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Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

---------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 44-48, art. 85), cu modificările următoare, 

se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 11. Primele de asigurare 

(1) Cadrul metodologic de calculare și aplicare al primelor de asigurare 

aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă se 

stabilește de către autoritatea de supraveghere, conform actelor sale normative. 

(2) Asigurătorii și intermediarii de asigurare sunt obligați să ofere 

solicitantului asigurării informația privind cuantumul primei de asigurare, precum 

și a coeficientului bonus-malus care va fi aplicat.” 

 

2. La articolul 12 alineatul (3), textul „conform art. 11 alin. (2)” se exclude. 

 

3. Articolul 31 alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins: 

„c) prezintă autorității de supraveghere o dată la doi ani, în termen de 5 luni 

de la sfârșitul perioadei de gestiune, un raport privind evaluarea solvabilității, 

rezervelor tehnice și activelor asigurătorilor licențiați pentru asigurarea obligatorie 

de răspundere civilă auto externă, efectuat de către o entitate de audit cu experiență 

și renume internaționale. Criteriile care trebuie să fie întrunite de către entitatea de 

audit în scopul calificării acesteia drept o entitate de audit cu experiență și renume 

internaționale, precum și modul de selectare și aprobare prealabilă a acesteia se 

stabilesc prin actele normative ale autorității de supraveghere.” 

   

Art. II. – Articolul 422 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49, art. 213), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  

1. Alineatele (6) și (7) vor avea următorul cuprins: 

 „(6) Pe perioada administrării speciale, acționarii și organele de conducere 

ale asigurătorului (reasigurătorului) se înlătură de la gestionarea și administrarea 

asigurătorului (reasigurătorului) și patrimoniului acestuia. Cu acordul scris al 
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autorității de supraveghere, administratorul special poate delega o parte din 

atribuțiile sale altor persoane. 

(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), cu acordul scris al autorității de 

supraveghere, adunarea generală a acționarilor asigurătorului (reasigurătorului) 

poate adopta hotărâri care nu contravin scopurilor instituirii administrării speciale 

și nu împiedică exercitarea atribuțiilor și drepturilor administratorului special, 

inclusiv hotărâre privind desemnarea reprezentantului acționarilor în perioada de 

administrare specială cu dreptul de a contesta decizia autorității de supraveghere 

privind instituirea administrării speciale.”   

 

2. Se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins: 

 „(71) Contestarea în procedura contenciosului administrativ a deciziei 

autorității de supraveghere în condițiile alin. (7) nu suspendă executarea deciziei 

contestate.” 

 

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Președintele Parlamentului 
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