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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAłILOR
GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂłILOR NAłIONALE

Stimate Domnule Ministru,

Conducerea FederaŃiei AsociaŃiilor de Locatari Timişoara (FALT) mi-a
semnalat o situaŃie nefericită, apărută ca urmare a aplicării Legii nr. 260/2008 privind
asigurarea obligatorie a locuinŃelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi
inundaŃiilor, situaŃie oglindită pe larg şi în presa locală.
Primăria Municipiului Timişoara (PMT), prin DirecŃia Fiscală a Municipiului
Timişoara (DFMT), a trimis câte o înştiinŃare tuturor proprietarilor de locuinŃe, prin care
aceştia sunt somaŃi să depună, în termen de 15 zile, la DFMT o copie certificată,
conformă cu originalul, a contractului de asigurare obligatorie a locuinŃei proprii. În
cazul nedepunerii acestei dovezi, Primăria ameninŃă cu amendă substanŃială (100-500
Lei) sau acŃionarea în instanŃă.
ConsecinŃele prezente şi viitoare ale acestei măsuri pripite sunt următoarele:
- PMT şi DFT a cheltuit 1,4 milioane Lei, din bani publici, pentru trimiterea
somaŃiilor la cei 140.000 de proprietari de locuinŃe din Timişoara, care nu figurează în
bazele de date ale DFMT (doar 20.000 de contribuabili din Timişoara apar ca asiguraŃi).
- O mulŃime de oameni puşi pe drumuri (cozi, nervi, înghesuială, telefoane
DFMT blocate etc.) ca să demonstreze că s-au conformat legii şi şi-au asigurat
locuinŃele.
- Bani în plus cheltuiŃi de cetăŃeni pentru a obŃine o copie certificată,
conformă cu originalul (cu dată, numele şi prenumele şi semnătură) a asigurării pe
care o au şi drumuri / bani în plus pentru taxele poştale, în caz că această copie va fi
trimisă prin poştă..
Această situaŃie neplăcută (azi, în Timişoara, mâîne … în toată Ńara) ar fi putut fi
evitată dacă Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) şi, implicit
societăŃile de asigurări acreditate pentru acest tip de asigurare ar fi pus la dispoziŃia
primăriilor bazele de date cu cei care s-au asigurat deja. Scuza societăŃilor asiguratorii că
datele sunt confidenŃiale nu stă în picioare deoarece s-ar putea transmite doar datele de
interes general şi nu amănunte (eventual, confidenŃiale) legate de asigurare, fie că ea este
obligatorie sau facultativă. Oricum, primăriile sunt primele interesate să ştie cu exactitate
ce se întâmplă … în ograda lor.
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Având în vedere cele semnalate, vă rog, stimate domnule Ministru, să
dispuneŃi o rezolvare pozitivă cât mai rapidă pentru cetăŃeni a acestei situaŃii,
pentru că, pe de o parte, aplicarea unei legi, benefice dealtfel, să nu cadă în
derizoriu, iar pe de altă parte, pentru a evita noi cheltuieli nejustificate din banii
publici.
Cu stimă şi mulŃumiri anticipate,

Prof. univ. dr. Duşan POPOV, deputat
Bucureşti, 26 martie 2012

