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Cu adresa nr. 1039BP din 15 octombrie 2012, Birourile Permanente ale 
celor două Camere ale Parlamentului au înaintat Comisiilor pentru buget din cele 
două Camere,  Informarea primită din partea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 
corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaților cu privire la audierea conducerii 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor referitoare la soluţionarea petiţiilor având ca 
obiect domeniul asigurărilor. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a 
Senatului împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, 
întrunite în şedinţă comună în ziua de 15 octombrie 2012 au procedat la examinarea 
acestei Informări, precum si la audierea conducerii Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor.  Au fost prezenți la ședința Comisiilor reunite un număr de 4 membri ai 
Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, inclusiv președintele acestuia, 
domnul Constantin Buzoianu. 

În urma audierii conducerii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
respectiv a  președintelui acesteia, domnul Constantin Buzoianu, Comisiile au 
constatat următoarele: 

- piața asigurărilor din Romania manifesta deficiente sub aspectul 
supravegherii prudențiale si reglementarii, având consecințe negative 
asupra asiguratilor; 

- nu au fost îndeplinite cu eficienta competentele privind protejarea 
intereselor consumatorilor  din domeniul asigurărilor; 

- anumite societăți de asigurare nu-si respecta obligațiile legale si 
contractuale pe care le au fata de asigurați; 

- nu au fost identificate soluțiile pentru o funcționare normala a pieței de 
asigurări potrivit atribuțiilor ce revin prin lege acestei autorități. 

In conformitate cu prevederile art.4 alin.(9) din Legea nr. 32/2000 privind 
activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările 
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ulterioare, membrii celor două Comisii, cu majoritate de voturi, au hotărât revocarea 
din funcţia de membru si președinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor a domnului Constantin Buzoianu. 

Menționam ca domnul Constantin Buzoianu a fost numit în funcția de 
președinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor prin hotărârea 
Parlamentului nr.20 din 27 septembrie 2011. 

Pentru funcția de preşedinte rămasă vacantă membrii Comisiilor propun ca 
interimatul sa fie asigurat de către domnul vicepreședinte Tudor Baltă. 

Totodată membrii Comisiilor propun înfiinţarea unei comisii comune care 
să analizeze activitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cu termen de 
finalizare a acestui raport în trimestrul I al anului 2013. 
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