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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 30.10.2013          
Nr.  4c-2/483/10.10.2013 

 
 
 
 
           Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
 
          Comisiei de afaceri europene 
       
  
            
          

PROIECT DE OPINIE 
 

asupra propunerii de  DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN  
ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/138/CE privind  

accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare  
(Solvabilitate II) în ceea ce privește data de transpunere și data de aplicare, 

precum și data de abrogare a anumitor directive 
 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 08.10.201  pentru examinarea 
pe fond, cu propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN  
ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate 
II) în ceea ce privește data de transpunere și data de aplicare, precum și data de 
abrogare a anumitor directive COM (2013)680. 

 
Directiva nu modifică substanţa legislaţiei UE în vigoare, ci amână data de 

transpunere a Directivei 2009/138/CE până la 31 ianuarie 2015, pentru a evita situaţia 
de incertitudine juridică prelungită după expirarea termenului actual de transpunere 
(30 iunie 2013), şi data de aplicare a pachetului Solvabilitate II, impunând o nouă 
dată de abrogare a pachetului Solvabilitate I (1 ianuarie 2016). 

 

luminita.ghiorghiu
Original



 2 

La dezbaterea acestei propuneri de directivă a fost prezent, în calitate de 
invitat, domnul Alexandru Hoza – director în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 
Ion Drăgulin, director la Banca Națională a României și Paul Mihai, director la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

În urma analizei acestui material, opinia Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci,  adoptată în şedinţa din data de 29.10.2013, este următoarea: 

 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
 
- Constată că Directiva 2009/138/CE (Solvabilitate II) prevede un sistem 

modern, bazat pe riscuri în materie de supraveghere a întreprinderilor de asigurare și 
de reasigurare europene; 

- A luat act de conținutul Directivei 2012/23/UE care amână data 
abrogării directivelor existente în domeniul asigurărilor și reasigurărilor până la 1 
ianuarie 2014; 

- Salută necesitatea acordării autorităților de supraveghere și 
întreprinderilor de asigurare și reasigurare o anumită perioadă de pregătire pentru 
aplicarea pachetului Solvabilitate II; 

- Membrii Comisiei recomandă ca termenul de transpunere a Directivei să 
fie 30 iunie 2015. 

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 
 

Gheorghe DRAGOMIR                  Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Luminiţa Ana Ghiorghiu 
 


