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B.  SECTORUL  ASIGURĂRILOR - REASIGURĂRILOR 
 
 

ACTIVITATEA  COMISIEI  DE  SUPRAVEGHERE  A  ASIGURĂRILOR 
 

Acte individuale emise de C.S.A. și publicate integral 
 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 
Decizie nr. 180/2013 

din 23/04/2013 
 

DECIZIE  
privind sancționarea Societății BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - S.R.L.  

cu interzicerea temporară a exercitării activității 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 16/05/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 16 mai 2013 

 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, strada Amiral Constantin Bălescu nr.18, 

sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin.(19), precum și 
al art. 39 alin.(5) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările 
ulterioare,  

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul ședinței din data de  
9 aprilie 2013 în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr.AA.24.801 din 5 aprilie 2013, întocmit ca urmare a controlului 
permanent efectuat la Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul 
în municipiul Timișoara, bd. Eroilor de la Tisa nr.67A, camera 1, județul Timiș, J35/3451/26.09.2008,  
CUI 24522249/29.09.2008, RBK 577/31.07.2009 a constatat următoarele:  

Din data de 6 noiembrie 2012 Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - 
S.R.L. nu are conducător executiv.  

Prin Adresa nr.S.C. 22.865 din 29 martie 2013 Direcția stabilitate și control a comunicat că, urmare a constatărilor 
efectuate de echipa de control, dna Mirela Velcsov - director executiv - a încetat raporturile contractuale prin demisie cu Societatea 
BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - S.R.L., în data de 6 noiembrie 2012, aspect 
necomunicat către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.  

La notificarea Direcției autorizări și avizări transmisă prin Adresa nr.19.736 din 19 martie 2013 societatea nu a răspuns, 
deși confirmarea de primire a notificării a fost semnată de un reprezentant al societății în data de 21 martie 2013.  

Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - S.R.L. nu are conducător 
executiv aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin.(5) lit. h) din Legea 
nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art. 14 alin.(2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de 
menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.15/2010, cu modificările 
și completările ulterioare,  

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin.(2) lit. a) și m2) din Legea nr.32/2000, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Față de motivele de fapt și de drept arătate, pentru fapta nelegală reținută în sarcina Societății BRAIN INSURANCE 
GROUP - BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității 
activității de asigurare în România, în ședința din data de 9 aprilie 2013, în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(2) lit. k) din Legea 
nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
 

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(3) lit. d) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - 
BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara, bd. Eroilor de la Tisa nr.67A, camera 1, 
județul Timiș, J35/3451/26.09.2008, CUI 24522249/29.09.2008, RBK 577/31.07.2009, cu interzicerea temporară a exercitării 
activității până la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a conducătorului executiv care să îndeplinească 
condițiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a 
acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.15/2010, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activității de intermediere, brokerului de asigurare i se 
interzic desfășurarea activității de negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea 
de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni 
specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Brokerul de asigurare are obligația să aducă la cunoștința clienților săi interzicerea temporară a exercitării activității de 
intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor 
scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor asumate 
prin contractele în vigoare.  

Art. 3. - Reluarea activității Societății BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - 
S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.  

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ȘI 
REASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, 
conform art. 40 din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) În conformitate cu art. 40 alin.(2) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, plângerea adresată 
Curții de Apel București nu suspendă pe timpul soluționării acesteia executarea măsurii sancționatoare dispuse de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor.  

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din  
Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
Daniel George Tudor 

 
București, 23 aprilie 2013. 
Nr. 180. 

 
 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 
Decizie nr. 192/2013 

din 25/04/2013 
 

DECIZIE  
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale „ISPO Broker de Asigurare” - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 16/05/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 16 mai 2013 
 

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 17 aprilie 2013, prin care s-a aprobat 
cererea Societății Comerciale „ISPO 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 „ISPO Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Buzău, str. Obor, bl. 11, 
sc. A, et. parter, ap.1, județul Buzău, număr de ordine în registrul comerțului J10/48/22.01.2013, cod unic de înregistrare 
31118554/22.01.2013, este autorizată să funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate 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 are obligația de a raporta Direcției autorizări și avizări, pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, 
copia scanată a contractului de asigurare/a poliței de asigurare de răspundere civilă profesională și a condițiilor de asigurare, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum și trimestrial copia scanată a documentelor 
care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă 
Jurnalul asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări personalul propriu, conform 
Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul 
intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 

Daniel George Tudor 
 

București, 25 aprilie 2013. 
Nr. 192. 
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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

Decizie nr. 193/2013 
din 25/04/2013 

 
DECIZIE  

privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 16/05/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 16 mai 2013 

 
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 17 aprilie 2013, prin care s-a aprobat 

cererea Societății Comerciale RKA-BURG 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 RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Târgoviște, 
Calea Câmpulung nr.166, județul Dâmbovița, număr de ordine în registrul comerțului J15/862/21.12.2012, cod unic de înregistrare 
31038021/21.12.2012, este autorizată să funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate 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 are obligația de a raporta Direcției autorizări și avizări, pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, 
copia scanată a contractului de asigurare/a poliței de asigurare de răspundere civilă profesională și a condițiilor de asigurare, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum și trimestrial copia scanată a documentelor 
care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă 
Jurnalul asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări personalul propriu, conform 
Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul 
intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 

Daniel George Tudor 
 

București, 25 aprilie 2013. 
Nr. 193. 

 
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

Decizie nr. 198/2013 
din 26/04/2013 

 
DECIZIE  

privind sancționarea Societății „Ionasig Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 10/05/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 10 mai 2013 

 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sectorul 1, 

cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin.(19), precum și al art. 39 
alin.(5) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței 
din data de 27 martie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „Ionasig Broker de 
Asigurare” - S.R.L., cu sediul în str. Nicolae Bălcescu, bl. 2, sc. 1, ap. 10, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, J18/447/06.06.2005, CUI 
17660656/07.06.2005, RBK-400/14.03.2007, reprezentată prin Siomax SPRL lichidator judiciar,  

a constatat următoarele:  
1. Raportările trimestriale aferente trimestrului II/2011 și raportările contabile aferente semestrului I/2012 au fost transmise 

cu întârziere, în format letric.  
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin.(5) lit. f) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea 

asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin.(3), art. 3 pct. III lit. a)-d) și pct. II din Normele 
privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, 
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puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3/2009, cu modificările ulterioare.  
Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin.(2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările 

ulterioare.  
2. Raportările privind taxa de funcționare aferente trimestrelor IV/2011, I, II și III/2012 au fost transmise cu întârziere, iar 

raportarea privind taxa de funcționare aferentă trimestrului IV/2012 nu a fost transmisă.  
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin.(5) lit. f) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie 
să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr.3/2009, cu modificările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin.(2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraților și al promovării stabilității activității de 
asigurare în România,  
 

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(3) lit. e) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare 
Societatea „Ionasig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în str. Nicolae Bălcescu, bl. 2, sc. 1, ap. 10, municipiul Târgu Jiu, județul 
Gorj, J18/447/06.06.2005, CUI 17660656/07.06.2005, RBK-400/14.03.2007, reprezentată prin Siomax SPRL, lichidator judiciar.  

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizației de funcționare, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de 
negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării 
contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de 
asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Societatea „Ionasig Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligația să își notifice clienții, în vederea efectuării plății ratelor 
scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.  

(3) Societatea „Ionasig Broker de Asigurare” - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte 
anterior comunicării prezentei decizii.  

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea „Ionasig Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de 
Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.(1) din Legea 
nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii 
sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.(2) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea 
nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
   

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
Daniel George Tudor 

 
București, 26 aprilie 2013. 
Nr. 198. 

 
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

Decizie nr. 199/2013 
din 26/04/2013 

 
DECIZIE  

privind sancționarea Societății „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 16/05/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 16 mai 2013 

 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sectorul 1, 

cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin.(19), precum și al art. 39 
alin.(5) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței 
din data de 17 aprilie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „Verglaser Broker de 
Asigurare” - S.R.L., cu sediul în str. Duca Vodă nr.23, camera 3, municipiul Ploiești, județul Prahova, J29/30/13.01.2011,  
CUI 27896507/13.01.2011, RBK-726/14.06.2012,  

a constatat următoarele:  
1. Nu au fost prezentate toate documentele și evidențele contabile solicitate de echipa de control desemnată să efectueze 

controlul inopinat la Societatea „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L. prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.65 
din 18 februarie 2013.  
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Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin.(5) lit. e) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.65 din  
18 februarie 2013.  

Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin.(2) lit. a), c), m2) și m3) din Legea nr.32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

2. Raportările aferente trimestrului IV 2012 (în format letric și electronic) nu au fost transmise la Comisia de Supraveghere 
a Asigurărilor.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin.(5) lit. f) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și 
art. 3 pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească 
brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 
nr.3/2009, cu modificările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin.(2) lit. a) și m2) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.  

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraților și al promovării stabilității activității de 
asigurare în România,  
 

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(3) lit. d) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează Societatea „Verglaser Broker de Asigurare” - 
S.R.L., cu sediul în str. Duca Vodă nr.23, camera 3, municipiul Ploiești, județul Prahova, J29/30/13.01.2011,  
CUI 27896507/13.01.2011, RBK- 726/14.06.2012, cu interzicerea temporară a activității până la data la care vor fi prezentate toate 
documentele și evidențele contabile solicitate, în vederea efectuării controlului stabilit prin Decizia Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr.65 din 18 februarie 2013.  

Art. 2. - (1) În perioada interzicerii temporare a activității, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de 
negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării 
contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de 
asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
 (2) Societatea „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligația să își notifice clienții, în vederea efectuării plății ratelor 
scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.  

(3) Societatea „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte 
anterior comunicării prezentei decizii.  

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea 
de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.(1) din  
Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii 
sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.(2) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea 
nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 

Daniel George Tudor 
 

București, 26 aprilie 2013. 
Nr.199. 

 
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

Decizie nr. 200/2013 
din 26/04/2013 

 
DECIZIE  

privind sancționarea Societății „United Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 13/05/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 13 mai 2013 

 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sectorul 1, 

cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin.(19), precum și al art. 39 
alin.(5) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței 
din data de 10 aprilie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „United Broker de 
Asigurare” - S.R.L., cu sediul în Str. Turturelelor nr.11B, bl. A, et. 3, ap. A34, camera 1, București, sectorul 3, J40/13866/2011,  
CUI 29366850/2011, RBK-712/29.02.2012,  
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a constatat următoarele:  
1. Începând cu data autorizării (Decizia nr.123/2012) și până la data încheierii controlului nu a fost transmisă la Comisia de 

Supraveghere a Asigurărilor nicio raportare privind taxa de funcționare.  
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin.(5) lit. f) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și 

supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) și e1 ) din Normele 
privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, 
puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3/2009, cu modificările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin.(2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările 
ulterioare.  

2. Până la data controlului societatea nu a transmis, în format letric și electronic, raportările periodice aferente trimestrului 
II/2012 și, respectiv, raportările contabile aferente semestrului I 2012.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin.(5) lit. f) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 2 alin.(3), art. 3 pct. III lit. a) -d) și pct. II din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și 
tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3/2009, cu modificările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin.(2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările 
ulterioare.  

3. Raportările periodice aferente trimestrelor III și IV 2012 au fost transmise cu întârziere, în format letric și electronic.  
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin.(5) lit. f) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile art. 2 alin.(3) și art. 3 pct. III lit. a) -d) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și 
tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3/2009, cu modificările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin.(2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările 
ulterioare.  

4. Au fost înregistrate eronat primele de asigurare intermediate în contul 462 „Creditori diverși - Astra Asigurări”, în loc de 
contul 401 „Decontări cu asiguratorii și reasiguratorii privind primele intermediate”.  

Astfel au fost încălcate prevederile cap. III pct. 2 „Planul de conturi pentru brokerii de asigurare” din Reglementările 
contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr.3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform art. 39 alin.(2) lit. a) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraților și al promovării stabilității activității de 

asigurare în România,  
 

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(3) lit. e) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare 
Societatea "United Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în Str. Turturelelor nr.11B, bl. A, et. 3, ap. A34, camera 1, București, 
sectorul 3, J40/13866/2011, CUI 29366850/2011, RBK-712/29.02.2012.  

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizației de funcționare, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de 
negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării 
contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de 
asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Societatea „United Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligația să își notifice clienții, în vederea efectuării plății ratelor 
scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.  

(3) Societatea „United Broker de Asigurare” - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte 
anterior comunicării prezentei decizii.  

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea „United Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de 
Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.(1) din  
Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii 
sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.(2) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din  
Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
   

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
Daniel George Tudor 

 
București, 26 aprilie 2013. 
Nr. 200. 
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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 
Decizie nr. 207/2013 

din 26/04/2013 
 

DECIZIE  
privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății "PERFECT ASIG - Broker de Asigurare" - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 263 din 10/05/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 10 mai 2013 
 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sectorul 1, municipiul București, 
cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin.(19), precum și al art. 39 
alin.(5) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al ședinței din data 
de 9 aprilie 2013, conform art. 4 alin.(22) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia au fost 
analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „PERFECT ASIG - Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul 
București, str. Ceahlău nr.5, bl. 39, sc. A, et. 7, ap. 27, sectorul 6, înmatriculată în Registrul comerțului cu numărul de ordine 
J40/3829/22.05.1997, codul unic de înregistrare 9464594, și înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-119, 
s-au constatat următoarele:  

Prin Adresa nr.10.723 din 11 februarie 2013, societatea a solicitat „suspendarea autorizației de broker de asigurări”, 
precum și „retragerea dlui Ladaru Gheorghe din funcția de director executiv și administrator”.  

Având în vedere imposibilitatea desfășurării acțiunii de control, în conformitate cu prevederile art. 11 din Normele privind 
autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul 
președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.15/2010, cu modificările și completările ulterioare, aceasta a fost efectuată 
numai pe baza documentelor aflate în evidențele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.  

1. Societatea nu deține un sediu social destinat exclusiv desfășurării activității pentru care a fost autorizată, la care să fie 
prezent în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) 
coroborat cu art. 18 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, precum și condițiile de menținere a 
acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.15/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, fapt ce constituie contravenție potrivit prevederilor art. 39 alin.(2) lit. a) din Legea nr.32/2000 privind 
activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.  

2. Societatea nu a transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia poliței de asigurare de răspundere civilă 
profesională încheiate după data de 15 ianuarie 2012, fapt pentru care începând cu data de 16 ianuarie 2012 societatea nu mai 
deține o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare, au fost încălcate astfel prevederile art. 35 
alin.(5) lit. c) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin.(8) din Normele 
privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr.15/2010, cu modificările și completările ulterioare, fapt ce constituie contravenție potrivit prevederilor 
art. 39 alin.(2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

3. Societatea are înregistrate prime de asigurare încasate și nedecontate asigurătorilor, fapt ce reprezintă contravenție 
conform prevederilor art. 63 alin.(1) lit. c) din Legea nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și 
completările ulterioare.  

4. Societatea a transmis cu întârziere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările aferente trimestrului IV din 
2012 (în format letric), au fost astfel încălcate prevederile art. 35 alin.(5) lit. f) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. a-d) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe 
care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr.3/2009, cu modificările ulterioare, fapt ce constituie contravenție potrivit art. 39 alin.(2) lit. a), m2) și 
m3) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de 
asigurare în România,  
 

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(3) lit. e) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare 
Societatea „PERFECT ASIG - Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Ceahlău nr.5, bl. 39, sc. A, 
et. 7, ap. 27, sectorul 6, înmatriculată în Registrul comerțului cu numărul de ordine J40/3829/22.05.1997, codul unic de înregistrare 
9464594, și înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-119.  

Art. 2. - Societatea are obligația să notifice clienților efectuarea plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare 
direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte, anterior comunicării 
prezentei decizii.  

Art. 3. - După data retragerii autorizației, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și 
încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor 
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în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel 
cum sunt definite în Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea „PERFECT ASIG - Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la 
Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.(1) din 
Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii 
sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.(2) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea 
nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 

Daniel George Tudor 
 

București, 26 aprilie 2013. 
Nr. 207. 

 
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

Decizie nr. 210/ 2013 
din 26/04/2013 

 
DECIZIE  

privind sancționarea Societății ULTRA Broker de Asigurare - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 13/05/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 13 mai 2013 

 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sectorul 1, București, cod de 

înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin.(19) din Legea nr.32/2000 privind 
activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al ședinței din data 
de 25 aprilie 2013, conform art. 4 alin.(22), precum și al art. 39 alin.(5) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările 
ulterioare, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea ULTRA Broker de Asigurare - S.R.L., cu 
sediul social în municipiul Sibiu, str. Intrarea Siretului, bl. A1, ap. 2, județul Sibiu, înmatriculată în registrul comerțului cu numărul de 
ordine J32/750/18.09.2009, codul unic de înregistrare 26013268/21.09.2009 și înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu 
numărul RBK-590/13.11.2009, reprezentată de domnul Adrian Mugur Florea, în calitate de director general/administrator,  

s-au constatat următoarele:  
Societatea nu a pus la dispoziția echipei de control balanțele de verificare analitice lunare aferente lunilor iulie- decembrie 

2012, încălcând astfel prevederile art. 35 alin.(5) lit. e) și art. 351 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, fapt ce constituie contravenție în conformitate cu prevederile 
art. 39 alin.(2) lit. a) și m2) din Legea nr.32/2000, cu modificările si completările ulterioare.  

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de 
asigurare în România,  
 

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(3) lit. e) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare 
Societatea ULTRA Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Intrarea Siretului, bl. A1, ap. 2, județul Sibiu, 
înmatriculată în registrul comerțului cu numărul de ordine J32/750/18.09.2009, codul unic de înregistrare 26013268/21.09.2009 și 
înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-590/13.11.2009, reprezentată de domnul Adrian Mugur Florea, în 
calitate de director general/administrator.  

Art. 2. - Societatea are obligația să își notifice clienții în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de 
derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte anterior 
comunicării prezentei decizii.  

Art. 3. - După data retragerii autorizației, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și 
încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor 
în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel 
cum sunt definite în Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea ULTRA Broker de Asigurare - S.R.L. poate face plângere la Curtea de 
Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.(1) din  
Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii 
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sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.(2) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din  

Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
     

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
Daniel George Tudor 

 
București, 26 aprilie 2013. 
Nr. 210. 

 
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

Decizie nr. 212/2013 
din 26/04/2013 

 
DECIZIE  

privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a Societății  
ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 14/05/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 14 mai 2013 
 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sectorul 1, București, cod de 
înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin.(19) din Legea nr.32/2000 privind 
activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al ședinței din data 
de 25 aprilie 2013, conform art. 4 alin.(22) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia au fost 
analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., 
cu sediul social în Târgu Mureș, str. Antal Nagy Budai nr.7, județul Mureș, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul 
J26/502/11.05.2009, C.U.I. 25540677/12.05.2009, RBK-573/14.07.2009, reprezentată de domnul Sasu Emil-Gavril, în calitate de 
director executiv,  

s-au constatat următoarele:  
- Societatea a hotărât prin Decizia asociatului unic nr.5 din 31 decembrie 2012 solicitarea retragerii autorizației de 

funcționare.  
- Începând cu data de 15 noiembrie 2012, societatea nu deține un contract de asigurare de răspundere civilă profesională 

a brokerilor.  
- Începând cu luna ianuarie 2012, societatea a procedat la rezilierea contractelor cu asistenții în brokeraj și cu o parte 

dintre angajați, iar începând cu data de 1 aprilie 2013, la rezilierea contractului cu directorul executiv; societatea nu mai are personal 
propriu și asistenți în brokeraj înscriși în Registrul intermediarilor.  

- Societatea a notificat asigurătorii cu privire la decizia asociatului unic de încetare a activității ca broker de asigurare.  
- Societatea nu figurează cu prime de asigurare și/sau documente cu regim special nedepuse.  
- Societatea a inițiat procedura de notificare a asiguraților cu privire la decizia asociatului unic de încetare a activității ca 

broker de asigurare.  
- La data controlului a fost verificată situația financiară a societății.  
- La data controlului nu au fost identificate litigii pe rolul instanțelor de judecată ale brokerului cu asigurătorii/reasigurătorii, 

asigurații/potențialii asigurați/păgubiții, beneficiarii contractelor de asigurare, salariații/foștii salariați.  
- Societatea nu are datorii către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de funcționare.  
Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de 

asigurare în România,  
 

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 pct. 7 lit. e) din Legea nr.32/2000 
privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă, la cerere, 
retragerea autorizației de funcționare a Societății ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu 
sediul social în Târgu Mureș, str. Antal Nagy Budai nr.7, județul Mureș, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul 
J26/502/11.05.2009, C.U.I. 25540677/12.05.2009, RBK-573/14.07.2009, reprezentată de domnul Sasu Emil-Gavril, în calitate de 
director executiv.  

Art. 2. - Societatea are obligația să își notifice clienții în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de 
derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte anterior 
comunicării prezentei decizii.  

Art. 3. - După data retragerii autorizației, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și 
încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor 
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în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel 
cum sunt definite în Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE - 
S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu 
prevederile art. 40 alin.(1) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii 
sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.(2) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din  
Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
    

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
Daniel George Tudor 

 
București, 26 aprilie 2013. 
Nr. 212. 
 
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

Decizie nr. 223/2013 
din 26/04/2013 

 
DECIZIE  

privind autorizarea ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor a  
Asociației Centrul de Pregătire Profesională în Asigurări și în Domeniul Bancar 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 din 27/05/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 27 mai 2013 
 

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 și cu prevederile Ordinului președintelui Comisiei 
de Supraveghere a Asigurărilor nr.8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe 
educaționale și atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor,  

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 aprilie 2013, prin care s-a aprobat 
cererea Asociației Centrul de Pregătire Profesională în Asigurări și în Domeniul Bancar de obținere a autorizației ca furnizor de 
programe educaționale în domeniul asigurărilor,  
 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:  
 

Art. 1. - Asociația Centrul de Pregătire Profesională în Asigurări și în Domeniul Bancar, cu sediul social în București,  
str. Matei Basarab nr.29, sectorul 3, este autorizată ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor, conform 
prevederilor Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, 
și prevederilor Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor 
privind activitatea furnizorilor de programe educaționale și atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor.  

Art. 2. - Asociația prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de furnizor de programe educaționale în domeniul 
asigurărilor începând cu data înregistrării în Registrul furnizorilor de programe educaționale în domeniul asigurărilor.  

Art. 3. - (1) Asociația Centrul de Pregătire Profesională în Asigurări și în Domeniul Bancar are următoarele obligații:  
a) să publice pe website-ul propriu denumirea exactă a programelor educaționale aprobate, informații despre data de 

începere a cursurilor, tarifele practicate, posibilitățile de negociere a tarifelor, serviciile incluse în tarife și orice alte informații 
necesare participanților la cursuri, precum și să precizeze cine asigură examinarea pentru absolvirea fiecărui program;  

b) să mențină pe website-ul propriu un registru al absolvenților, care să cuprindă toate persoanele care au promovat 
examenele de absolvire pe care furnizorul le-a organizat în urma desfășurării cursurilor;  

c) să publice gradul de promovabilitate a cursanților, determinat ca raport între numărul anual de persoane care au absolvit 
examenele într-un an calendaristic, pe de o parte, și numărul total de cursanți școlarizați; în determinarea acestui grad vor fi luate în 
considerare și persoanele care au promovat examenele de calificare profesională și de pregătire profesională continuă a 
intermediarilor în asigurări.  

(2) Asociația Centrul de Pregătire Profesională în Asigurări și în Domeniul Bancar are obligația modificării art. 21 din 
Statutul Asociației în sensul eliminării alin.(9) pct. 1 și completării pct. 3 și 4 de la alin.(9) cu „eliberate de către Asociație”.  

 
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 

Daniel George Tudor 
 

București, 26 aprilie 2013. 
Nr. 223. 
 


