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    Aprobat 

 prin Hotărârea Guvernului nr. 

Aviz 

la proiectul de lege pentru modificarea 

Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr. 407/2006 cu privire la asigurări, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă 

(nr. 271 din 8 octombrie 2021) de către un grup de deputați în Parlament, și 

comunică următoarele.    

 Proiectul înaintat are drept scop excluderea prevederii privind acordarea 

împrumuturilor de către companiile de asigurări persoanelor terțe, or această 

practică nu este tipică și nu reiese din activitatea de asigurare generală. 

Potrivit notei informative, activele obținute în urma activității de asigurare, 

sub forma primelor de asigurare încasate de la asigurați, sunt supuse 

reglementărilor prudențiale, în scopul asigurării intereselor asiguraților. 

Acordarea de împrumuturi negarantate cu valori mari supune fondurile 

asiguraților formate de către asigurătorii ce practică activitatea de asigurări 

generale, pe lângă indisponibilizarea echivalentelor de numerar destinate onorării 

obligațiilor față de asigurați, la riscuri suplimentare de nerambursare sau 

rambursare tardivă a fondurilor împrumutate.  

Astfel, argumentele expuse de inițiatori în nota informativă justifică 

intervenția în cauză. 

De asemenea, realizarea proiectului de lege nu va atrage după sine 

alocarea de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat. 

Totodată, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă se prezintă 

următoarele comentarii și propuneri de modificare a proiectului de lege. 

Potrivit art. 42 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative „Denumirea actului normativ trebuie să fie laconică şi să exprime cu 

claritate obiectul reglementării.” Astfel, în  denumirea proiectul se va menționa 

că se abrogă art. 28 alin. (2) lit. b1) din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări. 

La fel, art. I se va revedea, stabilindu-se că se abrogă articolul 28 alin. (2) 

lit. b1) din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49, art. 213), cu modificările ulterioare. 

Art. III se va exclude din proiect, deoarece repetă regula generală privind 

intrarea în vigoare a actelor normative, statuată în art. 56 alin. (1) din Legea 

nr. 100/2017. Concomitent, relevăm că un act normativ intră în vigoare la o dată 

concretă, dar nu într-un anumit termen. 

În contextul celor expuse, Guvernul susține proiectul de lege înaintat cu 

titlu de inițiativă legislativă, cu condiția ajustării acestuia conform propunerilor 

menționate mai sus. 




