HOTĂRÂRE Nr. 1669 din 14 decembrie 2005
privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre
Text actualizat cu toate modificările şi completările survenite până la data de 20.04.2010.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (3) din Legea nr.
90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se constituie Comitetul Director de Asigurare la Dezastre, structură în cadrul Comitetului
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitetul Director, organism fără
personalitate juridică.
ART. 2
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2), Comitetul Director organizează
Grupul tehnic de lucru, ca organ tehnic de specialitate, format din specialişti din cadrul
autorităţilor publice reprezentate.
(2) Componenţa, atribuţiile, modul de lucru şi conducătorul Grupului tehnic de lucru se
stabilesc de Comitetul Director.
ART. 3
(1) Comitetul Director are rolul de a asigura măsurile necesare implementării subcomponentei
A5 "Pregătirea Programului de Asigurare la Catastrofe" din cadrul "Proiectului de diminuare a
riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă",
convenit cu Banca Mondială în documentul de evaluare a proiectului, la data de 19 aprilie 2004.
(2) Comitetul Director are următoarele atribuţii:
a) elaborează politicile naţionale şi proiectele de acte normative cu privire la asigurarea
împotriva dezastrelor;
b) urmăreşte implementarea politicilor şi prevederilor actelor normative adoptate în domeniu;
c) ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor subcomponentei A5;
d) elaborează, în termen de 30 de zile de la constituire, Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Grupului tehnic de lucru;
e) coordonează activitatea şi aprobă rapoartele întocmite de Grupul tehnic de lucru;
f) aprobă Termenii de referinţă şi criteriile de evaluare a ofertelor, întocmite de Grupul tehnic
de lucru;
g) aprobă, în termen de 5 zile de la primire, rapoartele întocmite de consultanţi, care, în
prealabil, au fost supervizate de Grupul tehnic de lucru;
h) informează, prin preşedintele Comitetului Director, comisiile de buget, finanţe şi bănci ale
celor două Camere ale Parlamentului României despre obiectivele proiectului şi solicită sprijinul
acestora pentru elaborarea unui cadru legislativ adecvat în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor
în caz de dezastre.
ART. 4
(1) Comitetul Director este alcătuit din reprezentanţii următoarelor ministere, la nivel de
ministru şi/sau de secretar de stat:
a) Ministerul Administraţiei şi Internelor;
b) Ministerul Finanţelor Publice;
c) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(2) Secretarii de stat, membri ai Comitetului Director, se numesc prin ordin al miniştrilor de
resort.
(3) Preşedintele Comitetului director este secretarul de stat pentru relaţia cu prefecturile din
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
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(4) La lucrările Comitetului Director participă, în calitate de invitat permanent cu rol
consultativ, cel puţin câte un reprezentant al:
a) Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
b) Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România;
c) Băncii Naţionale a României.
(5) La lucrările Comitetului Director, preşedintele acestuia invită şi reprezentanţi ai comisiilor
de buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere ale Parlamentului.
ART. 5
Comitetul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.
ART. 6
Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute de prezenta hotărâre, Comitetul Director poate colabora
cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale interesate.
ART. 7
Secretariatul Comitetului Director se asigură de către Unitatea de Management a Proiectului
din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
ART. 8
(1) Comitetul Director îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului de organizare şi
funcţionare.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Comitetului Director,
în prima şedinţă a acestuia, şi se semnează de către preşedinte. Prima şedinţă se convoacă în
termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
---------------
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