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Bucuresti, 70.05.2021

Catre,

MIMSTERUL FINANTELOR
Domnului Ministru ALEXANDRU NAZARE
Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF), asociatie legal
constituita care reprezinta interesele utilizatorilor de servicii financiare, va transmite
atasat propunerile de imbunatatire a proiectului de OUG care yizeaza modificarea
Legii 13212017 privind RCA.

In opinia noastra, modificarile legii care urmeaza sa fie operate trebuie sa aiba in
prim plan interesele persoanelor prejudiciate si pe cele ale asiguratilor, si nu pe cele
ale asiguratorilor.

Va solicitam, de asemenea, sa renuntati la tratamentul discriminatoriu aplicat
asiguratilor persoane fizice in rapofi cu asiguratii persoane juridice in ceea ce
priveste perioadei de incheiere a contractului RCA

In alta ordine de idei, consideram ca daca se introduce tarif de referinta pentru
valoarea orei de manopera si inchirierea vehiculelor fara sofer, prezentat ca fiind
orientativ si optional, dar de care este recomandat sa se tina seama in cuprinsul
actului normativ, atunci si aceleasi principii trebuie sa fie aplicabile si tarifului de
referinta pentru contracrele RCA.

Foarte impodant, indiferent pentru ce varianta se va opta in final, legea va trebui sa
se asigure ca persoanele prejudiciate nu vor fi puse in situatia de co-platitori in cazul
daunelor suferite si, de asemenea, ca solutiile adoptate nu vor conduce la majorarea
semnificativa a pretului RCA pentru asigurati.
In masura in care considerati ca se impune si ca ar fi benefica pentru elaborarea unui
act normativ cu consecinte pozitive, in urma propunerilor primite in cursul
procesului de transparenta d ecizionala, va rugam sa aveti in considerare, in temeiul
prevederilor art.1 alin.9 din Legea 5212003 privind transparenta decizionala in
Romaniei
Monitorul Oficial
administratia publica, republicata
nr.749103.12.2013 si organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul
de act normativ
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Cu stima,

Presedinte

Alin Iacob
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