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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de 13 februarie 2008 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 13 februarie 2008 sunt prezenţi 28 

deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- Angela Toncescu 
- Baltă Tudor 
- Nemeş Marinela 
- Cojoc Marin 
- Petreanu Cornelia 
- Vizoli Mariana 
- Davidovici Mihaela 
- Hură Mihai 

Preşedinte,C.S.A 
Vicepreşedinte,C.S.A. 
Director general,C.S.A. 
Director general adjunct,M.E.F. 
Director general,M.E.F. 
Director,M.E.F. 
Director general,M.E.F. 
Director,M.E.F 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Aurel Gubandru, preşedintele 

comisiei. 
 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 

 
FOND 

 
1.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în 
domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul 
cheltuielilor de personal.PLx 734/2007 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru 
dezvoltarea satului românesc.PLx 861/2007 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.PLx 819/2007 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.PLx 608/2007 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal.PLx 680/2007 

6. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al 
articolului 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.PLx 
824/2007 

7. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal.PLx 109/2007 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.PLx 810/2007 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.117/2007 pentru modificarea alin.(19) al art.53 din 
Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor.PLx 10/2008 

 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu punctul 9 de pe ordinea de zi, 

respectiv cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2007 pentru modificarea alin.(19) al art.53 din Legea nr.32/2000 privind 
activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor.PLx 10/2008. Actul normativ s-
a dezbătut în prezenţa doamnei Angela Tonceanu-preşedinte, a domnului Baltă Tudor 
– vicepreşedinte şi a doamnei Nemeş Marinela-director la Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor. 

Domnul preşedinte Aurel Gubandru a salutat prezenţa doamnei preşedinte 
Angela Tonceanu şi a domnului vicepreşedinte Baltă Tudor. Domnia Sa a dat 
cuvântul domnei preşedinte Angela Tonceanu să prezinte actul normativ aflat în 
dezbatere. 

Doamna Angela Tonceanu a prezentat necesitatea modificării Legii nr. 
32/2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor care derivă din  
urgenţa armonizării legislaţiei din domeniul asigurărilor cu reglementările din 
domeniul administrării fondurilor de pensii administrate privat, pentru crearea unui 
cadru unitar de reglementare si supraveghere a entităţilor care acţionează în aceste 
sectoare. Legislaţia din domeniul asigurărilor, nu reglementează desfăşurarea 
activităţii de marketing al fondului de pensii administrat privat de către brokerii de 
asigurare şi/sau reasigurare. 

Doamna Angela Tonceanu precizează că modificările propuse transpun 
Directiva parlamentului european şi a Consiliului Europei nr. 2000/26/CE privind 
armonizarea legislaţiilor statelor membre privind asigurarea de răspundere civilă 
pentru daunele decurgând din circulaţia autovehiculelor. 

Domnul preşedinte Aurel Gubandru a propus dezbaterea pe articole a 
proiectului de Lege, forma adoptată de Senat, cu indicaţia că dacă sunt întrebări sau 
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propuneri de amendare a textului, acestea să fie făcute pe măsură ce se prezintă 
articolele. 

Punctul 521 al articolului 2 defineşte termenul de „participaţie calificată” 
iar domnul deputat Drăguş Radu-Cătălin a dorit să cunoască ce drepturi are aceasta. 

Doamna Angela Tonceanu a precizat că drepturile vor fi prevăzute în 
normele emise la prezenta lege. 

Urmare a dezbaterilor, doamna deputat Iordache Graţiela adresează 
rugămintea reprezentanţilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de a redacta un 
material în formă scrisă în care să se precizeze la ce se referă „participaţia calificată”, 
care sunt drepturile şi obligaţiile acesteia. 

În urma discuţiilor, doamna Angela Tonceanu, preşedinta C.S.A. a 
comunicat membrilor comisiei că se renunţă la definirea termenului de „participaţie 
calificată”. 

Propunerile C.S.A de modificare a literei c) a articolului 5 prevede 
omologarea dispozitivelor electronice pentru emiterea poliţelor/contractelor de 
asigurare în sistem electronic şi de aceea domnul deputat Drăguş Radu-Cătălin a dorit 
să ştie cine se ocupă de aceasta. Răspunsul la întrebarea domnului deputat a fost dat 
de doamna Tonceanu şi a fost acela că omologarea este făcută de experţii C.S.A. 

Propunerile C.S.A., de modificare a art. 5 lit. c) , a art. 12 alin.(7), art.12 
alin(12) lit. e), la art. 33 şi art. 39 alin(2) din Legea  nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare şi supraveghere a asigurărilor, cu modificările şi completările ulteriare, au 
fost adoptate cu majoritate de voturi. 

Domnul deputat Erdei-Doloczki Istvan propune amendarea literei c2) a 
articolului 39, din proiectul de Lege adoptat de Senat, în sensul înlocuirii conjuncţiei 
„sau” cu „şi” motivând că nu poate să existe autorizaţie emisă fără să fie înregistrată 
la C.S.A. Amendamentul a fost acceptat . 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, membrii Comisiei au 
hotărât întocmirea unui raport de admitere cu amendamente. 

Deoarece pentru dezbaterea celorlalte puncte înscrise pe ordinea de zi nu a 
fost prezent un reprezentant al M.E.F. cel puţin la nivel de secretar de stat, membrii 
comisiei au hotărât AMÂNAREA dezbaterilor pentru săptămâna viitoare. 

Domnul deputat Nini Săpunaru a informat membrii comisiei că domnul 
Varujan Vosganian - minitrul finanţelor publice, solicită o şedinţă pentru săptămâna 
viitoare cu comisiile de buget ale celor două Camere ale Parlamentului. 

Doamna Iordache Graţiela Denisa, a solicitat din partea grupului 
parlamentar PD-L, ca la şedinţă, domnul ministru Varujan Vosganian să prezinte un 
Raport de activitate şi Strategia ministerului. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 
 
 

           Întocmit, 
Expert parlamentar 

Ene Giorgiana 
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