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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Sibiu
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 20.000 mii lei (RON),
pentru jude˛ul Sibiu, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetului local al municipiului
Sibiu pentru finan˛area unor lucr„ri de refacere a

infrastructurii, respectiv pentru dezvoltarea sistemului
informatic al Prim„riei Municipiului Sibiu.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 540.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Tulcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 3.081 mii lei (RON),
pentru jude˛ul Tulcea, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al jude˛ului
Tulcea pentru finalizarea obiectivului de investi˛ii îRK

instala˛ii sanitare, termice ∫i electrice, spital ∫i ambulatoriu“
la Spitalul Jude˛ean de Urgen˛„ Tulcea.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 541.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Tulcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2006, cu suma de 700 mii lei (RON), pentru jude˛ul
Tulcea, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i alocarea acesteia
bugetelor locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale, potrivit
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 542.
ANEX√
REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat
pe anul 2006, pentru jude˛ul Tulcea, pe unit„˛i administrativ-teritoriale
Nr.
crt.

Unitatea administrativ-teritorial„

1.

Comuna Frec„˛ei

2.

Comuna Murighiol

Obiectivul

Suma alocat„
— mii lei (RON) —

Finalizarea lucr„rilor la Complexul Monahal
M„n„stirea Celic-Dere
Lucr„ri de construc˛ie pentru M„n„stirea Halmyris

600

T O T A L:

700

100

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea pl„˛ii unui procent de 50% din contribu˛ia Rom‚niei pe anul 2006
la Agen˛ia Mondial„ Antidoping
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 38 lit. a) din Statutul Consiliului Europei, la care
Rom‚nia a aderat prin Legea nr. 64/1993, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu
modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ plata unui procent de 50% din
contribu˛ia Rom‚niei pe anul 2006 la Agen˛ia Mondial„
Antidoping, prin intermediul Consiliului Europei, Ón limita
sumei de 70.000 lei (RON).
(2) Cu suma prev„zut„ la alin. (1) se suplimenteaz„
bugetul Cancelariei Primului-Ministru, din Fondul de rezerv„

bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2006, pentru Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping, la
capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i religie“, titlul 51
îTransferuri Óntre unit„˛i ale administra˛iei publice“, articolul 51.01
îTransferuri curente“, alineatul 51.01.01 îTransferuri c„tre
institu˛ii publice“.
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Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la cererea ordonatorului principal de credite, s„ introduc„
modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura bugetului de
stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Cancelariei
Primului-Ministru pe anul 2006.

Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data
de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului
principal de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 544.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006, Ón vederea organiz„rii Conferin˛ei Interna˛ionale
îPogromul de la Ia∫i din Iunie 1941“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2006, cu suma de 245 mii lei (RON), la
capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i religie“, titlul 51
îTransferuri Óntre unit„˛i ale administra˛iei publice“, pentru
Institutul Na˛ional pentru Studierea Holocaustului din
Rom‚nia îElie Wiesel“, Ón vederea organiz„rii Conferin˛ei
Interna˛ionale îPogromul de la Ia∫i din Iunie 1941“ Ón
municipiul Ia∫i, Ón perioada 28—30 iunie 2006.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de

credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2006.
Art. 3. — Cu suma alocat„ potrivit prevederilor art. 1 ∫i
r„mas„ neutilizat„ p‚n„ la data de 10 august 2006 se
reÓntrege∫te, la propunerea ordonatorului principal de
credite, Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului.
Art. 4. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 545.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea pl„˛ii contribu˛iei anuale pentru participarea Agen˛iei Na˛ionale Antidrog
la Asocia˛ia European„ a Bibliotecilor ∫i Serviciilor de Informare cu privire la Alcool
∫i Alte Droguri (ELISAD)
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ plata contribu˛iei anuale a
Agen˛iei Na˛ionale Antidrog pentru participarea Ón
calitate de membru deplin la Asocia˛ia European„ a

Bibliotecilor ∫i Serviciilor de Informare cu privire la
Alcool ∫i Alte Droguri (ELISAD), Óncep‚nd cu
anul 2006.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 370/28.IV.2006
(2) Sumele necesare pl„˛ii contribu˛iei anuale prev„zute
la alin. (1) se asigur„ de la bugetul de stat, prin bugetele
anuale aprobate Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
pentru Agen˛ia Na˛ional„ Antidrog, cu aceast„ destina˛ie.
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Art. 2. — Contribu˛ia anual„ este echivalentul Ón lei al
sumei de 120 euro ∫i se calculeaz„ pe baza cursului de
schimb leu/euro stabilit de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei la
data efectu„rii pl„˛ii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 547.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucr„rilor de construc˛ie a Autostr„zii
Bucure∫ti—Constan˛a, Tronsonul 4 — Drajna—Fete∫ti ∫i Tronsonul 5 — Fete∫ti—Cernavod„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Pentru accelerarea lucr„rilor de construc˛ie a
Autostr„zii Bucure∫ti—Constan˛a, Tronsonul 4 — Drajna—
Fete∫ti ∫i Tronsonul 5 — Fete∫ti—Cernavod„, se aprob„
utilizarea sumei de 170.022 mii lei (RON), care va fi
cuprins„ Ón bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului la capitolul 84.01 îTransporturi“, titlul VII îAlte
transferuri“, alineatul îPrograme ISPA“.
Art. 2. — Suma aprobat„ la art. 1 se repartizeaz„
pentru exerci˛iile bugetare anuale, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru exerci˛iul bugetar al anului 2006 se aloc„
suma de 136.445 mii lei (RON);

b) pentru exerci˛iul bugetar al anului 2007 se aloc„
suma de 32.287 mii lei (RON);
c) pentru exerci˛iul bugetar al anului 2008 se aloc„
suma de 954 mii lei (RON);
d) pentru exerci˛iul bugetar al anului 2009 se aloc„
suma de 336 mii lei (RON).
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 549.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele persoane
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 din Legea cet„˛eniei rom‚ne nr. 21/1991,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se acord„ cet„˛enia rom‚n„ persoanelor
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta

hot„r‚re, care au avut aceast„ cet„˛enie ∫i au solicitat
redob‚ndirea ei, cu men˛inerea domiciliului Ón str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Dan Cristian Stoica,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 552.
ANEX√
LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne,
cu men˛inerea domiciliului Ón str„in„tate
1. Baban Maria, fiica lui Cazac Ivan (n. la 10.11.1927 Ón
Furceni, Orhei) ∫i Feodora, n„scut„ la data de 4 noiembrie
1967 Ón localitatea Chi∫in„u, jude˛ul Chi∫in„u, Republica
Moldova, cet„˛ean moldovean, cu domiciliul actual Ón
Republica Moldova, Chi∫in„u, bd. Mircea cel B„tr‚n nr. 15,
ap. 24 (424/2003). Copii minori: Baban Mihai, n„scut la
24.09.1990, Baban Biatricia, n„scut„ la 20.07.1988.
2. Baban Oleg, fiul lui Mihail (n. la 20.09.1934 Ón
Dondu∫eni, Edine˛) ∫i Ana, n„scut la data de 12 octombrie
1959 Ón localitatea Flori˛oaia Veche, jude˛ul Ungheni,

Republica Moldova, cet„˛ean moldovean, cu domiciliul
actual Ón Republica Moldova, Chi∫in„u, bd. Mircea cel
B„tr‚n nr. 15, ap. 24 (432/2003).
3. Zlatov Oleg, fiul lui Dumitru ∫i Maria (fiica lui Iabanji
Mihail, n„scut la 7.11.1924 Ón Ba∫calia, L„pu∫na ∫i
Varvara), n„scut la data de 26 mai 1980 Ón localitatea
Ba∫calia, jude˛ul L„pu∫na, Republica Moldova, cet„˛ean
moldovean, cu domiciliul actual Ón Republica Moldova,
Raionul Basarabeasca, Ba∫calia, str. Cotovschi nr. 40
(1.680/2002).

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al municipiului Lugoj ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Lugoj, jude˛ul Timi∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea imobilelor, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al

statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al municipiului Lugoj ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Lugoj, jude˛ul Timi∫.
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Art. 2. — Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
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interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 553.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al municipiului Lugoj ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, jude˛ul Timi∫
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Municipiul Lugoj,
jude˛ul Timi∫,
Str. Timi∫oarei
nr. 124

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale

Municipiul Lugoj,
jude˛ul Timi∫,
Str. Hezeri∫ului

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale

Municipiul Lugoj,
jude˛ul Timi∫,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Lugoj
Municipiul Lugoj,
jude˛ul Timi∫,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Lugoj

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

— imobil 1.252 (par˛ial)
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 103.522

— imobil 1.899
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 103.523

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

— suprafa˛a construit„ =
15.679,60 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ =
18.959,40 m2
— suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 99.466,00 m2
— suprafa˛a construit„ = 892,50 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 986,80 m2
— suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile =
1.271.000,00 m2

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

ORDIN
pentru punerea Ón aplicare a Normelor privind asigur„rile de credite
Œn temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) ∫i (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i
supravegherea asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
potrivit Hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din 18 aprilie 2006, prin care s-au adoptat
Normele privind asigur„rile de credite,
pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele privind asigur„rile de
credite, cuprinse Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — De la data aplic„rii prezentelor norme se
abrog„ Ordinul pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor nr. 3.120/2005 pentru punerea Ón aplicare a
Normelor privind limitarea subscrierii riscurilor de credite,

publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 818
din 9 septembrie 2005.
Art. 3. — Direc˛ia general„ reglement„ri ∫i Direc˛ia
general„ supraveghere solvabilitate ∫i raport„ri financiare
din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor vor lua
m„suri pentru ducerea la Óndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Nicolae Eugen Cri∫an
Bucure∫ti, 19 aprilie 2006.
Nr. 113.109.
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NORME
privind asigur„rile de credite
Art. 1. — Prezentele norme stabilesc condi˛iile pe care
trebuie s„ le Óndeplineasc„ asigur„torii, autoriza˛i s„
desf„∫oare activitate Ón baza prevederilor Legii nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea
asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pentru
a putea subscrie riscuri de credite Óncadrate la lit. B clasa 14
din anexa nr. 1 la legea men˛ionat„.
Art. 2. — Prezentele norme nu se aplic„ opera˛iunilor
de asigur„ri de credite la export Ón contul statului sau
garantate de c„tre acesta ori atunci c‚nd statul este
asigur„torul.
Art. 3. — Asigur„torul care solicit„ o autoriza˛ie pentru
extinderea activit„˛ii sale pe clasa de asigur„ri de credite
trebuie s„ prezinte un studiu de fezabilitate care s„ con˛in„
informa˛iile prev„zute la art. 12 alin. (4) lit. a) din Legea
nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 4. — Asigur„torul care este autorizat s„ subscrie
toate sau unele dintre riscurile incluse Ón clasa 14 litera B
din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, este obligat s„ men˛in„ valoarea
minim„ a fondului de siguran˛„ prev„zut„ pentru ace∫ti
asigur„tori de Normele privind metodologia de calcul al
marjei de solvabilitate de care dispune asigur„torul care
practic„ asigur„ri generale, al marjei de solvabilitate minime
∫i al fondului de siguran˛„, puse Ón aplicare prin Ordinul
pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor
nr. 3.111/2005, cu modific„rile ulterioare.
Art. 5. — Asigur„torii care subscriu riscuri de credite
sunt obliga˛i s„ constituie o rezerv„ de egalizare pentru
clasa de asigur„ri de credite, calculat„ Ón conformitate cu
metoda descris„ la art. 9 pct. 2, destinat„ acoperirii
deficitului tehnic rezultat la clasa de asigur„ri de credite
Óntr-un exerci˛iu financiar.
Art. 6. — Nu trebuie s„ constituie rezerv„ de egalizare
pentru opera˛iunile de asigur„ri de credite asigur„torii cu un
volum al primelor Óncasate pentru clasa de asigur„ri de
credite Óntr-un exerci˛iu financiar mai mic de 4% din totalul
primelor Óncasate pentru asigur„rile generale ∫i sub
2.500.000 euro (echivalent lei).

Art. 7. — Œn cazul Ón care nivelul rezervei de egalizare
este sub limita minim„ prev„zut„ la art. 9 pct. 1, aceast„
rezerv„ de egalizare nu se ia Ón calculul marjei de
solvabilitate.
Art. 8. — Asigur„torii autoriza˛i s„ subscrie riscuri din
clasa de asigur„ri de credite trebuie s„ pun„ la dispozi˛ie
Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor rapoarte anuale Ón
care s„ prezinte rezultatele tehnice ∫i rezervele tehnice
aferente acestor riscuri.
Art. 9. — Metoda de calcul al rezervei de egalizare
pentru clasa de asigur„ri de credite este urm„toarea:
1. Valoarea minim„ a rezervei de egalizare va fi de
134% din media primelor Óncasate anual Ón ultimii 5 ani,
inclusiv ultimul exerci˛iu Óncheiat, dup„ deducerea ced„rilor
∫i adunarea accept„rilor Ón reasigurare.
2. Aceast„ rezerv„ se va constitui, Ón fiecare dintre anii
financiari consecutivi, prin alocarea unui procent de 75%
din excedentul tehnic aferent clasei de asigur„ri de credite,
p‚n„ c‚nd valoarea rezervei va fi cel pu˛in egal„ cu
valoarea minim„ prev„zut„ la pct. 1.
Art. 10. — Primele raport„ri Ón baza prezentelor norme
se vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor
pentru exerci˛iul financiar corespunz„tor anului ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
Art. 11. — Nerespectarea prevederilor prezentelor norme
se sanc˛ioneaz„ Ón condi˛iile ∫i potrivit prevederilor art. 39
din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 12. — Prezentul act normativ preia prevederile
art. 2 lit. d) din Directiva nr. 73/239, modificat prin art. 1
alin. 1 din Directiva nr. 87/343, prevederile art. 15 a) din
Directiva nr. 73/239, ad„ugat prin art. 1 alin. 3 din
Directiva nr. 87/343, prevederile art. 19 alin. 1a din
Directiva nr. 73/239, introdus prin art. 1 alin. 7 din Directiva
nr. 87/343, precum ∫i Metoda nr. 2 prev„zut„ la lit. D din
anexa la Directiva nr. 73/239, introdus„ prin Directiva
nr. 87/343.
Art. 13. — Prezentele norme se vor aplica de la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
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