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Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA - Ordin nr. 15/2001 din 27 
decembrie 2001 
 

Ordinul nr. 15/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor 
privind regimul confidenţialităţii informaţiilor   

 
În vigoare de la 22 ianuarie 2002 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 22 ianuarie 2002. Formă 

aplicabilă la 08 noiembrie 2019. 
 
    Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,   
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale art. 47 pct. 2 lit. l) din Legea nr. 
32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor,   
    potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 
data de 27 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind regimul 
confidenţialităţii informaţiilor,   
    emite următorul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se pun în aplicare Normele privind regimul confidenţialităţii 
informaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 
ordin.   
   Art. 2. -  Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.   
 

  
 
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 

 
Nicolae Eugen Crişan 

 
 
    Bucureşti, 27 decembrie 2001.   
    Nr. 15.   
 

ANEXĂ    
 

NORMA 
privind regimul confidenţialităţii informaţiilor   

 
În vigoare de la 22 ianuarie 2002 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 22 ianuarie 2002. Formă 
aplicabilă la 18 noiembrie 2019 

 
 

  

   Art. 1. -  (1) În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 32/2000 
privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, Comisia de 
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Supraveghere a Asigurărilor nu poate dezvălui informaţii obţinute în timpul 
exercitării atribuţiilor sale.   
   (2) Obligaţia de confidenţialitate prevăzută mai sus nu se aplică în cazul în 
care informaţia este dată:   
   a) cu acordul scris al asigurătorului implicat;   
   b) la solicitarea instanţei judecătoreşti;   
   c) în interesul asiguraţilor.   
   Art. 2. -  (1) Este considerată informaţie confidenţială orice informaţie care 
este adusă la cunoştinţă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau care 
este obţinută de aceasta în cursul sau ca urmare a exercitării atribuţiilor sale 
legale şi care nu este destinată publicităţii prin rapoartele şi informările 
specificate la alineatele de mai jos.   
   (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va prezenta Parlamentului, în 
termen de 6 luni de la expirarea fiecărui exerciţiu financiar, un raport asupra 
pieţei asigurărilor din România, precum şi o informare privind activităţile 
desfăşurate.   
   (3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va edita şi va publica un raport 
informativ anual asupra pieţei de asigurări şi asupra instituţiilor şi organismelor 
acesteia, cu respectarea prevederilor art. 1.   
   Art. 3. -  (1) Membrii Consiliului şi angajaţii Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, precum şi orice alte persoane care au efectuat sau efectuează 
activităţi în numele acesteia, inclusiv experţii, sunt obligate să păstreze stricta 
confidenţialitate asupra informaţiilor obţinute în cursul şi ca urmare a 
exercitării atribuţiilor lor şi care nu au devenit accesibile publicului larg, fiind 
supuse în privinţa acestor informaţii regimului legal al secretului de serviciu.   
   (2) De asemenea, persoanelor prevăzute la alin. (1) le este interzisă 
utilizarea informaţiilor confidenţiale pentru obţinerea de profituri personale.   
   (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) atrag interdicţia de a dezvălui 
oricărei persoane sau autorităţi informaţiile confidenţiale de care iau 
cunoştinţă în timpul exercitării atribuţiilor lor, cu excepţia unor date generale 
făcute publice prin reprezentantul desemnat de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, astfel încât societăţile de asigurare şi de brokeraj să nu poată fi 
individualizate şi fără ca prin informaţiile furnizate să se prejudicieze cauzele 
judiciare aflate în curs de desfăşurare.   
   (4) Face excepţie de la dispoziţiile menţionate mai sus situaţia în care, în 
vederea prevenirii sau constatării insolvabilităţii unui asigurător, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 30 şi 31 din 
Legea nr. 32/2000, sesizează Curtea de Apel Bucureşti, caz în care 
informaţiile din care rezultă aceste aspecte sunt înaintate instanţei de 
judecată.   
   Art. 4. -  Dezvăluirea informaţiilor confidenţiale poate fi făcută doar pentru 
motive de ordin prudenţial şi în scopul protejării interesului asiguraţilor, dar 
numai cu respectarea prevederilor art. 1.   
   Art. 5. -  (1) În exercitarea atribuţiei de supraveghere prevăzute la art. 5 lit. 
b) din Legea nr. 32/2000 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate 
întreprinde controale periodice sau inopinate la asigurători sau la brokeri de 
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asigurare, intrând astfel în posesia unor informaţii confidenţiale referitoare la 
activitatea acestora.   
   (2) Controalele la asigurători urmăresc verificarea modului de conducere a 
activităţii de asigurare, de realizare şi menţinere a rezervelor tehnice şi 
matematice în baza legislaţiei în vigoare, cât şi evaluarea investiţiilor 
asigurătorilor, a marjei de solvabilitate şi a programului de reasigurare.   
   (3) Brokerii de asigurare sunt obligaţi să pună la dispoziţie Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, la cerere, documentele şi înregistrările contabile 
care să evidenţieze şi să justifice operaţiunile efectuate în timpul desfăşurării 
activităţii, cuprinzând informaţii asupra contractelor de asigurare încheiate şi 
asupra înţelegerilor cu asigurătorii.   
   (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu este obligată să anunţe 
efectuarea controalelor la asigurătorii şi brokerii de asigurare. Dacă se 
constată săvârşirea unor fapte penale, ca urmare a controalelor efectuate, 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este obligată să sesizeze organele 
de cercetare competente, conform art. 227 din Codul de procedură penală.   
   (5) În exercitarea atribuţiilor sale Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
poate folosi, pe lângă angajaţii proprii, specialişti din cadrul Corpului experţilor 
în asigurări, organism care funcţionează pe lângă Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, precum şi specialişti care funcţionează în cadrul altor organe 
(Corpul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, Corpul 
experţilor tehnici etc.).   
   Art. 6. -  Informaţiile confidenţiale pe care Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor le primeşte în baza art. 5 pot fi utilizate numai pentru îndeplinirea 
obiectivelor sale, respectiv:   
   a) examinarea modului de desfăşurare a activităţii de asigurare şi facilitarea 
condiţiilor de îndeplinire a acestei activităţi; sau   
   b) dispunerea de sancţiuni.   
   Art. 7. -  Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate colabora, prin 
schimb de informaţii sau în orice alt mod, cu alte autorităţi publice 
internaţionale sau cu instituţii străine, având ca obiect reglementarea sau 
supravegherea pieţelor de asigurări, pe baza unor înţelegeri bilaterale, dar 
aceste schimburi de informaţii sunt supuse regimului confidenţialităţii prevăzut 
în prezentele norme. Înţelegerile de cooperare cu autorităţile de supraveghere 
ale terţelor ţări, pentru schimburi de informaţii, se vor încheia numai cu 
condiţia ca informaţiile comunicate să fie supuse regimului confidenţialităţii 
prin stabilirea unor condiţii cel puţin egale cu cele prevăzute de prezentele 
norme.   
   Art. 8. -  Nerespectarea dispoziţiilor stabilite în prezentele norme se 
sancţionează în condiţiile legii.   
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