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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 2 martie 2010.
La lucrările Comisiei, din totalul de 22 de membri au fost prezenţi 22 de membri.
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost
conduse de către preşedintele comisiei, domnul deputat Mihai Tudose.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Comisiei pentru Supravegherea
Asigurărilor, doamna Angela Toncescu, preşedinte, domnul Tudor Baltă, vicepreşedinte,
domnul Albin Biro, membru, doamnele Marinela Nemeş şi Mona Cucu, directori general.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. Audierea membrilor Comisiei pentru Supraveghere a Asigurărilor.
II. DIVERSE:
Adresa Grupului Parlamentar al Alianţei PSD+PC nr. 14/3043 din 2 martie 2010
cu privire la desemnarea domnului deputat Horia Grama pentru ocuparea funcţiei de
secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare în locul domnului
deputat Cătălin Cherecheş.
Şedinţa Comisie a început în ziua de 2 martie 2010 cu dezbaterea punctului 1, al
ordinii de zi.
La punctul I, al ordinii de zi a fost înscrisă audierea membrilor Comisiei pentru
Supraveghere a Asigurărilor.
Reprezentantul Comisiei pentru Supraveghere a Asigurărilor, doamna Angela
Toncescu, a făcut o prezentare pe larg a situaţiei în care se află domeniul asigurărilor,
menţionând faptul că sectorul asigurărilor de viaţă a resimţit cel mai acut criza financiară,
având în vedere creşterea şomajului şi scăderea veniturilor consumatorilor de produse de
asigurări, precizând totodată faptul că unul dintre factorii cu cea mai mare influenţă
asupra acestui sector a fost cel de ordin psihologic, pentru că teama şi incertitudinea cu
privire la siguranţa financiară a consumatorilor au dus la creşterea numărului de rezilieri
şi de răscumpărări de contracte, precum şi la amânarea de cumpărare a unei poliţe.

Reprezentantul Comisiei pentru Supraveghere a Asigurărilor, doamna Angela
Toncescu, a continuat prin a prezenta statistic fraudele care se comit în sectorul
asigurărilor, cele mai des întâlnite fiind cele din domeniul asigurărilor auto, printre care
au fost enumerate cele de simulare a unor accidente de maşină, tentative de încheiere a
unor contracte de asigurare ulterior accidentelor reale sau prin prezentarea unor facturi
fictive de service de întreţinere a maşinii şi cererii de daune cu o valoare a despăgubirii
mai mare decât cea la care este îndreptăţit clientul, precum şi fraude în domeniul
asigurării locuinţei şi în domeniul asigurărilor de viaţă.
Reprezentantul Comisiei pentru Supraveghere a Asigurărilor, doamna Angela
Toncescu a mai afirmat faptul că a fost luată o nouă măsură cu privire la procedura de
despăgubire a păgubiţilor, care le va permite acestora să solicite întâi plata despăgubirilor
şi ulterior să efectueze reparaţiile necesare, o altă modificare vizând termenul de achitare
a sumei despăgubite, care se reduce de la 15 zile la maxim 10 zile, de la data depunerii
ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei.
Reprezentantul Comisiei pentru Supraveghere a Asigurărilor, doamna Angela
Toncescu a dorit să mai menţioneze faptul că asiguratorii care au suspiciuni cu privire la
dauna RCA şi intenţionează investigarea cazului, vor fi obligaţi să comunice în scris
acest lucru atât asiguratorului cât şi păgubitului în termen de 10 zile de la data avizării
daunei, precum şi faptul că investigaţiile nu se pot întinde pe mai mult de 3 luni.
Mai mulţi deputaţi, membri ai Comisiei au solicitat lămuriri cu privire la modul în
care Comisia pentru Supraveghere a Asigurărilor îşi desfăşoară activitatea, monitorizează
şi supraveghează respectarea legislaţiei şi a normelor legale în vigoare de către societăţile
asiguratoare precum şi modul în care CSA apără şi promovează drepturile asiguraţilor.
În urma dezbaterilor a reieşit necesitatea completării legislaţiei româneşti pentru a
fi creat un cadru competiţional corect între firmele asiguratoare, service-uri şi clienţii, în
special în domeniul asigurărilor auto, precum şi pentru o mai bună şi mai corectă
informare a populaţiei asupra drepturilor lor ca asiguraţi, în ceea ce priveşte asigurarea
locuinţei sau asigurarea de viaţă.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus constituirea unei comisii de anchetă
privind funcţionarea şi funcţionabilitatea sistemului de asigurări din România.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea punctului II al ordinii de zi
referitor la adresa Grupului Parlamentar al Alianţei PSD+PC nr.14/3043 din 2 martie
2010 cu privire la desemnarea domnului deputat Horia Grama pentru ocuparea funcţiei
de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare în locul
domnului deputat Cătălin Cherecheş, care va deţine în continuare calitatea de membru al
Comisiei.
Având în vedere propunerea liderului Grupului Parlamentar al Alianţei PSD+PC, în
baza prevederilor art. 45 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările ulterioare, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
numirea domnului deputat Horia Grama în funcţia de secretar al Comisiei pentru
politică economică, reformă şi privatizare.
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Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 3 martie 2010 cu studiul şi dezbaterea
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(PLx 544/2009).
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima
şedinţă de comisie.
Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 4 martie 2010 cu studiul şi dezbaterea
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura
insolvenţei, modificată şi completată (PLx 610/2009).
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima
şedinţă de comisie.
PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE

SECRETAR,
Horia GRAMA

Consilier parlamentar:
Anca Chiser
Expert parlamentar:
Nicoleta Ghencian
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