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PUNCT DE VEDERE 

 

referitor la propunerile de modificare şi completare a Legii nr.260/2008 privind 

asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi 

inundaţiilor   

 

 

Analizând propunerile de modificare şi completare a Legii nr.260/2008 privind asigurarea 

obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, în 

forma transmisă de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 

Deputaţilor a Parlamentului României, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. 

RG/6743/22.05.2013  

 

 

 

CONSILIUL CONCURENŢEI 

 

În temeiul art.29 din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, emite următorul 

 

 

PUNCT DE VEDERE 

 

 

Prin adresa nr. 21/145/21.05.2013, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. 

RG/6743/22.05.2013, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 

Deputaţilor a Parlamentului României (denimită în continuare Comisia Economică), solicită 

punctul de vedere cu privire cu privire la propunerile de modificare a Legii nr.260/2008 

privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi 

inundaţiilor (denumite în continuare propuneri legislative).  
 

Ca urmare a analizării din perspectiva Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare formulăm următorul punct de vedere: 
 

Din analiza propunerilor legislative transmise rezultă faptul că intenţia legiuitorului este aceea 

de a da posibilitatea să emită poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) oricărui 

asigurător autorizat de către autoritatea de reglementare pentru a subscrie riscuri de catastrofă. 

Pe cale de consecinţă, potrivit propunerilor analizate, contractul de asigurare obligatorie a 

locuinţelor se încheie în continuare între PAID şi proprietarul locuinţei, prin mijlocirea tuturor 

asigurătorilor autorizaţi să subscrie riscuri de catastrofă.  
 

In propunerea legislativă analizată este prevăzut faptul că PAD va fi o poliţă separată faţă de 

poliţa facultativă. Din perspectiva regulilor de concurenţă este important ca datele aferente 

asigurării facultative să nu fie accesibile companiilor de asigurare din PAID, companii care 

sunt concurente pe piaţa asigurărilor facultative de locuinţe.    
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Popunerea analizată prevede modificarea legii astfel încât toate societăţile care pot să încheie 

asigurări obligatorii de locuinţe să aibă acces la baza de date elaborată de PAID cu privire la 

lista proprietarilor care nu au încheiat o poliţă de asigurare obligatorie a locuinţelor. 

Considerăm că această modificare a alin.(5) al art. 17 din lege este necesară în condiţiile în 

care se stabileşte posibilitatea emiterii PAD de către toţi asigurătorii autorizaţi să subscrie 

riscuri de catastrofă, pentru a nu crea un tratament mai favorabil pentru societăţile membre 

PAID.  
 

În amendamentele transmise se propune completarea legii cu dispoziţii care stabilesc faptul că 

„în cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât şi unul de 

asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare 

obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit, plata să se facă în baza 

contractului de asigurare facultativă” [art. 19 alin.(4
1
)].  

De asemenea, referitor la activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor, potrivit propunerii 

de modificare a alin.(8) al art.19 ”PAID decontează asigurătorilor cheltuielile efectuate cu 

activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor 

asigurate obligatoriu. Modalitatea de repartizare a cheltuielilor ce urmează a fi decontate şi 

determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie se stabilesc prin norme A.S.F.” 

 

Autoritatea de concurenţă consideră că amendamentele prezentate mai-sus sunt necesare pentru 

a preveni un tratament discriminatoriu între societăţile de asigurare autorizate să subscrie 

riscuri de catastrofă, indiferent dacă acestea sunt sau nu membri ai PAID. 

 

 

Propuneri legislative care sunt susceptibile să distorsioneze mediul concurenţial 

 

Propunerea de modificare a alin.(9) al art.3 prevede că “Nu intră sub incidenţa prezentei legi 

persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor cu o 

societate membră PAID care să acopere toate riscurile prevăzute ȋ n asigurarea obligatorie.” 
 

O astfel de prevedere scoate de sub incidenţa legii tocmai pe acei asigurători care sunt acţionari 

ai societăţii de asigurare care gestionează sistemul asigurărilor obligatorii de locuinţe. Practic 

doar membrii PAID vor putea emite asigurări facultative care să înlocuiască asigurarea 

obligatorie, fără a vira la PAID prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii.  

Modificarea propusă stabileşte un tratament diferenţiat între societăţile care sunt 

concurente pe piaţa asigurărilor facultative de locuinţe, oferind un avantaj concurenţial  

societăţilor de asigurare care sunt membre PAID.  

 

Faţă de cele arătate mai sus, pentru a răspunde obiectivului instituirii sistemului de 

asigurare obligatorie a locuinţelor fără a aduce atingere mediului concurenţial ṣ i 

bunăstării consumatorului, se impune abrogarea alin.(9) al art. 3.  

 

 

 

Bogdan M. CHIRIŢOIU 

Preşedinte 


