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ALIN IACOB,
AURSF:

“ASF este ca o
corabie care
navigheazã în
furtunã fãrã
comandant”

A
utoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) resimte
acut lipsa unui preºedinte,
c o n s i d e r ã A l i n I a c o b ,

preºedintele Asociaþiei Utilizatori-
lor de Servicii Financiare din Rom-
ânia (AURSF). Acesta precizeazã:
“ASF res imte acu t l ipsa unui
preºedinte, este ca o corabie care na-
vigheazã în furtunã fãrã comandant.
Iar problemele grave se acumuleazã
constant, în special pe piaþa asigurã-
rilor ºi pe piata de capital, ºi este ne-
voie de soluþii rapide ºi hotãrâte,
luate în urma consultãrii tuturor pãr-
þilor interesate”.

Print re a l te le , preºedin te le
AURSF observã lipsa de leadership
ºi de autoritate de la vârful ASF, fãrã
de care instituþia nu îºi poate exerci-
ta funcþia de supraveghetor al pieþei
financiare.

În acest context, Alin Iacob este de
pãrere cã Parlamentul trebuie sã nu-
meascã în cel mai scurt timp un ºef la
ASF, preferatul fiind, ºi în cazul
preºedintelui AURSF, senatorul PSD
Daniel Cãtãlin Zamfir.

E.O.

IONEL CALOTA,
APRD:

“ASF nu a
fãcut nimic în
privinþa
protecþiei
consumatorilor”

A
utoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) nu se ocupã
de protecþia consumtorilor din
piaþa de asigurãri, conform

menirii pe care ar trebui sã o aibã,
ne-a spus Ionel Calotã, preºedintele
Asociaþiei Profesioniºtilor în Regula-
rizarea Daunelor (APRD).

Domnia sa ne-a precizat: “Deviza
principalã a ASF-ului, pe care ºi-o ma-
nifestã în orice discuþie publicã, este
protecþia consumatorului. Or, din pun-
ctul nostru de vedere, în ultima perioa-
dã, mai exact în ultimul un an ºi jumãta-
te, ASF-ul nu a fãcut absolut nimic în
acest sens. Nici în legãturã cu regle-
mentãrile, nici cu protecþia efectivã a
consumatorului, care este asiguratul
sau pãgubitul. De unde ºi creºterea alar-
mantã a numãrului petiþiilor. Aceste
este motivul principal al solicitãrii”.

Referitor la opinia conform cãreia
senatorul Daniel Zamfir ar fi cel mai
potrivit pentru funcþia de preºedinte al
ASF, Ionel Calota ne-a precizat: “Con-
sider cã domnul Zamfir este potrivit
deoarece, prin activitatea anterioarã,
prin demersurile fãcute în Parlament
în ceea ce priveºte bãncile, a avut în
prim plan protecþia consumatorului”.

ANDREI IACOMI

VASILE ªTEFÃNESCU,
COTAR:

“De când a
plecat Badea,
haosul din piaþa
de asigurãri este
tot mai mare”

H
aosul din piaþa de asigurãri ºi
reasigurãri este din ce în ce mai
mare de când a plecat Leonar-
do Badea din funcþia de

preºedinte al Autoritãþii de Supraveghe-
re Financiarã (ASF), ne-a declarat ieri
Vasile ªtefãnescu, preºedintele Confe-
deraþiei Operatorilor ºi Transportatori-
lor Autorizaþi din România (COTAR).

ªtefãnescu ne-a precizat: “Daunele
nu se plãtesc la timp. Noi rãspundem
mâine (astãzi - n.r.) printr-o scrisoare de
32 de pagini ASF-ului ºi o sã vedeþi ce
se întâmplã pe aceastã piaþã. În primul
rând cel care conduce departamentul de
control este domnul Florin Golovatic,
care înainte a fost director general al fir-
mei UNIQAAsigurãri, societate amen-
datã cu milioane de euro de Consiliul
Concurenþei, care nu lasã pe nimeni în
pace, pentru creºterea nejustificatã a ta-
rifelor de primã RCA. Acum, dacã Au-
toritatea de Supraveghere Financiarã
considerã potrivit pe acest domn sã
ocupe aceastã funcþie de conducere,
(...) dar domnul Florin Golovatic îºi
controleazã foºtii parteneri, colegi, alã-
turi de care a participat la aceste opera-
þiuni discutabile de creºtere a poliþelor
RCA - pentru care noi, transportatorii,
am stat în stradã un an ºi ceva - care s-au
soldat cu demiterea sa. (M.G.)

(continuare în pagina 12)

MIHAI HALALÃU,
ACLIDER:

“Cred cã totul
pleacã de la
faptul cã la
ASF nu existã
un conducãtor”

S
ituaþia din piaþa asigurãrilor, în
urma cãreia un grup important
de organizaþii care fac parte din
Grupul Consultativ pentru Pro-

tecþia Consumatorilor de servicii fi-
nanciare non-bancare, organizat pe
lângã Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF), solicitã Parlamentu-
lui, într-o scrisoare deschisã, resetarea
activitãþii ASF, este cauzatã în primul
rând de faptul cã supraveghetorul nu
are conducãtor, este de pãrere Mihai
Halalãu, preºedintele Asociaþiei Con-
statatorilor ºi Lichidatorilor de Daune
din Evenimente Rutiere (ACLIDER).

Domnia sa ne-a declarat: “În ultima
perioadã, piaþa de asigurãri a suferit
foarte mult din punctul de vedere al re-
clamaþiilor. Nemulþumirea în piaþã
este foarte mare deoarece cei care sunt
pãgubiþi sunt în acelaºi timp ºi asigura-
þi. Proprietarii de autovehicule plãtesc
o primã de asigurare, stabilitã de asi-
guratori. Dar când este vorba sã fie de-
spãgubiþi, problema se pune altfel. Am
observat cã existã o dublã mãsurã, un
dublu standard. Iar din acest punct de
vedere reclamaþiile au tot crescut, cel
mai mare numãr de reclamaþii fiind pe
asigurãri de rãspundere civilã auto”.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 12)

CÃLINRANGU,
GCDP:

“Scrisoarea este
o acþiune
separatã a unora
dintre membrii
grupului”

S
crisoarea deschisã transmisã
Parlamentului este o acþiune
separatã a unora dintre mem-
brii Grupului Consultativ de

Dialog Permanent în domeniul pro-
tecþiei consumatorilor de servicii fi-
nanciare nebancare, ne-a spus Cãlin
Rangu, preºedintele Grupului. Dom-
nia sa ne-a declarat: “Ieri (n.r. alaltãie-
ri) am avut întrunirea lunarã, în care
am discutat despre protecþia drepturi-
lor ºi intereselor investitorilor ºi a asi-
guraþilor. Scrisoarea respectivã nu a
fãcut obiectul ºedinþei ºi nu a fost adu-
sã la cunoºtinþa membrilor grupului,
înainte de publicarea în presã. Este o
acþiune separatã a semnatarilor, care
se numãrã printre membrii grupului”.

Printre altele, scrisoarea citatã aratã
cã, în zona asigurãrilor, în special în
ceea ce priveºte asigurarea de rãspun-
dere civilã, obligatorie prin lege, asi-
stãm la o explozie a numãrului de peti-
þii, majoritatea având la bazã neplata în
termen a despãgubirilor de cãtre unele
dintre societãþile de asigurare. Este vor-
ba de o piaþã extrem de concentratã, în
care douã societãþi de asigurãri deþin,
împreunã, 70% din piaþã ºi în care sanc-
þiunile aspre din partea ASF, care sã des-
curajeze un comportament contrave-
nient al societãþilor de asigurare, se lasã
îndelung aºteptate.

A.I.

S
candalul izbucnit în jurul Au-
toritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) a escaladat,
ajungând la cote maxime, în
ultima perioadã. Protestele
din sectorul asigurãrilor, dar

ºi haosul din piaþa de capital vin pe
fondul lipsei de supraveghre, aprecia-
zã cei implicaþi.

Atât consumatorii de servicii finan-
ciare, cât ºi sindicaliºtii ºi patronatele
din domeniu, transportatorii, brokerii

de asigurãri, constatatorii ºi lichidato-
rii de daune, cu toþii s-au revoltat
împotriva situaþiei, arãtând cu degetul
cãtre ASF ºi mai ales cãtre modul în
care este condusã aceastã instituþie.

La Autoritatea de Supraveghere Fi-

nanciarã este o vraiºte totalã, lipsesc
oamenii capabili, care sã reglementeze
piaþa ºi sã protejeze consumatorii,
considerã jucãtorii din sector, apre-
ciind cã la ASF se resimte acut lipsa
unui preºedinte, iar problemele grave
se acumuleazã constant, în special în
domeniul asigurãrilor ºi pe piata de
capital.

Sursele citate se tem, printre altele,
cã marii investitori din asigurãri îºi vor
retrage afacerile din þara noastrã, Au-
toritatea stând, astfel, pe un mare butoi
cu pulbere, care, atunci când va explo-
da, va produce distrugeri mari, nu doar
în industria asigurãrilor.

Haosul din piaþa de asigurãri ºi rea-
sigurãri este din ce în ce mai mare de
când a plecat Leonardo Badea din fun-
cþia de preºedinte al ASF, spun jucãto-
rii din domeniu, precizând cã, în con-
ducerea ASF, nu sunt puºi oameni care
sã supravegheze piaþa, ci persoane
care vin în sprijinul asigurãtorilor, ni-
cidecum al consumatorilor care plã-
tesc poliþã obligatorie prin lege. Dacã
nu existã conducãtor, nu îºi asumã
nimeni responsabilitatea, conchid
sursele citate.

În acest context, mai multe organi-
zaþii care fac parte din Grupul Consul-
tativ pentru Protecþia Consumatorilor
de servicii financiare non-bancare, or-
ganizat pe lângã ASF, solicitã, într-o
scrisoare deschisã transmisã ieri Parla-
mentului, resetarea activitãþii ASF,
pornind chiar de la nivelul conducerii
acesteia.

Organizaþiile semnatare, care repre-
zintã atât mediul de business, cât ºi sin-
dicatele, consumatorii ºi profesioniºtii
independenþi a cãror activitate intrã în
aria de reglementare a ASF, considerã
cã instituþia traverseazã o gravã crizã de
autoritate ºi de leadership, care trebuie
depãºitã rapid, pentru ca activitatea pe
toate cele trei pieþe reglementate ºi su-
pravegheate de cãtre ASF (piaþa asigu-
rãrilor, piaþa de capital ºi piaþa pensiilor
private) sã se îmbunãtãþeascã substan-
þial, iar încrederea consumatorilor în di-
versele lor ipostaze (asiguraþi, investi-

tori de retail, participanþi ºi beneficiari
de pensii private) sã revinã la un nivel
care sã susþinã creºterea activitãþii pe
cele trei pieþe.

Organizaþiile semnatare îl susþin
pentru ºefia ASF pe senatorul PSD
Daniel Cãtãlin Zamfir, cunoscut pen-
tru promovarea mai multor legi în do-
meniul bancar. Sursele citate conside-
rã cã doar Daniel Zamfir “are un profil
care, pe de o parte, este asemãnãtor cu
cel al fostului preºedinte ASF, Leonar-
do Badea, prin prisma experienþei par-
lamentare în ambele Camere ale Parla-
mentului, unde a deþinut poziþii de
conducere în comisiile de specialitate,
iar pe de altã parte a dovedit capacita-
tea de a dialoga ºi de a þine cont de in-
teresele ºi argumentele tuturor pãrþilor
interesate (mediu de business, sindica-
te, asociaþi i de consumatori ,
profesioniºti independenþi etc.), ceea
ce creeazã toate premisele unui
mandat de succes la conducerea ASF”.

Amintim cã senatorul social-demo-
crat ºi-a depus candidatura pentru fo-
toliul de preºedinte al ASF în luna fe-
bruarie a acestui an, dupã ce a fost pro-
pus de PSD pentru aceastã funcþie.

Daniel Zamfir ne-a declarat, la acea
vreme: “Mi-au propus mai de mult co-
legii de partid sã candidez pentru fun-
cþia de preºedinte al ASF, iar pe mine
mã onoreazã aceastã propunere a cole-
gilor mei. Vom vedea ce se va decide
în CEx”.

Vineri, domnul Zamfir ne-a spus cã
decizia va fi luatã în plenul reunit al ce-
lor douã camere parlamentare, nefiind
stabilitã o datã pentru acest lucru. Dom-
nia sa ne-a precizat cã au mai avut loc
discuþii pe subiect în Cex-ul partidului,
la finalul lunii februarie, domnia sa
fiind singurul candidat propus din par-
tea PSD, dar cã, în contextul mãsurilor
adoptate pe fondul pandemiei de Covid
19, cele douã camere parlamentare nu
s-au mai reunit, decizia cu privire la vii-
torul ºef al ASF urmând sã fie luatã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

La ASF

ticãie

bomba !

PENTRU RELUAREA
PROGRAMULUI DE
PROMOVARE A
EXPORTURILOR

Antreprenorii
strigã dupã
ajutor la Orban
l Liviu Rogojinaru, MEEMA:
„Guvernul încearcã sã
reorganizeze Programul de
Promovare a Exporturilor, din
pãcate semnalele din afarã ne
aratã cã târgurile vor rãmâne
închise în acest an”

Mai multe organizaþii patronale ºi
profesionale se plâng cã Guvernul a
suspendat Programul de Promovare a
Exporturilor (PPE), în valoare de 70
de milioane de lei, prin care firmele
autohtone puteau participa la eveni-
mente ºi târguri internaþionale. Astfel
cã, sãptãmâna trecutã, 11 organizaþii
au depus la cabinetul Primului Mini-
stru Ludovic Orban adrese oficiale în
care solicitã sprijinul ºi intervenþia
acestuia pentru deblocarea programu-
lui, stopat de cãtre Ministerul Econo-
miei, Energiei ºi Mediului de Afaceri
(MEEMA) la data de 3 martie pe o
perioadã nedeterminatã.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 9)

LEGEA STÃRII DE
ALERTÃ A TRECUT DE
LEGISLATIV:

Restricþionarea
drepturilor ºi
libertãþilor,
cenzuratã de
Parlament

Proiectul de lege privind reglemen-
tarea stãrii de alertã a trecut de Parla-
ment, dupã ce actul normativ elaborat
de Guvern a fost adoptat, cu amenda-
mente, ºi de Camera Deputaþilor, cu
.267 de voturi pentru, 26 împotrivã, 5
abþineri, 3 parlamentari nu au votat, în
calitate de for decizional

Amintim cã Senatul a aprobat, cu o
zi înainte, iniþiativa legislativã a Cabi-
netului Orban.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 12)

DIN CAUZA
FLUCTUAÞIILOR
PREÞULUI AURULUI

HSBC a pierdut
circa 200 de
milioane de
dolari într-o
singurã zi
l Potrivit Bank of America,
este posibil ca preþul metalului
galben sã urce la 3.000 de
dolari uncia, în 18 luni

HSBC Holdings Plc, cel mai mare
grup bancar britanic, a pierdut circa
200 de milioane de dolari într-o singu-
rã zi, în luna martie, din cauza turbu-
lenþelor de pe piaþa aurului, care au ge-
nerat diferenþe mari de preþuri între
centrele de tranzacþionare-cheie, po-
trivit unui document al bãncii, citat de
Bloomberg.

Pierderea consemnatã într-o singu-
rã zi a fost neobiºnuit de mare pentru o
piaþã în care bãnci majore - precum
HSBC ºi JPMorgan Chase & Co. -
sperã sã obþinã câºtiguri de aproxima-
tiv 200 de milioane de dolari într-un an
întreg.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)


