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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 09, 10 şi 11 martie 2010 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 09 martie 2010.  
 La lucrările Comisiei, din totalul de 22 de membri au fost prezenţi 22 de membri.  
 La şedinţele Comisie din  zilele de 09, 10 şi 11 martie a.c. au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Almăjanu 
Marin, Cherecheş Cătălin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama 
Horia, Iacob Strugaru Stelică,  Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor 
Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu 
Adrian, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia, Vreme Valerian.  
 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, reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, doamna Irina Vasile - şef serviciu, reprezentanţii Grupului 
Dacia - Renault România, doamna Camelia Zeamă - consilier juridic şi doamna 
Gabriela Sârbu - şef departament Marketing, reprezentanţii Asociaţiei Societăţilor de 
Service Independente, domnul Cristian Adrian Busetto – Muntean - director-preşedinte 
interimar, domnul Cristian Anghel - administrator şi doamna Andreea Pelivan - 
partener, reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din 
România, domnul Marius Tudor - secretar general şi domnul Ion Mărgineanu- 
consilier, precum şi reprezentantul Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurări din 
România, doamna Florentina Almăjanu - director general. 

 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
    1. Audierea reprezentanţilor producătorilor de automobile si a reprezentanţilor 

societăţilor de service auto, asupra relaţiei asigurat-service-asigurator, în continuarea 
audierilor cu privire la piata de capital din România. 

 Şedinţa Comisie a început în ziua de 9 martie 2010 cu dezbaterea punctului 1, al 
ordinii de zi.  

          La punctul 1, al ordinii de zi  a fost  înscrisă audierea reprezentanţilor 
producătorilor de automobile si a reprezentanţilor societăţilor de service auto, asupra 
relaţiei asigurat-service-asigurator, în continuarea audierilor cu privire la piata de 
capital din România. 
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         Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat că, având în vedere repetatele 
semnale şi dezbateri publice din mass media, precum şi domeniile de activitate ale 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, membrii Comisiei au decis 
să îi invite, pentru clarificarea mai multor aspecte ale activităţii pieţei de asigurări din 
ţara noastră, pe principalii factori care pot influenţa activitatea acestei piete si anume 
atât pe reprezentanţii Comisiei pentru Supraveghere  a Asigurărilor, ai marilor 
producători şi importatori de automobile respectiv piese de schimb pentru automobile, 
pe reprezentanţii societăţilor de service auto şi nu în ultimul rând, pe reprezentanţii 
societăţilor de asigurări din ţara noastră. 

Domnia sa a subliniat că obiectivul acestor audieri este analizarea activităţii 
societăţilor comerciale de asigurători, respectiv reasigurători sau intermediari de pe 
piaţa asigurărilor din România, precum si analiza impactului pe care taxele specifice şi 
clauzele contractelor de asigurări-reasigurări le au asupra preţului final plătit de 
asigurat precum şi influenţa acestora asupra evoluţiei pieţei de asigurări din România. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat invitaţilor să îşi prezinte punctele de 
vedere.   

Reprezentantul Asociaţiei Societăţilor de Service Independente domnul Cristian 
Adrian Busetto – Muntean - director-preşedinte interimar, a afirmat că autorităţile în 
domeniu nu aplică, în acest moment, prevederile legale. De asemenea domnia sa a 
subliniat faptul că există numeroase lacune legislative, care sunt speculate în 
defavoarea asiguraţilor.  

Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, doamna Irina 
Vasile - şef serviciu, a subliniat faptul că legislatia actuală conferă toate drepturile de 
verificare şi control asupra activităţilor desfăşurate pe piaţa de asigurări din România 
către Consiliu de Supraveghere a Asigurărilor, A.N.P.C. nu are nici un fel de 
autoritate în acest domeniu.  

Reprezentantul Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din 
România, domnul Marius Tudor, a afirmat că garanţia acestor piese se pierde în 
momentul în care piesele respective de schimb nu sunt montate de către service-uri 
auto autorizate. Domnia sa a remarcat că multe service-uri auto din România îşi pun 
sigla unor mărci de renume, fără a fi autorizate de producător. 

  Domnul presedinte Mihai Tudose a dorit să adauge că, în demersurile sale, Comisia 
parlamentară, nu este de partea nici uneia dintre părţile implicate, fiind numai de partea 
asiguratilor, a cetăţenilor, care plătesc servicii care nu se respectă, sau care semnează 
poliţe de asigurare care contin detalii, scrise cu litere mult mai mici decat restul 
textului contractului de asigurare şi asupra cărora nu sunt înştiinţaţi în momentul 
semnării. Domnia sa a spus că există, din acest punct de vedere, o lipsă a cadrului 
legislativ, care să încadreze corect aceste deficienţe. 

Domnia sa a solicitat invitatilor prezenti la această dezbatere, soluţii concrete la 
deficienţele întâlnite în activitatea de asigurare – reasigurare, propuneri care ar putea 
fi cuprinse într-un proiect legislativ de modificare si completare a legislatiei existente 
în acest moment. 

Reprezentantul Asociaţiei Societăţilor de Service Independente, domnul Cristian 
Anghel, a subliniat faptul că CSA primeşte, lunar, o raportare de la societăţile de 
asigurări, în care sunt specificate dosarele care nu au fost lichidate. De asemenea, 
domnia sa a dorit să atragă atenţia membrilor Comisiei asupra solvenţei societăţilor de 
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asigurări, remarcând că, în cazul RCA-urilor, există pierderi, ce pot fi cu uşurinţă 
calculate, din chiar raportările acestor societăţi de asigurări, de peste 150 milioane de 
euro. 

Reprezentantul Grupului Dacia-Renault România, doamna Camelia Zeamă, consilier 
juridic a susţinut că Asociaţia Naţională a Protecţiei Consumatorilor ar trebui să aibă 
obligaţia de a susţine clienţii în relaţia cu societăţile de asigurări, lucru care nu e 
posibil în acest moment, din cauza competenţelor reduse ale acestei Asociaţii în 
domeniul asigurărilor auto, societăţile de asigurări fiind aflate sub supravegherea 
strictă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus ca dezbaterile pe această temă să fie 
continuate în săptămâna următoare, solicitând celor prezenţi să pună la dispoziţia 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare informaţii şi documente 
privind situaţia reală, precum şi o serie de propuneri de îmbunătăţire a acesteia. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 10 martie, cu studiul si dezbaterea 

următoarei iniţiative legislative:  
1. Proiect „Legea responsabilităţii fiscal-bugetare”, procedură de urgenţă (PLx 

65/2010)- aviz. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, în unanimitate, ca votul asupra 

acestor iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a Comisiei.   
  
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 11 martie, cu studiul si dezbaterea 

următoarei iniţiative legislativurmătoarea iniţiativă legislativă:  
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2004 privind 

dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 
38/2010)- aviz. 

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, în unanimitate, ca votul asupra 
acestor iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a Comisiei.   

 
PREŞEDINTE, 

Mihai TUDOSE 

                                                                                            

               SECRETAR, 

                                              Horia  GRAMA   

                      
               Consilier parlamentar:      
                                                          Anca Chiser  
                                   Expert parlamentar:   
                                                                                                                                      Alina Ailenei  
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