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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 

cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, trimis, spre dezbatere în fond, cu 

adresa nr. PL-x 180 din 29 mai 2012, înregistrată sub nr. 21/107 din 31 mai 2012, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.   

 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

                                                       Mihai  TUDOSE 
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            RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea  

Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, 
trimis cu adresa nr. PL-x 180 din 29 mai 2012, înregistrată sub nr. 21/107 din               
31 mai 2012. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 21 mai 2012, în conformitate cu prevederile               
articolului 75 alineatul (2) teza a  III-a din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr.1273 din 5 noiembrie 2011. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 51 din               
13 ianuarie 2012, nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului               
nr. 26/147 din 14 iunie 2012.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de 
lege, conform avizului nr. 31/404 din 17 iunie 2012.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ iniţiativa 
legislativă, conform avizului  nr. 22/149 din 31 iulie 2012.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, 
în sensul completării criteriilor care pot sta la baza modificării sumei asigurate 
obligatoriu, precum şi a primei obligatorii aferente, cu acela privind zona geografică a 
amplasării locuinţei.  
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au dezbătut iniţiativa legislativă pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile              
finalizându-se în şedinţa din 25 septembrie 2012. 

La dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 20 de membri ai 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi               
19 deputaţi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Comisiei 
de Supraveghere a Asigurărilor, doamna Mona Cucu – director, iar din partea               
Pool-ului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, doamna Aurelia Cristea                
– director general.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a constatat că aceasta nu se justifică pentru următoarele 
considerente: 

• România nu dispune în acest moment de o hartă de hazard sau de un alt 
document oficial din care să rezulte încadrarea zonelor geografice în riscuri seismice 
mai scăzute sau mai ridicate. Fără un astfel de document oficial nu se pot stabili 
criterii concrete de calcul a primelor de asigurare pentru poliţele de asigurare 
obligatorii împotriva dezastrelor naturale, calculul primelor de asigurare  realizându-se 
pe bază de calcule actuariale bazate pe date concrete şi oficiale.  

• Mai mult decât atât, prin stabilirea unor criterii de calcul a primelor de 
asigurare aferente poliţelor de asigurare împotriva dezastrelor naturale s-ar modifica 
scopul Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată,  care a avut la bază  
prima unică.  

• În altă ordine de idei, stabilirea unor tarife de primă diferite creează 
dificultăţi la emiterea poliţelor de asigurare, emitere care se realizează prin 
intermediul asigurătorilor, membrii ai PAID, prin forţa proprie de vânzări a acestora 
(PAID nefiind creat pentru a dispune de reţea proprie de vânzare pentru emiterea 
poliţelor de asigurare împotriva dezastrelor naturale). 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.   

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 

 
                                                                             

                    PRESEDINTE                                        SECRETAR  
                                                           

         Mihai TUDOSE                                                        Horia GRAMA 
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