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HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

HOTĂRÂRE
pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 și 24 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare,
Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

el

or

fiz
i

ce

— Dan-Radu Rușanu
— Grupul parlamentar al P.N.L.;
— Daniela Popa
— Grupul parlamentar al P.C.
Art. 3. — Se aleg în funcția de chestor al Camerei Deputaților
următorii deputați:
— Gheorghe Albu
— Grupul parlamentar al P.D.;
— Gelil Eserghep
— Grupul parlamentar al P.R.M.;
— Kelemen Hunor
— Grupul parlamentar al U.D.M.R.;
— Miron Ignat
— Grupul
parlamentar
al
minorităților naționale.

an

Art. 1. — Se aleg în funcția de vicepreședinte al Camerei
Deputaților următorii deputați:
— Eugen Nicolicea
— Grupul parlamentar al P.S.D.;
— Valer Dorneanu
— Grupul parlamentar al P.S.D.;
— Ioan Oltean
— Grupul parlamentar al P.D.;
— Lucian Augustin Bolcaș — Grupul parlamentar al P.R.M.
Art. 2. — Se aleg în funcția de secretar al Camerei
Deputaților următorii deputați:
— Valeriu Ștefan Zgonea — Grupul parlamentar al P.S.D.;
— Ioan Munteanu
— Grupul parlamentar al P.S.D.;
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Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 septembrie 2007.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
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București, 3 septembrie 2007.
Nr. 32.
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C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

HOTĂRÂRE
privind demisia unui deputat

D

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) și ale art. 71 alin. (2) din Constituția
României, republicată, precum și ale art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 96/2006
privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu completările ulterioare,
Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Camera Deputaților ia act de cererea de demisie la data de
12 iulie 2007, prezentată de domnul Augustin Zegrean, ales deputat în
Circumscripția electorală nr. 6 Bistrița-Năsăud, aparținând Grupului parlamentar al
Partidului Democrat, și declară vacant locul de deputat deținut de acesta.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința Camerei Deputaților din
3 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția
României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

BOGDAN OLTEANU
București, 3 septembrie 2007.
Nr. 33.
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HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
S E N AT U L

HOTĂRÂRE
privind demisia unui senator
În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituția României, republicată,
ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, cu
completările ulterioare, precum și ale art. 194 din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator
Puskás Valentin Zoltán, ales în Circumscripția electorală nr. 15 Covasna,
aparținând Grupului parlamentar al U.D.M.R., și declară vacant locul de senator
deținut de acesta.
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Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 3 septembrie 2007,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
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București, 3 septembrie 2007.
Nr. 30.
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HOTĂRÂRE
pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor
și chestorilor Senatului
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În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) și (5) din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 26 din Regulamentul Senatului,

ex

Senatul adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Se aleg în funcția de vicepreședinte al Senatului următorii senatori:
1. Doru Ioan Tărăcilă
— Grupul parlamentar al P.S.D.;
2. Norica Nicolai
— Grupul parlamentar al P.N.L.;
3. Radu Berceanu
— Grupul parlamentar al P.D.;
4. Corneliu Vadim Tudor — Grupul parlamentar al P.R.M.
Art. 2. — Se aleg în funcția de secretar al Senatului următorii senatori:
1. Ilie Sârbu
— Grupul parlamentar al P.S.D.;
2. Mihai Ungheanu
— Grupul parlamentar al P.R.M.;
3. Gavrilă Vasilescu
— Grupul parlamentar al P.C.;
4. Ștefan Pete
— Grupul parlamentar al U.D.M.R.
Art. 3. — Se aleg în funcția de chestor al Senatului următorii senatori:
1. Ioan Chelaru
— Grupul parlamentar al P.S.D.;
2. Constantin Dumitru
— Grupul parlamentar al P.N.L.;
3. Daniel Ilușcă
— Grupul parlamentar al P.N.L.;
4. Alexandru Pereș
— Grupul parlamentar al P.D.
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 3 septembrie 2007.
PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU
București, 3 septembrie 2007.
Nr. 31.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare
în sectorul vegetal și pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării
rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăți naționale directe
complementare

tu
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doi sau mai mulți producători agricoli, iar suprafața declarată
depășește suprafața agricolă din blocul respectiv, cu o diferență
de maximum 5%, dar nu mai mare de 1 ha, A.P.I.A. poate aplica
o reducere proporțională a suprafețelor din acel bloc fizic, în
temeiul art. 24 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 796/2004.
(2) Producătorii agricoli sunt înștiințati de A.P.I.A. prin
notificare despre faptul că li s-a aplicat o reducere pentru
supradeclararea blocului fizic, iar aceștia pot contesta decizia
respectivă în termen de 15 zile lucrătoare și trebuie să prezinte
acte doveditoare privind suprafața declarată.
Art. 6. — (1) Consiliile locale pot depune cereri de plată
pentru terenurile agricole pe care le administrează și pentru care
nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere
sau pentru care nu se încasează taxe de pășunat, iar pe aceste
terenuri consiliile locale trebuie să desfășoare propria activitate
agricolă pentru respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute
la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006.
(2) În cazul utilizării în comun a pășunilor comunale,
persoanele fizice sau juridice sunt eligibile pentru plățile
acordate în cadrul schemei de plată unică pe suprafață —
SAPS, aferente suprafețelor de pășuni comunale, dacă fac
dovada utilizării suprafeței declarate și identificate în cererea de
plată prin actele doveditoare menționate la art. 4 alin. (1).
Art. 7. — Prin prezentul ordin, pe lângă condițiile generale
stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006, se
adaugă condiții și criterii de eligibilitate specifice, conform
legislației comunitare, precum și legislației naționale, pentru:
a) schemele de plăți naționale directe complementare la
SAPS, decuplată de producție în sectorul vegetal, pentru
culturile amplasate pe teren arabil;
b) schemele de plăți naționale directe complementare în
sectorul vegetal, cuplate de producție, pentru culturile de in,
cânepă, tutun și hamei;
c) schema de plată națională directă complementară pentru
sfeclă de zahăr, decuplată de producție;
d) schema de plată directă separată pentru zahăr.
Art. 8. — (1) Se acordă o plată națională directă
complementară la SAPS, decuplată de producție în sectorul
vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil, eligibil SAPS,
în cuantum fix pe hectar: cereale (grâu comun, grâu dur, secară,
orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce și alte
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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — Prezentul ordin reglementează modul de
implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale
directe complementare în sectorul vegetal, prevăzute la art. 2
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru
aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul
2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007,
denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 125/2006.
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ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
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Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de
plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 139/2007,
în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de
susținere directă în cadrul politicii agricole comune și stabilirea altor regimuri de susținere în favoarea agricultorilor, cu modificările
și completările ulterioare,
în baza Referatului de aprobare nr. 277.899 din 5 iunie 2007 al Direcției generale implementare politici agricole,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
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CAPITOLUL II
Scheme de plăți directe și de plăți naționale directe
complementare
Art. 2. — Beneficiarii plăților directe și ai plăților naționale
directe complementare sunt cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006.
Art. 3. — Condițiile generale pe care trebuie să le
îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de acordarea de
plăți în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) sunt
cele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 125/2006.
Art. 4. — (1) Documentele doveditoare solicitate producătorului
agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 125/2006, privind utilizarea terenului agricol sunt,
după caz, titlu de proprietate, contract de arendare, contract de
concesionare, contract de închiriere, adeverință de la primăria
locală care să ateste înscrierea în Registrul agricol ca utilizator
al terenului respectiv, chitanța/bon fiscal pentru achitarea taxei
de pășunat, contract de pășunat și, după caz, adeverința
eliberată de consiliul local din care să reiasă suprafața utilizată
pentru pășunat în funcție de taxa achitată.
(2) Documentele se prezintă, la cerere, reprezentanților
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în
continuare A.P.I.A.
Art. 5. — (1) În situația în care, în cadrul aceleiași scheme de
sprijin pe suprafață, într-un bloc fizic au depus cerere de plată
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sau a municipiului București A.P.I.A. până la data de 30 iunie a
anului curent inclusiv;
b) producătorul agricol trebuie să depună la centrul
local/sucursala județeană sau a municipiului București A.P.I.A. o
declarație privind varietățile de tutun cultivate pe fiecare parcelă
în parte, până la data de 31 august a anului curent inclusiv;
c) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor
grupului și suprafețele aferente fiecăruia, atunci când unitatea
prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de
producători;
d) grupurile de producători nu pot exercita activitatea de
prim-procesare a tutunului;
e) un producător de tutun poate să aparțină numai unui
singur grup de producători;
f) producătorul agricol trebuie să prezinte până cel târziu
la data de 15 mai a anului următor recoltării inclusiv o copie
conform cu originalul de pe declarația de livrare a tutunului livrat
conform art. 13 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 796/2004;
g) plata națională directă complementară cuplată de
producție se acordă în cuantum fix pe kilogram numai pentru
producția obținută de pe suprafața stipulată în contractul de
cultivare și în baza declarației de livrare a tutunului, însoțită de
documentația de livrare (proces-verbal de recepție, factură
fiscală, bon fiscal sau altele asemenea).
(4) Pentru cultura de hamei se acordă o plată directă
națională complementară în sectorul vegetal, cuplată de
producție, cu îndeplinirea următoarelor condiții specifice de
eligibilitate:
a) suprafețele pentru care se solicită sprijin financiar sunt în
întregime cultivate și pe care s-au respectat condițiile normale
de cultivare conform art. 2 din Regulamentului Comisiei (CE)
nr. 1.973/2004;
b) sprijinul se acordă plantațiilor de hamei situate în zonele
de cultură stabilite conform Ordinului ministrului agriculturii,
alimentației și pădurilor nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor
de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii
de origine;
c) cererea este însoțită de copia contractului de cultură
încheiat cu un cumpărător și înregistrat la direcția pentru
agricultură și dezvoltare rurală județeană, respectiv a
municipiului București, conform art. 14 din Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 1.952/2005;
d) sprijinul se acordă în cuantum fix pe hectar numai pentru
suprafața inclusă în contract;
e) producătorul agricol trebuie să prezinte până cel târziu la
data de 31 octombrie a anului în curs inclusiv acte doveditoare
pentru predarea cantității prevăzute în contract, și anume:
proces-verbal de recepție, factură fiscală, bon fiscal sau altele
asemenea.
Art. 10. — (1) Se acordă plăți naționale directe
complementare în sectorul vegetal pentru sfeclă de zahăr și o
plată directă separată pentru zahăr, decuplate de producție, cu
îndeplinirea următoarelor condiții specifice de eligibilitate:
a) cultura de sfeclă de zahăr să fie destinată exclusiv
producției de zahăr;
b) culturile să fie amplasate pe parcele agricole eligibile
SAPS;
c) producătorii agricoli trebuie să dețină un contract de
producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform
anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
nr. 338/2007 privind recunoașterea Acordului interprofesional
pentru sfecla de zahăr — recolta anului de comercializare
2007—2008, încheiat pentru recolta anului de piață
2007—2008;
d) contractul încheiat între producătorul agricol și fabrica de
zahăr trebuie să fie vizat de direcția pentru agricultură și
dezvoltare rurală județeană, respectiv a municipiului București.
(2) Anul de piață 2007—2008 este considerat an de referință
pentru acordarea plăților prevăzute la alin. (1) și pentru
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cereale), culturi proteice (mazăre, fasole de câmp, lupin dulce și
linte), plante industriale (floarea-soarelui, rapiță, soia
convențională, in și cânepă, tutun, in pentru ulei, plante
medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră,
sfeclă de zahăr), cartofi, legume proaspete, căpșuni, pepeni,
flori și plante ornamentale, plante de nutreț, loturi semincere,
alte culturi pe teren arabil.
(2) Culturile permanente și pajiștile permanente nu fac
obiectul acestei scheme de sprijin financiar.
Art. 9. — (1) Se acordă plăți naționale directe complementare
în sectorul vegetal, cuplate de producție, pentru culturile de in,
cânepă, tutun și hamei.
(2) Pentru culturile de in și cânepă se acordă plăți directe
complementare în sectorul vegetal, cuplate de producție, cu
îndeplinirea următoarelor condiții specifice de eligibilitate:
a) culturile să fie amplasate pe parcele agricole eligibile
SAPS pentru categoria de folosință teren arabil;
b) cererea de sprijin financiar să fie însoțită de etichetele
oficiale ale semințelor folosite la înființarea culturilor de cânepă,
care se vor păstra la centrul local A.P.I.A./sucursala județeană
sau a municipiului București A.P.I.A.;
c) în cazul în care semănatul se face după termenul limită
de depunere a cererii unice, etichetele pot fi depuse ulterior,
până cel târziu la data de 30 iunie a anului în curs inclusiv,
conform art. 13 din Regulamentului Comisiei (CE) nr. 796/2004;
d) sprijinul financiar se acordă în cuantum fix pe hectar numai
pentru suprafața prevăzută în contractul/angajamentul încheiat
între producătorul agricol și procesator;
e) culturile de in și cânepă trebuie să fie menținute în condiții
de creștere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de
cel puțin 10 zile după înflorire, astfel încât să poată fi efectuate
controalele prevăzute în conformitate cu legislația națională și
comunitară;
f) producătorul agricol are obligația de a ține un registru de
evidență pentru fiecare an de piață, care să conțină informații
privind cantitățile de materie primă in și cânepă recoltate pentru
obținerea de fibră în cadrul unui contract, cantitățile de fibră
lungă și scurtă de in și cânepă obținute, cantitățile de fibră lungă
și scurtă de in și cânepă vândute sau transferate cu numele și
adresa beneficiarilor, documentele aferente tranzacțiilor în
vederea controalelor de către organismele abilitate, conform
art. 4 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 245/2004;
g) producătorul agricol trebuie să depună la A.P.I.A. până la
data de 1 septembrie a anului în curs inclusiv:
g1) o declarație privind varietățile de cânepă cultivate și
cantitățile de semințe utilizate la hectar pentru înființare, iar
pentru cultura de in, certificatul de calitate al semințelor utilizate
sau factura fiscală de cumpărare a semințelor certificate, pe
fiecare parcelă în parte;
g2) o copie de pe contractul/angajamentul încheiat între
producătorul agricol și procesator;
g3) o copie de pe autorizația de cultivare pentru cânepă;
h) producătorul agricol trebuie să prezinte până la data de
31 octombrie a anului în curs inclusiv acte doveditoare pentru
predarea cantității prevăzute în contract, și anume: proces-verbal
de recepție, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente.
(3) Pentru cultura tutunului se acordă o plată națională
directă complementară în sectorul vegetal, cuplată de producție,
pentru toată producția livrată în baza contractelor de
vânzare-cumpărare încheiate între cultivatori și
prim-procesatori, cu îndeplinirea următoarelor condiții specifice
de eligibilitate:
a) producătorul agricol individual sau grupul de producători
prezintă o copie a contractului încheiat cu un prim-procesator.
Contractul trebuie să fie înregistrat la direcția pentru agricultură
și dezvoltare rurală județeană, respectiv a municipiului
București, în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 2.848/1998, până la data de 30 mai a anului curent inclusiv,
iar o copie să fie predată la centrul local/sucursala județeană
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CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 11. — (1) Contractele încheiate, după caz, între
producătorul agricol și procesator/cumpărător, prevăzute la
cap. II, vor cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) data de încheiere a contractului.
b) datele de identificare a părților contractante;
c) anul de piață pentru producerea și valorificarea producției,
după caz;
d) numărul autorizației unității de prim-procesare, în cazul
tutunului, inului și cânepei;
e) numărul autorizației de cultivare, în cazul culturii de
cânepă;
f) numărul unic de înregistrare al producătorului agricol în
Registrul fermierilor;
g) suprafețele cultivate, exprimate în hectare cu două
zecimale, și detaliile de identificare ale acestor suprafețe, ca
urmare a identificării pe hărțile puse la dispoziție de către A.P.I.A.
(bloc fizic, număr de parcelă);

h) în cazul unui grup de producători se prezintă în anexă lista
nominală cu producătorii agricoli pe care îi reprezintă și
suprafețele aferente fiecăruia;
i) varietatea cultivată în cazul culturilor de tutun, cânepă;
j) alte elemente convenite între părți.
(2) Contractele vor avea viza direcției pentru agricultură și
dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București,
care va certifica îndeplinirea obligațiilor ce revin producătorilor
agricoli și unităților de procesare.
Art. 12. — (1) În caz de forță majoră, acordarea de plăți în
cadrul schemelor de plăți directe și plăți naționale directe
complementare se face prin dovedirea situației, în baza
documentelor prevăzute de legislația națională.
(2) Conform art. 72 din Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 796/2004 și în sensul prezentului ordin, se consideră forță
majoră calamitarea suprafețelor agricole, incapacitatea
profesională pe termen lung sau decesul producătorului agricol.
Art. 13. — Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor
agricole care beneficează de plăți naționale directe
complementare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 743 din 31 august 2006, se abrogă.
Art. 14. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

fiz
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desemnarea suprafeței naționale eligibile, precum și a
producătorilor agricoli eligibili care realizează această suprafață.
(3) Sprijinul se acordă în cuantum fix pe hectar numai pentru
suprafața prevăzută în contract.
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Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș
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DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare
a Societății Comerciale „OXIGEN INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L.

D

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 august 2007, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale „OXIGEN INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L. de obținere a autorizației de
funcționare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. – Societatea Comercială „OXIGEN INSURANCE –
BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L., cu sediul social în
municipiul București, str. Popa Soare nr. 14A, et. 1, ap. 3,
cam. 3, sectorul 3, număr de ordine în registrul comerțului
J40/1461/27.01.2005,
cod
unic
de
înregistrare
17167144/27.01.2005, este autorizată să funcționeze ca broker
de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de
broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu
modificările și completările ulterioare.

Art. 2. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul
de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu
data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de
asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 16 august 2007.
Nr. 566.
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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare
a Societății Comerciale „ROCREDIT–BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și
completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 august 2007, prin care s-a aprobat cererea
Societății Comerciale „ROCREDIT–BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca broker de
asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
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Art. 2. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul
de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu
data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de
asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora.
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Art. 1. – Societatea Comercială „ROCREDIT–BROKER DE
ASIGURARE” – S.R.L., cu sediul social în municipiul Baia Mare,
str. Tudor Vladimirescu nr. 34, județul Maramureș, număr de
ordine în registrul comerțului J24/1163/20.06.2007, cod unic de
înregistrare 21968698/21.06.2007, este autorizată să
funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate
numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor
Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea
asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
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Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
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DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare
a Societății Comerciale „ASTRAL BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L.

D
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 august 2007, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale „ASTRAL BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca broker
de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. – Societatea Comercială „ASTRAL BROKER DE
ASIGURARE” – S.R.L., cu sediul social în municipiul București,
bd. Mareșal Averescu nr. 9, bl. 5, sc. A, et. 5, ap. 23, sectorul 1,
număr de ordine în registrul comerțului J40/11779/19.06.2007,
cod unic de înregistrare 21954633/19.06.2007, este autorizată să
funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate
numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor
Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea
asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul
de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu
data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de
asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 16 august 2007.
Nr. 570.
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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare
a Societății Comerciale „DESTINE BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 14 august 2007, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale „DESTINE BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca broker
de asigurare,
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Art. 2. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul
de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu
data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de
asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora.
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Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. – Societatea Comercială „DESTINE BROKER DE
ASIGURARE” – S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploiești,
str. Vasile Lupu nr. 36, et. 1, județul Prahova, număr de ordine
în registrul comerțului J29/1143/04.05.2007, cod unic de
înregistrare 21678074/04.05.2007, este autorizată să
funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate
numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor
Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea
asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
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Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
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