarece consumatorii trebuie să beneficieze de acelaşi 

nivel de protecţie, indiferent de canalul de distribuţie. Pentru a garanta acelaşi nivel de protecţie pentru 

consumatori, indiferent de canalul de distribuţie prin intermediul căruia aceştia îşi achiziţionează produsul 

de asigurare, fie direct de la societatea de asigurare, fie indirect, printr-un intermediar, domeniul de 

aplicare al  Directivei (UE) 2016/97 include, pe lângă societățile de asigurare și intermediari, şi alţi 

participanţi la piaţă care vând produse de asigurare, ca activitate auxiliară. 

           Conform prezentului proiect de lege de transpunere a  Directivei (UE) 2016/97, distribuitorii de 

asigurări  respectă cerințele de informare și conduita în desfășurarea activității și acționează întotdeauna 

onest, corect și profesionist,  astfel încât să corespundă cel mai bine intereselor clienților.      

              Înainte de încheierea contractelor de asigurare, distribuitorii de asigurări evaluează cerințele și 

necesitățile clienților, pe baza informațiilor obținute de la aceștia, astfel încât contractele propuse să fie în 

concordanță cu acestea. De asemenea, distribuitorii de asigurări furnizează clienților informațiile privind 

produsele de asigurare și expun/prezintă eventualele conflicte de interese care pot apărea în activitatea de 

distribuție. 

              Proiectul de lege preia prevederi specifice regimului național din Legea nr. 32/2000 privind 
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activitatea  și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, lege care va fi abrogată la 

intrarea în vigoare a noii legi care va transpune  Directiva UE 2016/97. 

 

             2. Schimbări preconizate 

           Printre cele mai importante modificări aduse de proiectul de lege se numără: 

• nivelul de protecție ridicat de care beneficiază consumatorii, indiferent de canalul de vânzare prin 

care cumpără produsele de asigurare; 

• introducerea principiului general al condițiilor de concurență echitabile între canalele de 

distribuție; 

• standardele pentru vânzarea de produse de asigurare de viață cu componentă investițională (tip 

unit-linked) sunt aliniate cu standardele în materie de produse de investiții reglementate de 

Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (MiFiDII) și trebuie supuse 

normelor privind standardele de vânzare şi conflictele de interese;  

• intermediarii în asigurări și asigurătorii trebuie să adopte toate măsurile adecvate pentru a detecta 

conflictele de interese care ar putea apărea în procesul de distribuție a  produselor de asigurare și 

să informeze clienții în acest sens; 

• atât intermediarii de asigurări, cât și angajații asigurătorilor care desfășoară activități de distribuție 

de asigurări trebuie să-și actualizeze în permanență cunoștințele și competențele profesionale; toți 

intermediarii de asigurări sunt obligați  să prezinte dovada formării lor profesionale (calificare și 

pregătire profesională continuă), iar societățile de asigurare trebuie să instituie politici proprii 

privind formarea profesională continuă a forței proprii de distribuție; 

• responsabilitatea angajatorilor să asigure angajaților accesul la acțiuni de formare, astfel încât 

aceștia să-și îndeplinească sarcinile în mod eficient; 

• drepturile și responsabilitățile de supraveghere care îi revin statului  membru de origine și gazdă 

sunt detaliate și clarificate; 

• distribuitorii trebuie să informeze clienții asupra posibilității de a cumpăra separat diferitele 

componente ale unui pachet oferit (vânzarea combinată - cross-selling); 

• distribuitorii trebuie să informeze clienții dacă este oferită consultanță privind produsele de 

asigurare prezentate, iar informațiile, inclusiv cele referitoare la comercializare, trebuie să fie clare 

și să nu inducă în eroare clienții; 

• nerespectarea cerințelor impuse de prevederile legale este sancționată mai sever, pentru a 

contracara potențialele profituri. 

           Proiectul de lege cuprinde cele două mari categorii de intermediari, intermediarii principali și 
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intermediarii secundari.   

           Intermediarii  principali sunt persoane juridice care desfășoară activitate de distribuție ulterior 

obținerii autorizării de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) sau avizului A.S.F., în cazul 

instituțiilor de credit sau firmelor de investiții conform definiției de la art. 4 alin. (1) pct. 1 și 2 din  

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru desfășurarea 

activității de distribuție.  

            Intermediarii secundari sunt intermediari sau intermediari de asigurări auxiliare, persoane fizice 

sau juridice, înregistrate la A.S.F., care desfășoară activitate de distribuție sub responsabilitatea  unuia sau 

mai multor intermediari  principali sau a uneia sau mai multor societăți, după caz, și instituțiile de credit 

sau firmele de investiții conform definiției de la art. 4 alin. (1) pct. 1 și 2 din  Regulamentul (UE) nr. 

575/2013 care desfășoară activitate de distribuție sub responsabilitatea uneia ori mai multor societăți, 

după caz. 

             Proiectul de lege prevede faptul că instituțiile de credit sau firmele de investiții care au desfășurat 

activitate de bancassurance, respectiv de agent de asigurare sau asistent în brokeraj, în condițiile Legii 

32/2000, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, optează pentru 

desfășurarea activității de distribuție ca intermediar principal sau secundar. 

             Potrivit prevederilor proiectului de lege, societățile și intermediarii principali deschid şi menţin 

registre proprii privind persoanele fizice și juridice care desfășoară activități de distribuție, în sistem 

computerizat, cu arhivarea tuturor modificărilor. 

             De asemenea, proiectul de lege cuprinde prevederi referitoare la monitorizarea activității 

intermediarilor înregistrați și supravegherea respectării condițiilor care au stat la baza acordării 

autorizației sau avizului, situația financiară a acestora, efectuarea controlului la sediul acestora, A.S.F. 

având competențe de a solicita toate documentele și informațiile necesare derulării procesului de 

monitorizare și supraveghere, de a aplica sancțiuni administrative și de a dispune radierea intermediarilor 

înregistrați. 

             În cazul în care un produs de asigurare este oferit împreună cu un serviciu sau produs auxiliar 

care nu este o asigurare, în cadrul unui pachet sau al aceluiași acord, distribuitorii de asigurări informează 

clienții  asupra posibilității cumpărării separate a diferitelor componente. În caz afirmativ, distribuitorii de 

asigurări furnizează o descriere adecvată a diverselor componente ale acordului sau pachetului și o 

evidență separată a costurilor și cheltuielilor pentru fiecare componentă. 

           Pentru exercitarea acestor competențe, intermediarii și intermediarii de asigurări auxiliare transmit 

A.S.F. situațiile financiare anuale, raportările, documentele și informațiile solicitate conform 

reglementărilor emise.  
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           Intermediarii principali autorizați de A.S.F. respectă principiul continuității administrării și 

conducerii activității. Suplimentar, nerespectarea obligației de respectare a continuității activității la 

expirarea perioadei de interzicere temporară a activității și nereluarea activității în condițiile prevăzute de 

proiectul de lege și de reglementările emise de A.S.F. la expirarea perioadei de suspendare prevăzute se 

sancționează cu retragerea autorizației. 

           Proiectul de lege cuprinde prevederi referitoare la cerința respectării legislației naționale aplicabile, 

inclusiv cea privind forma și conținutul mijloacelor de publicitate, de către intermediarii sau intermediarii 

de asigurări auxiliare cu domiciliul sau, după caz, cu sediul social într-un alt stat membru, care 

intenționează să exercite activitate pe teritoriul României.  

         În cazul încălcării de către distribuitori a prevederilor proiectului de lege, a actelor delegate, 

standardelor tehnice de reglementare și a celor de aplicare emise de Comisia Europeană, a reglementărilor 

emise de A.S.F. în aplicarea acestei legi, precum și a actelor individuale emise de A.S.F.,  pentru 

asigurarea unei protecţii adecvate a consumatorilor, A.S.F. poate aplica sancțiuni și măsuri administrative, 

precum: avertisment sau amendă,  interzicerea temporară sau definitivă, totală sau parțială, a exercitării 

activității de distribuție sau a distribuției unuia sau mai multor produse de asigurare, retragerea 

autorizației sau a avizului, în cazul intermediarilor principali sau dispunerea radierii din registrele A.S.F. a 

intermediarilor secundari.     

          La stabilirea tipului sancțiunii sau a măsurii sancționatoare și a cuantumului amenzii, Consiliul 

A.S.F. are în vedere principiul proporționalității și al raționamentului calificat, precum și toate 

circumstanțele relevante ale săvârșirii faptei de către persoanele fizice sau juridice. 

          Pentru a asigura o protecţie adecvată a clienților  şi pentru a evita riscul de arbitraj de reglementare, 

în cazul încălcărilor legate de distribuţia de produse de investiţii bazate pe asigurări, sancţiunile pe care le 

poate aplica A.S.F. conform prezentului proiect de lege sunt aliniate  celor prevăzute de Regulamentul 

(UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții 

individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP). 

           De asemenea, proiectul de lege prevede posibilitatea A.S.F. de a delega activitatea de evaluare și 

certificare a competențelor privind calificarea și pregătirea profesională continuă a distribuitorilor. 

          Proiectul de lege prevede, totodată, posibilitatea informării Comisiei Europene în ceea ce privește 

dificultățile întâmpinate la aplicarea acesteia și asupra oricăror bariere care pot să apară în detrimentul 

activității distribuitorilor înregistrați sau care activează în România, în baza libertății de a presta servicii 

sau a dreptului de stabilire.   

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
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          1. Impactul macro-economic  

          Adoptarea prezentului act normativ are impact asupra domeniului asigurărilor și asupra  economiei 

românești în general prin crearea premiselor necesare dinamizării procesului de creștere a pieței 

asigurărilor, prin consolidarea domeniului distribuției în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, care să 

permită respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale consumatorilor/clienților. 

 

        

           11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

           Proiectul de lege va determina o sporire a accesibilității pieței asigurărilor din România care va 

impulsiona concurența între distribuitorii produselor de asigurări, cu efecte finale de reducere a costurilor 

de piață  și de creștere a transparenței și competitivității. 

           2. Impactul asupra mediului de afaceri  

          Nu este cazul 

           21. Impactul asupra sarcinilor administrative 

           Nu este cazul 

             22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

           Nu este cazul    

              3. Impactul social 

            Nu este cazul    

         4. Impactul asupra mediului  

          Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung 

(5 ani) 

 

- în mii lei (RON) - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii patru ani Media 

pe cinci 
ani  

1 2          3 4 5 6 7 
1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, în 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din 
acesta: 
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i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

iii. TVA 
b) bugete locale 

i. impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 
2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, în 
plus, din care: 
a) buget de stat, din 
acesta: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

iii. asistenţă socială 
b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

iii. asistenţă socială 
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

 
 
 

     

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

 

Alte informaţii 
              Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact deoarece nu propune introducerea unor 
scutiri sau exceptări de la plata de impozite de către participanții pe piața asigurărilor. 

 
 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

            1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

              a) Prevederi ce urmează a fi abrogate sau modificate ca urmare a intrării în vigoare a 
acestui proiect de lege  
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            Ca urmare a aplicării prezentului proiect de lege se abrogă Legea nr. 32/2000 privind activitatea  

și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări.  

 

             b) Acte normative care urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 

            Autoritatea de Supraveghere Financiară va emite reglementări în aplicarea Legii  privind  

distribuția de asigurări  privind: procesul și condițiile de înregistrare, inclusiv refuzul sau retragerea 

înregistrării, desfășurarea activității distribuitorilor, aspecte referitoare la conduita și managementul 

afacerilor acestora, inclusiv obiectul de activitate, aprobarea acționarilor sau asociaților semnificativi, a 

conducerii intermediarilor principali autorizați de A.S.F. și avizarea conducerii intermediarilor principali 

avizați de A.S.F., registrele intermediarilor, pregătirea profesională, inclusiv autorizarea, coordonarea, 

furnizarea  activității de standardizare, pregătire și perfecționare profesională, aprobarea programelor de 

cursuri, tematicilor examenelor de absolvire, atestarea lectorilor și evaluarea competențelor 

distribuitorilor și angajaților societăților care desfășoară activități de distribuție de asigurări și reasigurări, 

nivelul asigurării de răspundere civilă profesională sau a garanției intermediarilor de asigurări auxiliare, 

raportările către A.S.F., regimul publicării, categoriile de intermediari prevăzuți în proiectul de lege și 

raporturile juridice dintre aceștia.  

           2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor 

care transpun prevederi comunitare 

          Proiectul de lege transpune  Directiva  Parlamentului European și a Consiliului nr. 97 din 20 

ianuarie 2016 privind distribuţia de asigurări, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 26 L 

din 2 februarie 2016. 

 

          3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

           Actele legislative secundare emise de Comisia Europeană vor fi aplicate direct, fără a necesita 

transpunere în legislația națională. 

          4. Hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie a Uniunii Europene 

          Nu este cazul.  

          5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

          Nu este cazul. 

          6.  Alte informaţii 

          Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
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              1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

            La elaborarea prezentului proiect de lege Autoritatea de Supraveghere Financiară a avut o serie de 

întâlniri de lucru cu asociațiile profesionale ale intermediarilor în asigurări și sau reasigurări (UNSICAR, 

PRBAR), ale societăților de asigurare și reasigurare (UNSAR), ale societăților de leasing și băncilor 

(ALB Romania), ale asociațiilor bancare (CPBR) .  

      

    

            2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului 

în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

           UNSICAR, PRBAR – asociații care reprezintă intermediarii de asigurări și/sau reasigurări; 

           UNSAR – asociație care reprezintă societățile de asigurare și reasigurare; 

            ALB Romania -  asociație care reprezintă societățile financiare; 

            CPBR – asociație bancară. 

 

 

           

            3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative  
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            Nu este cazul. 

          

            4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

            Nu este cazul. 

         

           5. Informaţii privind avizarea de către: 

             a) Consiliul Legislativ: Proiectul de lege este supus avizării Consiliului Legislativ. 

             b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării:  nu este cazul 

             c) Consiliul Economic şi Social:  nu este cazul  

             d) Consiliul Concurenţei:   nu este cazul  

             e) Curtea de Conturi:  nu este cazul 

     

             6. Alte informaţii  

              Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

       

        1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ  

        Nu este cazul. 
 

          

        2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

        Nu este cazul. 

 

 

 

Secţiunea a 8-a 

 

Măsuri de implementare 
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  Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind distribuția de asigurări, pe care îl 

supunem aprobării. 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

Ionuț MIȘA 
 

   

 

   Avizăm favorabil, 

 

PREŞEDINTELE  

AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE 

FINANCIARĂ 

Leonardo BADEA 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

  

 

Teodor MELEȘCANU 
 

                  MINISTRUL DELEGAT PENTRU 

                          AFACERI EUROPENE  

                                                                                                                          VICTOR NEGRESCU 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

Tudorel TOADER 

 

 

          1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

         Nu este cazul. 

          

         2. Alte informaţii 

         Nu este cazul. 

 


