Expunere de motive

Prezenta propunere legislativă se impune ca necesitate ineluctabilă a
timpurilor prezente, relativ la oferirea unei siguranţe pentru cetăţeni, cu privire
la obligaţiile ce decurg din încheierea contractelor RCA în contextul actual
care a generat o criză a preţurilor în acest domeniu de activitate.
Astfel, falimentul unei companii gigant din domeniul asigurărilor (City
Insurance) a creat o pseudojustificare de a elucta câştiguri financiare greu de
suportat de către cetăţenii care trebuie să încheie asigurări civile obligatorii iar
în acest context eratic social şi economic, legiuitorul trebuie să prezinte o
modalitate de protecţie acestor categorii de cetăţeni.
Companiile de asigurare de pe piaţa de profil din România au ridicat
plafoanele (tarifele) nejustificat de mult creând inadvertenţe socio-economice
pe piaţa de profil ducând de foarte multe ori la imposibilitatea încheierii unor
noi contracte de asigurare obligatorie.
De asemenea, iniţiatorul doreşte prin prezenta propunere legislativă, în
vederea descurajării asigurătorilor RCA de a majora tarifele percepute
asiguraţilor şi totodată pentru realizarea unui sistem stabil şi echitabil pentru
asiguraţi, prin sancţionarea cu mărirea amenzii pentru faptele asigurătorilor
RCA, de la 50.000 lei la 500.000 lei.
Potrivit acestei iniţiative legislative, asigurarea obligatorie de răspundere civilă
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule, ţine cont de
directivele europene în materie, de experienţa altor state membre relativ la
reglementarea acestei asigurări.
Conform propunerii de act normativ, asigurătorii RCA vor fi obligaţi să nu
depăşească tarifele de referinţă ale ASF.
Prin prezenta, iniţiatorul doreşte să rezolve problemelor semnalate pe piaţa
asigurărilor RCA. Actul normativ va permite stabilirea de către Autoritatea de
Supraveghere Financiara, a unui tarif RCA de referinţă aplicat atât persoanelor
fizice, cât şi juridice. De asemenea, având in vedere împrejurările excepţionale
manifestate prin dezechilibru major între cerere şi ofertă, respectiv
disfuncţionalitatea evidentă a pieţei asigurărilor obligatorii auto din Romania, sa considerat necesară instituirea unui just echilibru bazat pe o realitate
obiectivă din punct de vedere al capacităţii financiare a potenţialilor asiguraţi.

în momentul de faţă, explozia preţurilor nu are cauze reale. Mai mult, potrivit
calculelor făcute de către specialişti, profitul asigurătorilor în prezent este de
peste 50%. Conform celor declarate de către conciliatorii în asigurări, “în
primul semestrul al anului 2021 comunicarea pentru dauna medie a fost circa
8.000 de lei. Având in vedere 5 din 100 de şoferi fac accidente, deci 8000 x 5
= 40.000 de mii. La asigurător ar rămâne 70.000 de mii de lei. Potrivit ASF,
pentru un tir de peste 16 tone, preţul de referinţă este de 7.100 de lei, plus
indicele de profit 36%, ar veni aprox. 9700 de lei, deci nicidecum peste
14.000- 18.000 de lei. Adică, la o sută de poliţe RCA vândute, firma de
asigurări rămâne cu un profit de 70.000 de lei, conform calculelor, adică
asigurătorul câştigă 50%. ”
Având în vedere argumentele anterior evidenţiate, propunem spre dezbatere
şi aprobare prezenta propunere legislativă.
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