Parlamentul Romaniei

Lege nr. 15/1998
din 09/01/1998
Versiune actualizata la data de 26/10/2003

cu privire la asigurarile facultative de bunuri,
persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii
Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman
de Informatii, Serviciul de Informatii Externe,
Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de
Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei Directia Generala a Penitenciarelor@
Nu mai exista amendamente consemnate până la data de
17/03/2012.
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor
acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar
care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de
texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având
numai un caracter informativ. Indaco Systems nu îşi asumă
răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea
acestor acte.
Aplicaţia Lege4 a fost actualizată până la data de: 01/02/2012.

___________
@Text actualizat la data de 26.10.2003 avandu-se in vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 200 din 20 aprilie 2001, precum si urmatoarele acte:
- O.U.G. nr. 100/2003.
Art. 1. - (1) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul
de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul
Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor pot incheia contracte de asigurare facultativa a bunurilor
din dotare pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente.
(2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de
Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale pot contracta
asigurari facultative de persoane si de raspundere civila, in beneficiul personalului cu atributii operative
sau informative, pentru cazurile de invaliditate sau deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte
asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza unor misiuni operative, informative, pirotehnice,
antiteroriste, de telecomunicatii speciale, de protectie a demnitarilor sau a corespondentei, misiuni
executate in tara sau in strainatate.
(3) Ministerul Justitiei, pentru personalul din Directia Generala a Penitenciarelor, poate contracta
asigurari facultative de persoane si de raspundere civila pentru cazurile de invaliditate sau de deces,
produse prin accidente, catastrofe si prin alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza
indeplinirii unor misiuni specifice, caracterizate prin grad ridicat de risc.
Art. 2. - Asigurarile prevazute la art. 1 se incheie la una dintre societatile de asigurare cu sediul in
Romania, in conditiile legii. Categoriile de bunuri si de persoane care pot fi asigurate facultativ sunt cele
prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
Art. 3. - (1) Sumele necesare pentru plata primelor de asigurare se suporta din fondurile aprobate cu
aceasta destinatie, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor,
Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza,
Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei.
(2) Sumele reprezentand indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la
bunurile din dotare, in cazul executarii de reparatii la acestea, se achita de asigurator direct unitatii
reparatoare, in conditiile contractului incheiat.
(3) In situatia in care producerea riscurilor asigurate la bunurile din dotare determina imposibilitatea
repararii acestora, indemnizatiile cuvenite se achita de asigurator unitatii detinatoare a bunului asigurat.
(4) Sumele prevazute la alin. (3) se vireaza ca venit la bugetul de stat, in termen de 3 zile lucratoare de
la data incasarii acestora.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 1 din O.U.G. nr. 100/2003.

Art. 4. - Abrogat.@
__________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic pct. 2 din O.U.G. nr. 100/2003.
Art. 5. - Prezenta lege intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 1998.
NOTA:
Potrivit art. II din Legea nr. 43/2001 "Normele metodologice prevazute la art. 4 din Legea nr. 15/1998
se vor elabora si de Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie
si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a
Legii nr. 43/2001".
ANEXĂ
CATEGORIILE
de bunuri si de persoane care pot fi asigurate facultativ
A. Asigurarea de bunuri:
1. aeronave si nave;
2. blindate, automobile si tractoare;
3. tehnica de artilerie;
4. tehnica de geniu si cai ferate;
5. aparatura si mijloace de comunicatii cu valoare mare;
6. mijloacele, materialele si imobilele folosite in activitatea penitenciarelor.
B. Asigurarea de persoane:
1. personal care participa la misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori
constituite in scopuri umanitare;
2. personal care participa la alte misiuni militare internationale;
3. personal din structurile Fortei de Reactie Rapida;
4. personal din marina militara si marina granicereasca;
5. personal aeronautic din aviatia militara;
6. personal care participa la experimentari, omologari de armament, tehnica si munitie, precum si la
asanarea si marcarea focului in poligoane;
7. personal care executa misiuni pirotehnice;
8. personal care participa la misiuni de mentinere ori de restabilire a ordinii publice, stingerea
incendiilor, paza si supravegherea frontierei de stat, combaterea crimei organizate, paza si asigurarea
valorilor, de retinere a persoanelor date in urmarire ori a dezertorilor inarmati;
9. personal care executa misiuni informative, operative, de telecomunicatii speciale ori antiteroriste, in
tara sau in strainatate;
10. personal care executa misiuni de paza si supraveghere a locurilor de retinere, detentie si a
punctelor de lucru pentru detinuti;
11. personal care participa la misiuni de paza si protectie a demnitarilor romani ori straini, precum si de
protectie a magistratilor;
12. personal care participa la misiuni de paza a obiectivelor;
13. personal care executa intretinerea, repararea, casarea si depozitarea munitiilor;
14. personal care lucreaza cu surse radioactive, substante chimice si explozivi;
15. conducatori auto;
16. mecanici conductori pe tehnica de blindate, tractoare de artilerie si utilaje de geniu;
17. supraveghetori cazane sub presiune;
18. personal aeronautic si naval din cadrul sistemului de siguranta nationala.
C. Asigurarea de raspundere civila:
1. personal aeronautic din aviatia militara;
2. personal imbarcat pe submarine;
3. personal navigant din marina militara si marina granicereasca;
4. scafandri;
5. personal care lucreaza cu surse radioactive, chimice si explozivi;
6. conducatori auto;
7. personal care executa misiuni informative, operative, pirotehnice, antiteroriste, de telecomunicatii
speciale, paza si protectie in cadrul sistemului de siguranta nationala, in tara sau in strainatate;
8. personal aeronautic si naval din cadrul sistemului de siguranta nationala.

