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   &#350;efa asigur&#259;rilor, plan diabolic împotriva sinistra&#355;ilor  Autor: Raluca Dan, Mihai Mincan    Foto:
adev&#259;rul Angela Toncescu, pre&#351;edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur&#259;rilor    
 Pre&#351;edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur&#259;rilor (CAS), Angela Toncescu, a înc&#259;lcat
grosolan legea, emi&#355;ând un ordin prin care umfl&#259; conturile asiguratorilor care se bucur&#259; de
obligativitatea poli&#355;elor pentru case. 147 de milioane de euro ob&#355;in anual asiguratorii de pe urma
poli&#355;elor obligatorii pentru case. Ei iau bani f&#259;r&#259; s&#259; pl&#259;teasc&#259;
desp&#259;gubiri în zonele de risc. În&#351;el&#259;toria e girat&#259; de Interne. Prin Legea asigur&#259;rii
obligatorii a locuin&#355;elor, 6,2 milioane de români pl&#259;tesc anual câte 20 de euro. Lor li se adaug&#259;
al&#355;i aproximativ 2,1 milioane de proprietari care au case din chirpici &#351;i achit&#259; 10 euro pe an. Cu alte
cuvinte, cele câteva firme care încheie astfel de asigur&#259;ri ob&#355;in anual, f&#259;r&#259; niciun efort, aproape
147 de milioane de euro.  Asiguratorii sunt organiza&#355;i în firma PAID SA (Pool-ul de Asigurare Împotriva
Dezastrelor Naturale). Societatea respectiv&#259; este controlat&#259; de trei companii de asigur&#259;ri: Astra,
Groupama &#351;i Clal, cu câte 15 procente, &#351;i de alte 10 firme care au câte 5,5 procente.  Dar, chiar dac&#259;
ob&#355;in cele 147 de milioane de euro, cele câteva firme vor &#351;i mai mult. Vor s&#259; nu pl&#259;teasc&#259;
desp&#259;gubiri pentru sute de mii de români care au case în zone cu risc de surpare. Chiar dac&#259; ace&#351;ti
oameni au autoriza&#355;ii legale de construc&#355;ie, asiguratorii nu vor decât s&#259; le ia banii f&#259;r&#259;
s&#259;-i desp&#259;gubeasc&#259;. 
 Escrocherie din condei Interesul celor câtorva firme de asigur&#259;ri implicate în asigur&#259;rile obligatorii pentru
case este servit chiar de Angela Toncescu (58 de ani), &#351;efa Comisiei de Supraveghere a Asigur&#259;rilor (CAS),
institu&#355;ie care are menirea de a interzice jocurile ilegale ale asiguratorilor. Ea a emis un ordin în slujba
asiguratorilor, prin care li se accept&#259; acestora s&#259; nu încheie poli&#355;e ,,în cazurile de amenin&#355;are
brusc&#259; de pr&#259;bu&#351;ire sau alunecare de teren (...) dac&#259; aceste fenomene au fost prilejuite,
înlesnite sau agravate de lucr&#259;ri de prospec&#355;iuni, explor&#259;ri sau exploat&#259;ri miniere sau petroliere,
indiferent de timpul trecut de la terminarea sau abandonarea lor". De&#351;i ordinul emis de Angela Toncescu este
abuziv &#351;i nul pentru c&#259; nu poate fi mai presus de lege, asiguratorii se prevaleaz&#259; de el. A&#351;a se
face c&#259; oameni din 386 de localit&#259;&#355;i &bdquo;neagreate" de ei pl&#259;tesc poli&#355;e
f&#259;r&#259; a fi proteja&#355;i în caz de surp&#259;ri sau alunec&#259;ri de teren, dar &bdquo;inund&#259;"
conturile asiguratorilor cu zeci de milioane de euro, obliga&#355;i de lege.  
 Pentru lini&#351;tea asiguratorilor Potrivit datelor publicate de Institutul Na&#355;ional de Statistic&#259;, în
România exist&#259; în prezent 8,385 milioane de locuin&#355;e. Aproximativ 2,1 milioane dintre acestea sunt
construite din chirpici, astfel c&#259; asigura&#355;ii pl&#259;tesc poli&#355;e de 10 euro anual. Pentru restul, de
peste 6,2 milioane de case, proprietarii pl&#259;tesc câte 20 de euro pe an. Termenul-limit&#259; pentru încheierea
poli&#355;elor a expirat la 6 august, iar cei care nu vor pl&#259;ti asigurarea risc&#259; amenzi de pân&#259; la 500
de lei.    Cu chiu cu vai, reprezentan&#355;ii Biroului de pres&#259; al CSA, singurii prin intermediul c&#259;rora
Angela Toncescu a acceptat s&#259; comunice cu ,,Adev&#259;rul", au g&#259;sit &#351;i o defini&#355;ie a
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,,amenin&#355;&#259;rii bru&#351;te de pr&#259;bu&#351;ire sau alunecare de teren", sintagm&#259; folosit&#259; în
ordinul care, în accep&#355;iunea asiguratorilor, e mai presus de lege: ,,surparea brusc&#259; a unei suprafe&#355;e
de teren ca urmare a repar&#259;rii, consolid&#259;rii locuin&#355;ei sau a altor fapte ale omului, &#351;i nu din cauza
dezastrelor naturale". Concret, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea
împuternicit&#259; prin lege, refuz&#259; s&#259; pl&#259;teasc&#259; desp&#259;gubiri pentru locuin&#355;ele
afectate de alunec&#259;ri de teren, chiar dac&#259; ele sunt construite legal, cu toate avizele emise de
autorit&#259;&#355;ile locale, doar pentru c&#259; sunt plasate în zone în care exist&#259; sau au existat
exploat&#259;ri miniere.  
 Complicitatea lui Iga&#351; Potrivit datelor furnizate de Agen&#355;ia Român&#259; pentru Dezvoltarea
Durabil&#259; a Zonelor Industriale (ARDDZI), fosta Agen&#355;ie Na&#355;ional&#259; pentru Dezvoltarea Zonelor
Miniere, în România exist&#259; în prezent nu mai pu&#355;in de 386 de localit&#259;&#355;i aflate în zona unor foste
sau actuale exploat&#259;ri miniere. Aceste localit&#259;&#355;i sunt r&#259;spândite în 22 de jude&#355;e ale
României.  Un rol important în aceast&#259; opera&#355;iune îl are ministrul Administra&#355;iei &#351;i Internelor,
Traian Iga&#351; (42 de ani). El este cel care, legal, poate bloca oricând ma&#351;ina&#355;iunile asiguratorilor, dat
fiind faptul c&#259; institu&#355;ia pe care o conduce este ini&#355;iatoarea Legii asigur&#259;rii obligatorii a
locuin&#355;ei &#351;i are obliga&#355;ia, stipulat&#259; în actul normativ, de a supraveghea modul de aplicare a ei.
De&#351;i termenul de încheiere a poli&#355;elor obligatorii pentru cas&#259; a expirat, Iga&#351; a adoptat
pozi&#355;ia stru&#355;ului cu speran&#355;a c&#259; nimeni nu va sesiza în&#351;el&#259;toria. El a comunicat
reporterilor &bdquo;Adev&#259;rul" prin intermediul consilierului s&#259;u, Adina &#350;tefanie, c&#259; &bdquo;va
studia ordinul &#351;i va formula un punct de vedere". Nu a f&#259;cut-o.  Secretarul de stat Mihai Capr&#259; este
oficialul responsabil cu supervizarea modului în care firmele care administreaz&#259; PAID aplic&#259; legea.
Îns&#259;, nu pare deranjat de ordinul Angelei Toncescu. &bdquo;Va fi probabil o comisie de anchet&#259; care va
stabili cu exactitate cauzele alunec&#259;rii de teren &#351;i se vor pl&#259;ti desp&#259;gubiri dac&#259; este cazul.
Oricum, trebuie s&#259; v&#259; adresa&#355;i CSA, singura institu&#355;ie abilitat&#259; s&#259; elaboreze norme
în acest sens. Lua&#355;i leg&#259;tura cu dân&#351;ii!", a replicat t&#259;ios Mihai Capr&#259;. Este contrazis chiar
de Legea asigur&#259;rii obligatorii a locuin&#355;elor. Potrivit articolului 38, &bdquo;normele de aplicare a actului
normativ se adopt&#259; de c&#259;tre Ministerul Administra&#355;iei &#351;i Internelor &#351;i CSA &#351;i se
public&#259; în Monitorul Oficial". Iar normele, care nu modific&#259; sensul legii adoptate înc&#259; din 2008, nu au
fost semnate doar de Angela Toncescu, ci &#351;i de Traian Iga&#351;. 
 Statul pl&#259;te&#351;te Speciali&#351;tii în Drept sunt &#351;oca&#355;i de ini&#355;iativa Angelei Toncescu,
&#351;efa CSA. &bdquo;Ordinul pre&#351;edintelui CSA nu poate «bate» legea &#351;i, pe de alt&#259; parte, nu
poate reglementa o norm&#259; discriminatorie, care contravine articolului 1 din Protocolul 12 la Conven&#355;ia
European&#259; a Drepturilor Omului. Cei care pl&#259;tesc poli&#355;a de asigurare obligatorie, dar nu sunt
desp&#259;gubi&#355;i în cazul în care casele le sunt afectate de alunec&#259;ri de teren se pot adresa
instan&#355;elor împotriva statului român", a declarat pentru &bdquo;Adev&#259;rul" conferen&#355;iarul universitar
dr. Ionel Olteanu, specializat în Drept european al drepturilor omului. 
 
 "Cei care pl&#259;tesc poli&#355;a de asigurare obligatorie, dar nu sunt desp&#259;gubi&#355;i în cazul în care
casele le sunt afectate de alunec&#259;ri de teren se pot adresa instan&#355;elor împotriva statului român."
 dr. Ionel Olteanu 
 conferen&#355;iar universitar, specializat în Drept european al drepturilor omului 
 Profit &#351;i în caz de dezastru În intervalul 2005 -2010, inunda&#355;iile au distrus complet 15.600 de
locuin&#355;e, adic&#259;, în medie, 3.120 pe an. Un calcul simplu arat&#259; c&#259;, chiar &#351;i în cazul în care
într-un an ar fi nevoi&#355;i s&#259; pl&#259;teasc&#259; plafonul maxim de asigurare de 20.000 de euro pentru 3.120
de case, PAID ar pierde doar 62,4 milioane de euro din cele 147 de milioane strânse anual de la to&#355;i proprietarii
din România. 8,4 milioane este num&#259;rul total al locuin&#355;elor care ar trebui asigurate obligatoriu în România. 
147 de milioane de euro este suma total&#259; pe care asiguratorii o ob&#355;in anual din încheierea poli&#355;elor
obligatorii. 386 de localit&#259;&#355;i din România sunt situate pe foste exploat&#259;ri miniere. 50 de euro este
pre&#355;ul cel mai mic pentru o poli&#355;&#259; facultativ&#259; care o include &#351;i pe cea obligatorie (de 20 de
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euro), dar cu 13 riscuri asigurate . 500 de lei este amenda maxim&#259; prev&#259;zut&#259; de lege pentru cei
nu-&#351;i fac asigurare obligatorie pentru cas&#259;.
 
 Ocnele Mari: edilii dau amenzi &bdquo;ca primarii"
 
 VÂLCEA Dorel &#354;îrcomnicu 
 
 În zonele cu risc iminent de inunda&#355;ii &#351;i alunec&#259;ri de teren, brokerii nu se sfiesc s&#259; aplice
ordinul abuziv al Angelei Toncescu. Pe &bdquo;Drumul oaselor", c&#259;tre inima Exploat&#259;rii Miniere
Berbe&#351;ti-Alunu, zeci de case, gospod&#259;rii, drumuri sau terenuri au luat-o la vale din cauza alunec&#259;rilor
de teren. &bdquo;Drumul comunal s-a scufundat vreo 20 de centimetri, iar pe la încheieturile casei au ap&#259;rut
fisuri. Am încercat, de un an încoace, s&#259;-mi asigur casa, dar nu a fost posibil. Totul s-a redus la amân&#259;ri,
discu&#355;ii, «mai vedem»", spune Sorin Jianu (48 de ani), din Bode&#351;ti. Viceprimarul localit&#259;&#355;ii,
Vasile Daju (47 de ani), se conformeaz&#259; ordinului &bdquo;Toncescu": &bdquo;Dac&#259; locuin&#355;a
respectivului este într-o zon&#259; cu risc, de pe asigurarea obligatorie va fi scoas&#259; componenta acelei
asigur&#259;ri. Deci, dac&#259; sunt alunec&#259;ri, nu va fi asigurat&#259; pentru alunec&#259;ri, ci doar pentru
restul clauzelor prev&#259;zute în contract". În schimb, Daju nu-i va ierta de amenzi pe proprietarii care nu pl&#259;tesc
asigurarea obligatorie.  La Ocnele Mari (Vâlcea), sute de case ridicate legal dup&#259; alunec&#259;rile din 2002
&#351;i 2005 nu pot fi asigurate din cauza ordinului &bdquo;Toncescu&ldquo; Foto: adev&#259;rul  
 
 Elena Zugravu, brokerul care ar trebui s&#259; încheie în zon&#259; poli&#355;ele pentru PAID, recunoa&#351;te, cu
senin&#259;tate, c&#259; ,,evit&#259;" s&#259; respecte legea: &bdquo;Pân&#259; în acest moment, eu am evitat
s&#259; fac asigur&#259;ri persoanelor care locuiesc în zone supuse fie alunec&#259;rilor, fie inunda&#355;iilor.
Prim&#259;ria Alunu a trimis un tabel c&#259;tre Comisia de Supraveghere a Asigur&#259;rilor, de la Bucure&#351;ti,
în care sunt men&#355;ionate aceste locuin&#355;e. Sunt sub 100 numai la Alunu, iar pân&#259; în prezent nu am
primit un r&#259;spuns foarte clar dac&#259; s&#259; le asigur&#259;m sau nu. Dup&#259; ce asigur&#259;rile au
devenit obligatorii, statul nu mai pl&#259;te&#351;te desp&#259;gubiri în cazul unor dezastre, obliga&#355;iile
desp&#259;gubirilor revenind tot firmelor de asigurare". 
 
 Ocna Mure&#351;: localnicii pl&#259;tesc, dar nu primesc desp&#259;gubiri 
 ALBA
 Nicu Neag
 
 Ora&#351;ul Ocna Mure&#351; se afl&#259; pe lista neagr&#259; a asiguratorilor. Motivul: a fost ridicat pe fostele
exploat&#259;ri de sare romane, deschise în secolul II e.n., adic&#259; acum aproape 2.000 de ani. La sfâr&#351;itul
anului trecut, localitatea a fost grav afectat&#259; de surparea unei galerii de sare în apropierea centrului ora&#351;ului.
Dezastrul a dus la formarea unui crater de 10.500 de metri p&#259;tra&#355;i, care a înghi&#355;it &#351;i un
supermarket.
  
 Efectele alunec&#259;rilor de teren din 2010 de la Ocna Mure&#351; au fost devastatoare Foto: Adev&#259;rul  
 
 
 continuare...
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