LEGE Nr. 213 din 21 iulie 2015
privind Fondul de garantare a asiguratilor
EMITENT:
PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 24 iulie 2015
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Fondul de garantare a asiguratilor, denumit in continuare Fondul, se constituie ca
persoana juridica de drept public. Organizarea si functionarea Fondului se stabilesc prin statut
propriu aprobat de catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, la propunerea
Consiliului de administratie al Fondului.
(2) Sediul Fondului este in municipiul Bucuresti.
ART. 2
(1) Fondul, ca schema de garantare in domeniul asigurarilor, are ca scop protejarea
creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator.
(2) Pentru inlesnirea raporturilor de drept international privat in materia insolventei unui
asigurator, Fondul poate incheia acorduri de cooperare cu scheme de garantare in domeniul
asigurarilor din alte state si cu alte parti interesate in dezvoltarea protectiei detinatorilor de
polite de asigurare.
(3) Fondul garanteaza plata de indemnizatii/despagubiri rezultate din contractele de
asigurare facultative si obligatorii, incheiate, in conditiile legii, in cazul falimentului unui
asigurator, cu respectarea plafonului de garantare prevazut in prezenta lege si in limita
resurselor financiare disponibile la momentul platii, asa cum sunt definite la art. 5. In cazul in
care disponibilitatile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor
cuvenite creditorilor de asigurari, creantele acestora vor putea fi onorate pe masura alimentarii
Fondului cu resursele financiare prevazute de prezenta lege.
(4) Fondul poate desfasura si activitatea de administrator special in procedura de redresare
financiara a asiguratorilor ori de lichidator in procedura de lichidare voluntara a asiguratorilor,
in conditiile prevazute de Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul,
dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, republicata, cu modificarile
ulterioare.
ART. 3
Asiguratorii autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara, inclusiv sucursalele
acestora care isi desfasoara activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene,
sunt obligati sa contribuie la Fond in conditiile prezentei legi.
ART. 4
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) creanta de asigurari - creantele creditorilor de asigurari care rezulta dintr-un contract de
asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru acesti creditori atunci cand unele elemente ale
datoriei nu sunt cunoscute inca. Se considera creante de asigurari sumele achitate creditorilor
de asigurari din disponibilitatile Fondului, reprezentand despagubiri/indemnizatii, precum si
primele datorate de catre asiguratorul debitor pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit
de acesta, ca urmare a incetarii contractelor de asigurare;
b) creditorii de asigurari sunt, dupa caz:
(i) persoana asigurata - persoana fizica sau juridica aflata in raporturi juridice cu
asiguratorul debitor prin incheierea contractului de asigurare;

(ii) beneficiarul asigurarii - terta persoana careia, in baza legii sau a contractului de
asigurare, asiguratorul debitor urmeaza sa ii achite sumele cuvenite ca urmare a producerii
riscului asigurat;
(iii) persoana pagubita (in cazul asigurarii de raspundere civila) - persoana indreptatita sa
primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit
printr-un contract de asigurare de raspundere civila;
c) contributie - suma nerambursabila datorata Fondului de catre asiguratorii autorizati de
Autoritatea de Supraveghere Financiara, inclusiv de sucursalele asiguratorilor care isi
desfasoara activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, conform
prevederilor prezentei legi;
d) despagubire/indemnizatie - suma pe care Fondul o plateste fiecarui creditor de asigurare
al asiguratorului aflat in faliment, in limita plafonului de garantare si in conditiile prevazute
de prezenta lege;
e) plafon de garantare - nivelul maxim al garantarii pe un creditor de asigurare al
asiguratorului in faliment, stabilit conform prevederilor prezentei legi.
(2) Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentei legi si care nu au fost definite la
alin. (1) au semnificatia prevazuta la art. 3 din Legea nr. 503/2004, republicata, cu
modificarile ulterioare, la art. 5 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolventei si de insolventa si la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si
supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Sunt exceptati din categoria creditorilor de asigurari persoanele semnificative ale
asiguratorului aflat in procedura de faliment, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. A pct. 11 din
Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL II
Resursele financiare si utilizarea acestora
ART. 5
(1) Resursele financiare ale Fondului provin din urmatoarele surse:
a) contributii de la asiguratori;
b) dobanzi si penalitati de intarziere din plata cu intarziere a contributiilor de catre
asiguratori;
c) sume din fructificarea disponibilitatilor;
d) sume din recuperarea creantelor Fondului;
e) sume din alte surse, stabilite potrivit legii;
f) imprumuturile de la institutiile de credit sau imprumuturi obligatare, prin emisiune de
titluri de valoare ale Fondului.
(2) Disponibilitatile Fondului astfel constituite sunt plasate in instrumente purtatoare de
dobanda, la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri
ale administratiei publice locale, precum si in plasamente stabilite prin legislatia in vigoare.
(3) Strategia de investire a resurselor Fondului are in vedere plasarea acestora in conditii de
siguranta, urmarind minimizarea riscurilor, asigurarea eficientei si a lichiditatii. Strategia de
investire a resurselor Fondului se elaboreaza de catre acesta, se avizeaza de Consiliul de
administratie al Fondului si se aproba de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara.
ART. 6
(1) Contributiile datorate Fondului de catre asiguratori se calculeaza separat pe cele doua
categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata, pe baza evidentelor
contabile lunare ale acestora, aplicandu-se o cota procentuala stabilita conform prevederilor
alin. (3).

(2) Cota procentuala a contributiilor nu va putea depasi 10% din primele brute incasate de
asiguratori din activitatea de asigurari directe.
(3) Cota procentuala se stabileste distinct pentru cele doua categorii de asigurari, prin
reglementari ale Autoritatii de Supraveghere Financiara, la propunerea Consiliului de
administratie al Fondului.
(4) In caz de deficit al Fondului, pentru acoperirea obligatiilor generate de aplicarea
prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate majora in cursul anului cota
procentuala luata in calcul la stabilirea contributiei, cu respectarea limitei prevazute la alin.
(2).
ART. 7
(1) Contributia datorata Fondului de catre asiguratori se vireaza lunar in contul Fondului, in
moneda nationala - leu, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face
raportarea.
(2) Contributiile datorate si virate in contul Fondului de catre asiguratori nu se restituie.
ART. 8
(1) Asiguratorii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita lunar Fondului, pana in ultima
zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara, raportarile privind modul de constituire si
de virare a contributiei datorate, distinct pe cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari
generale si asigurari de viata.
(2) Odata cu transmiterea raportarilor, asiguratorii anexeaza o declaratie pe propria
raspundere, sub semnatura reprezentantului legal al acestora, sub sanctiunile prevazute de
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru
infractiunile de inselaciune si/sau de fals in declaratii, prin care se atesta ca datele si/sau
informatiile transmise sunt reale, corecte si complete.
ART. 9
(1) Actul prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator la
Fond, intocmit de Fond, constituie titlu de creanta. Titlul de creanta va cuprinde suma restanta
totala datorata drept contributie la Fond de catre asigurator si termenul maxim de 10 zile care
curge incepand cu data comunicarii actului prin care se individualizeaza obligatia de plata, in
care acesta poate plati obligatia de bunavoie.
(2) Daca la data scadentei stabilita la alin. (1) datoria restanta prevazuta in titlul de creanta
nu a fost platita, acesta devine titlu executoriu, in baza caruia Fondul va declansa procedura
de executare silita a creantelor, conform dispozitiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedura civila, republicata.
(3) Sumele virate la Fond cu titlu de contributie nu pot fi urmarite silit decat pentru
indeplinirea obligatiilor pentru care au fost constituite.
(4) Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplica dobanzi si penalitati de
intarziere, calculate in conformitate cu reglementarile aplicabile pentru colectarea creantelor
fiscale. Dobanzile si penalitatile vor fi virate in contul Fondului.
ART. 10
Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata despagubirilor/indemnizatiilor
rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate cu asiguratorul aflat
in procedura de faliment.
CAPITOLUL III
Procedura si conditiile de efectuare a platilor din disponibilitatile Fondului
ART. 11

Fondul asigura efectuarea platii indemnizatiilor/despagubirilor din disponibilitatile sale,
catre creditorii de asigurari, potrivit conditiilor si plafonului de garantare stabilite de prezenta
lege.
ART. 12
(1) Orice persoana care invoca vreun drept de creanta impotriva asiguratorului ca urmare a
producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre data inchiderii
procedurii de redresare financiara si cea a denuntarii contractelor de asigurare, dar nu mai
tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului,
poate solicita deschiderea dosarului de dauna printr-o cerere adresata Fondului.
(2) In vederea protejarii drepturilor creditorilor de asigurari, Fondul va lua masurile
necesare cu privire la deschiderea dosarelor de dauna, constatarea tehnica a avariilor,
instrumentarea dosarelor de dauna si avizarea dosarelor de dauna din punct de vedere tehnic.
Instrumentarea dosarelor de dauna se va face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data producerii evenimentului asigurat si a conditiilor de asigurare generale si specifice
prevazute in contractele de asigurare.
(3) Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor cu privire la activitatea de instrumentare a
dosarelor de dauna, Fondul, pe baza unor proceduri transparente de selectie aprobate prin
decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara, poate incheia conventii cu societati care au ca
obiect de activitate servicii de regularizare a cererilor de despagubire sau poate nominaliza un
asigurator in vederea constatarii, evaluarii si lichidarii daunelor. Sumele achitate din
disponibilitatile Fondului prestatorilor de servicii pentru instrumentarea si lichidarea dosarelor
de dauna constituie creante de asigurari, dispozitiile art. 267 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
fiind aplicabile in mod corespunzator.
(4) Sumele stabilite conform alin. (3) si acceptate la plata de comisia speciala, constituita
conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, se
platesc din disponibilitatile Fondului, in conditiile si cu respectarea prevederilor prezentei legi
si ale reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau de catre Fond in
aplicarea acestuia.
ART. 13
(1) De la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului
pronuntata impotriva unui asigurator, conform prevederilor art. 266 din Legea nr. 85/2014,
Fondul este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale, in vederea achitarii sumelor
cuvenite creditorilor de asigurari, cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) Fondul va publica pe site-ul propriu informatii referitoare la demersurile necesare
pentru obtinerea de la Fond a despagubirilor/indemnizatiilor.
(3) In vederea efectuarii platii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, Fondul
procedeaza la verificarea dosarelor de dauna si a creantelor de asigurari inregistrate in
evidentele sale, tinand seama de normele aplicabile in materie si de conditiile de asigurare
generale si specifice prevazute in contractele de asigurare incheiate cu asiguratorul fata de
care s-a stabilit starea de insolventa.
(4) Aprobarea sau, dupa caz, respingerea sumelor pretinse de petenti este de competenta
comisiei speciale, constituite conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, republicata, cu
modificarile ulterioare.
(5) In caz de respingere a sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere. Impotriva
deciziei se poate formula contestatie, in conditiile prevazute la art. 19 din Legea nr. 503/2004,
republicata, cu modificarile ulterioare.
(6) Dreptul la actiune contra Fondului pentru plata indemnizatiilor/despagubirilor se
prescrie in termen de 5 ani calculati de la data nasterii dreptului, dar nu inainte de ramanerea
definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment.
ART. 14

(1) In vederea incasarii indemnizatiilor/despagubirilor, orice persoana care pretinde un
drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in faliment poate formula o cerere
motivata in acest sens, adresata Fondului in termen de 90 de zile de la data ramanerii
definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nasterii dreptului
de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior. Cererea-tip de plata va fi prevazuta in
reglementarile emise in aplicarea prezentei legi.
(2) Cererea-tip de plata prevazuta la alin. (1) se formuleaza in scris de catre potentialul
creditor si se depune direct la sediul Fondului sau prin posta, cu scrisoare recomandata, cu
confirmare de primire, prin posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea
textului actului si confirmarea primirii acestuia. Odata cu cererea-tip de plata, persoana
respectiva anexeaza inscrisurile justificative, in copie legalizata, din care sa rezulte cu
exactitate cuantumul sumelor solicitate.
(3) In cazul imposibilitatii de prezentare a inscrisurilor justificative in copie legalizata,
creditorul de asigurari poate prezenta fie copii ale acestora, fie o declaratie pe propria
raspundere, in sensul sustinerii acestor documente justificative. In cerere se va preciza
motivul imposibilitatii depunerii lor in copie legalizata. Aceste documente vor fi verificate cu
evidentele preluate de Fond de la asiguratorul aflat in faliment.
(4) In cerere se vor mentiona, in principal, urmatoarele elemente: natura creantei, momentul
nasterii sale si cuantumul sumei pretinse, daca exista vreun privilegiu ori o garantie reala in
ceea ce priveste creanta, precum si care sunt bunurile acoperite de asigurare.
(5) Cererea, precum si actele si informatiile solicitate potrivit alin. (2) - (4) se depun in
limba romana; in cazul in care sunt redactate intr-o limba de circulatie internationala, acestea
se depun insotite de traducerea autorizata conform legii.
ART. 15
(1) Pe masura inregistrarii si analizarii cererilor de plata ale creditorilor de asigurari,
impreuna cu documentele anexate, se intocmeste lista creditorilor de asigurari ale caror
creante certe, lichide si exigibile urmeaza sa fie platite din disponibilitatile Fondului. Lista se
inainteaza comisiei speciale, cu propunerea de aprobare la plata a creantelor de asigurare
solicitate. Dupa aprobarea acestor liste de catre comisia speciala, se efectueaza platile
indemnizatiilor/despagubirilor catre creditorii de asigurari.
(2) Plata de catre Fond a creantelor de asigurari stabilite ca fiind certe, lichide si exigibile
se face in limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al
asiguratorului aflat in faliment.
(3) Plata se face in moneda nationala - leu, iar in cazul creantelor in valuta, comisioanele
bancare sunt suportate de creditorul de asigurari.
(4) Indemnizatiile/Despagubirile cuvenite creditorilor de asigurari se platesc de catre Fond
prin posta si/sau prin institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei. In vederea
efectuarii platii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, Fondul poate sa incheie
conventii/contracte de prestari de servicii cu oricare dintre aceste entitati.
ART. 16
In toate cazurile in care considera ca este necesar, comisia speciala poate solicita petentilor
completarea documentatiei si/sau precizarea ori furnizarea de informatii suplimentare cu
privire la cererea de plata a acestora. Informatiile solicitate se transmit comisiei, sub
sanctiunea respingerii cererii, in termen de cel mult 10 zile de la data primirii solicitarii
acesteia.
ART. 17
Creditorul de asigurari poate urma separat si procedura de faliment a asiguratorului
prevazuta de Legea nr. 85/2014, in vederea recuperarii creantei sale din activele asiguratorului
aflat in faliment, inclusiv pentru suma cuvenita care depaseste plafonul de garantare prevazut
la art. 15 alin. (2).

ART. 18
(1) Fondul se subroga in toate drepturile creditorilor de asigurari la concurenta sumelor pe
care le-a platit din disponibilitatile sale.
(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, Fondul
poate inregistra la masa credala, in tot cursul procedurii de faliment, in vederea recuperarii
lor, orice sume, dobanzi si/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat din resursele sale.
(3) In conditiile alin. (1) si (2), Fondul este indreptatit sa inregistreze si sa recupereze, in
cadrul procedurii falimentului societatii de asigurare/reasigurare debitoare, toate sumele
achitate creditorilor, pe masura platilor efectuate, ca urmare a producerii riscurilor asigurate
dupa momentul deschiderii procedurii falimentului.
CAPITOLUL IV
Conducerea si administrarea Fondului
ART. 19
(1) Fondul este administrat de un consiliu de administratie format din 5 membri.
(2) Consiliul de administratie al Fondului este compus din:
a) 3 membri desemnati de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dintre care
unul va fi numit presedintele Consiliului de administratie al Fondului;
b) 2 membri numiti de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Membrii Consiliului de administratie al Fondului sunt numiti pentru un mandat de 5
ani, prin decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(4) Membrii Consiliului de administratie al Fondului ale caror mandate au expirat vor
ramane in functie pana la numirea succesorilor lor.
(5) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului poate fi inlocuit, in caz de absenta
sau de imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile de catre un alt membru numit prin
decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(6) In caz de incompatibilitate sau imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului de
catre unul dintre membrii Consiliului de administratie al Fondului, numirea inlocuitorului se
face pentru durata ramasa a mandatului. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a
mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata de cel putin 90 de
zile consecutive.
(7) Membrii Consiliului de administratie al Fondului primesc o indemnizatie lunara
raportata la salariul directorului general al Fondului, in limita a 25% pentru presedinte,
respectiv in limita a 20% pentru ceilalti membri.
ART. 20
Membrii Consiliului de administratie al Fondului trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
a) sa fie absolventi de studii universitare de lunga durata cu diploma de licenta sau cu studii
universitare de scurta durata cu diploma de licenta si master in domeniul economic sau
juridic;
b) sa aiba o buna reputatie si onorabilitate;
c) sa aiba experienta profesionala dovedita in domeniul financiar sau in cel de activitate de
reglementare/supraveghere banci, finante si asigurari de minimum 8 ani.
ART. 21
(1) Membrii Consiliului de administratie al Fondului:
a) nu pot fi soti, rude sau afini pana la gradul al doilea intre ei;
b) nu pot sa detina in cadrul unui asigurator calitatea de angajat sau director, membru al
consiliului de administratie, al consiliului de supraveghere ori directoratului, dupa caz;

c) nu pot fi senatori, deputati, membri ai Guvernului sau sa detina functii de conducere in
cadrul vreunui partid politic ori organizatie politica pe perioada exercitarii mandatului;
d) trebuie sa nu aiba cazier judiciar;
e) trebuie sa nu aiba inscrise in cazierul fiscal sanctiuni prevazute de lege.
(2) Membrii Consiliului de administratie al Fondului nu pot participa la luarea deciziilor
privind un asigurator, in cadrul caruia o persoana cu care acestia se afla in una dintre relatiile
enumerate la alin. (1) detine una dintre calitatile mentionate la art. 2 lit. A pct. 11 din Legea
nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 22
Calitatea de membru al Consiliului de administratie al Fondului inceteaza in urmatoarele
situatii:
a) la incheierea mandatului;
b) prin demisie;
c) in caz de incompatibilitate;
d) in caz de imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului, prin inlocuire conform art.
19 alin. (6);
e) prin revocare.
ART. 23
(1) Consiliul de administratie al Fondului se intruneste cel putin o data pe luna in sedinta
ordinara, la convocarea presedintelui sau a inlocuitorului acestuia.
(2) Consiliul de administratie al Fondului poate fi convocat in sedinta extraordinara de catre
presedinte din proprie initiativa sau la cererea a 3 membri.
(3) Consiliul de administratie al Fondului trebuie sa fie convocat in scris sau electronic, cu
cel putin 3 zile lucratoare inainte de data sedintei.
(4) Convocarea trebuie sa contina ordinea de zi, data si documentele supuse discutiei,
precum si locul de desfasurare a sedintei.
(5) Sedintele vor avea loc la sediul Fondului sau in orice alt loc convenit.
(6) In situatia in care se solicita actiuni urgente, termenul de 3 zile poate fi redus, iar
convocarea va fi efectuata verbal si confirmata ulterior in scris.
(7) Consiliul de administratie al Fondului delibereaza in mod valabil in prezenta a cel putin
3 din numarul membrilor sai.
(8) Deciziile Consiliului de administratie al Fondului se iau cu votul majoritatii membrilor
acestuia.
(9) Procesul-verbal al sedintei, care contine ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul
de voturi intrunite si opiniile separate, daca este cazul, se semneaza de catre toti membrii
prezenti la sedinta.
ART. 24
Atributiile Consiliului de administratie al Fondului sunt urmatoarele:
a) analizeaza, avizeaza si supune spre aprobare Consiliului Autoritatii de Supraveghere
Financiara urmatoarele:
(i) statutul Fondului;
(ii) structura organizatorica si de personal, precum si politica salariala a personalului
Fondului;
(iii) propunerile de numire in functie pentru directorul general si adjunctii acestuia;
(iv) desemnarea Fondului ca administrator special al asiguratorilor intrati in procedura de
redresare financiara;
(v) desemnarea Fondului in calitate de lichidator in procedura de lichidare voluntara;
(vi) stabilirea contributiei;
(vii) situatiile financiare anuale;
(viii) raportul anual de activitate al Fondului;

(ix) orice alte atributii rezultate din aplicarea dispozitiilor legale;
b) analizeaza si aproba:
(i) modalitatile, plafoanele maxime, termenele si conditiile de plasare, in scopul fructificarii
disponibilitatilor Fondului;
(ii) incheierea de contracte de servicii privind activitatea de lichidare daune, servicii de
asistenta si consultanta de specialitate;
(iii) rapoartele intocmite de Fond, in calitate de administrator special sau lichidator in
procedura de lichidare voluntara, conform prevederilor legale;
(iv) raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari cu respectarea legislatiei privind
achizitiile publice;
(v) sistemul de control intern si de audit intern;
(vi) orice alte atributii rezultate din aplicarea dispozitiilor legale.
ART. 25
(1) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului are urmatoarele atributii:
a) stabileste ordinea de zi si convoaca Consiliul de administratie al Fondului;
b) conduce lucrarile sedintelor Consiliului de administratie al Fondului;
c) solicita directorului general sau, in lipsa acestuia, directorului general adjunct,
prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;
d) aproba prime si alte stimulente pentru conducerea executiva, la propunerea directorului
general;
e) exercita orice alte sarcini in aplicarea prevederilor legale.
(2) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului, impreuna cu directorul general,
inainteaza si prezinta, dupa caz, Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara rapoartele
prevazute la art. 24.
ART. 26
(1) Directorul general al Fondului conduce operativ activitatea curenta a acestuia, asigura
indeplinirea hotararilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara si Consiliului de
administratie al Fondului si informeaza asupra modului de realizare a acestora.
(2) Directorul general are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Fondul in raporturile cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu
asiguratorii, cu institutiile de credit, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale, cu alte persoane fizice si juridice, precum si in fata instantelor
judecatoresti si arbitrale;
b) propune Consiliului de administratie al Fondului, spre avizare, respectiv spre aprobare,
documentele prevazute la art. 24 lit. a) pct. (i) si (ii);
c) asigura plasarea disponibilitatilor Fondului, urmarind minimizarea riscului si lichiditatea
plasamentelor, ca obiective principale, precum si randamentul plasamentelor, ca obiectiv
complementar, potrivit strategiei aprobate de Consiliul de administratie al Fondului;
d) asigura indeplinirea tuturor demersurilor necesare pentru efectuarea platilor
indemnizatiilor/despagubirilor prevazute de lege;
e) monitorizeaza si supravegheaza activitatea Fondului in ceea ce priveste administrarea
acestuia si lichidarea voluntara a asiguratorilor;
f) incheie, semneaza, modifica si dispune incetarea contractelor individuale de munca ale
salariatilor Fondului, cu respectarea dispozitiilor legale incidente;
g) angajeaza cheltuieli legate de functionarea Fondului;
h) aproba propunerile de premiere a personalului;
i) propune presedintelui Consiliului de administratie al Fondului primele si alte stimulente
pentru conducerea executiva;
j) asigura organizarea si exercitarea controlului intern si auditului intern, in conformitate cu
legislatia in vigoare;

k) indeplineste orice alte atributii date in aplicarea prevederilor legale ori date in sarcina sa
de Consiliul de administratie al Fondului.
CAPITOLUL V
Sanctiuni
ART. 27
Constituie contraventie neplata la termen a sumelor cuvenite Fondului, datorate conform
prevederilor art. 6 si 7, de catre asiguratori si se sanctioneaza cu avertisment scris sau cu
amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei. Sanctiunea amenzii poate fi aplicata cumulativ cu
sanctiunea interzicerii temporare sau definitive a exercitarii activitatii de asigurare pentru una
sau mai multe clase de asigurari ori sanctiunea retragerii autorizatiei asiguratorilor.
ART. 28
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neraportarea de catre presedintele Consiliului de administratie al Fondului si directorul
general a documentelor catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, conform prevederilor
art. 26 alin. (2);
b) nerespectarea de catre Fond a prevederilor referitoare la cerintele de publicare a
informatiilor pe pagina proprie de internet, prevazute la art. 13 alin. (2).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu avertisment scris sau cu amenda
de la 2.500 lei la 50.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si la art. 27 se face de catre persoanele
imputernicite din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, iar sanctiunile se aplica de
catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara.
ART. 29
Dispozitiile art. 27 si 28 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 30
(1) Fondul si Autoritatea de Supraveghere Financiara, dupa caz, emit reglementarile
necesare referitoare la activitatea Fondului.
(2) Reglementarile emise de Fond pot fi sub forma de instructiuni si proceduri, care se
avizeaza de Autoritatea de Supraveghere Financiara, si se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
ART. 31
Structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare al Fondului si nivelul de
salarizare a personalului angajat din cadrul acestuia sunt aprobate prin hotarare a Consiliului
Autoritatii de Supraveghere Financiara. Recrutarea, angajarea, promovarea, perfectionarea
profesionala, salarizarea si evidenta personalului necesar se efectueaza in limitele cheltuielilor
de personal aprobate.
ART. 32
Cheltuielile privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului vor fi finantate din
resurse proprii.
ART. 33
(1) Fondul preia de la Fondul de garantare a asiguratilor din cadrul Autoritatii de
Supraveghere Financiara, pe baza de protocoale de predare-preluare, personalul,

disponibilitatile banesti, precum si toate drepturile si obligatiile acestuia. Salariatii Fondului
de garantare a asiguratilor din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara vor fi incadrati
pe functii similare in cadrul Fondului constituit conform prevederilor prezentei legi.
(2) Fondul isi exercita prerogativele incepand cu data incheierii protocolului de predarepreluare prevazut la alin. (1), dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data publicarii prezentei
legi. La aceasta data Fondul de garantare a asiguratilor administrat de Autoritatea de
Supraveghere Financiara se desfiinteaza de drept.
ART. 34
In vederea indeplinirii atributiilor sale, Fondul trebuie sa dispuna de un sistem de
guvernanta adecvat, inclusiv de mecanisme de control intern si audit intern, care se vor stabili
prin instructiuni proprii, in concordanta cu prevederile legale.
ART. 35
(1) In scopul auditarii situatiilor financiare anuale, Fondul va incheia un contract cu un
auditor financiar, persoana juridica autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania,
potrivit legii.
(2) Raportul auditorului financiar, impreuna cu opinia sa, va fi prezentat Consiliului de
administratie al Fondului, respectiv Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara.
ART. 36
Exercitiul financiar al Fondului incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data infiintarii Fondului ca
persoana juridica de drept public.
ART. 37
(1) Situatiile financiare anuale se aproba de catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere
Financiara, dupa avizarea de catre Consiliul de administratie al Fondului.
(2) Raportul anual de activitate, impreuna cu situatiile financiare anuale, aprobate de
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si raportul auditorului financiar vor
fi publicate pe site-ul propriu pana cel tarziu la data de 15 iunie din anul urmator incheierii
exercitiului financiar.
ART. 38
(1) Autoritatea de Supraveghere Financiara va comunica orice informatii disponibile in
vederea indeplinirii atributiilor Fondului, inclusiv la solicitarea Consiliului de administratie al
Fondului.
(2) La cererea Consiliului de administratie al Fondului, asiguratorii vor comunica orice
informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor Fondului.
(3) Informatiile obtinute vor fi utilizate de catre Fond, exclusiv pentru indeplinirea
atributiilor sale.
ART. 39
(1) Asiguratorii sunt obligati sa comunice creditorilor de asigurari toate informatiile de care
acestia au nevoie referitoare la Fond, conditiile si formalitatile ce trebuie indeplinite pentru a
se obtine indemnizatia/despagubirea din disponibilitatile Fondului.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie disponibile la toate sediile
asiguratorilor/reasiguratorilor, intr-un loc accesibil, si sa fie prezentate intr-o forma usor de
inteles.
(3) Fondul va stabili reguli de prezentare a informatiilor prevazute la alin. (1).
ART. 40
(1) Autoritatea de Supraveghere Financiara supravegheaza si controleaza modul in care
Fondul isi desfasoara activitatea.
(2) Fondul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii de Supraveghere Financiara, la
cerere, in forma si in termenul stabilite de aceasta, informatiile si documentele care sa
evidentieze si sa justifice operatiunile privind activitatea desfasurata, sub toate aspectele sale.

(3) Autoritatea de Supraveghere Financiara poate adopta orice masuri, inclusiv de natura
administrativa, impotriva Fondului si a persoanelor fizice responsabile, dupa caz, in scopul
prevenirii sau remedierii oricaror situatii care sunt de natura sa prejudicieze drepturile
creditorilor de asigurari garantate conform prevederilor prezentei legi.
ART. 41
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) art. 60 si art. 61^1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu
modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 5 lit. l^1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea
asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000,
cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 23 alin. (4) si art. 24 - 27 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara,
falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 din 23 iulie 2013, cu modificarile ulterioare.
ART. 42
Fondul va elabora statutul sau si il va supune spre aprobare Consiliului Autoritatii de
Supraveghere Financiara in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
ART. 43
Articolul 62 si litera b) a alineatului 1 al articolului 63 din Legea nr. 136/1995 privind
asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor
avea urmatorul cuprins:
"ART. 62
Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului de protectie a victimelor strazii
constituit conform prevederilor art. 25^1 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare, se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in
conformitate cu reglementarile legale in vigoare, aplicabile la colectarea creantelor bugetare.
Dobanzile si penalitatile vor fi virate in contul fondului respectiv.
..........................................................................
b) neplata la termen a sumelor destinate Fondului de protectie a victimelor strazii, precum
si a contributiei procentuale din valoarea primelor brute incasate aferente asigurarilor
obligatorii;
ART. 44
Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.

