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Sute de șoferi și reprezentanți ai service-urilor auto au protestat astăzi în fața
Palatului Parlamentului și sediului ASF

București, 2 decembrie, 2014 – Peste 500 de șoferi și angajați ai service-urilor din țară reunite în cadrul
Asociației Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) au protestat marți, începând de la orele
11:45 în fața Palatului Parlamentului. Printre lozinci precum ''ASF, nu uita, RCA e șpaga ta!'', "Jos Mafia
din asigurări", "Negritoiu nu uita, DNA-ul te va lua!" și "Desființați cloaca ASF", protestatarii au acuzat
comportamentul protecționist pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) îl practică față de
companiile de asigurări.
“Cerem Parlamentului României să demită de urgență întreaga conducere a ASF, în frunte cu domnul
Mișu Negrițoiu, desființarea ASF și înființarea unei noi instituții cu adevărat profesioniste, în care
angajările să se facă pe criterii obiective. Nu în ultimul rând, solicităm adoptarea de urgență a Legii
400/2014, privind constituirea Corpului Experților și Evaluatorilor Tehnici Auto din România, proiect de
lege care se află în prezent în dezbatere parlamentară", a declarat președintele ASSAI, Cristian Muntean.
Acțiunea de protest din fața Palatului Parlamentului s-a mutat apoi în fața sediului ASF, unde la fel cei
aproape 300 de manifestanți rămași au scandat lozinci împotriva conducerii ASF și a instituției acuzate
de lipsă de transparență și de practicile protecționiste la adresa companiilor de asigurări în detrimentul
celor aproape 5 milioane de asigurați din România.
“Acțiunea de protest doar a debutat în data de 2 Decembrie, pentru că zona de protest va continua și în
zona instituțională, iar zilele următoare vom sesiza atât instituțiile din România, cât și instituțiile

europene. În situația în care instituțiile din România nu vor interveni de urgență, polițele RCA vor
continua să crească semnificativ și în anul 2015, ocazie cu care vor intra în vigoare și prevederile noii
Norme RCA care prevăd reducerea costurilor de despăgubire pentru păgubitul RCA cu aproximativ 30%”,
a adăugat Muntean.

###
DESPRE ASSAI
Asociația Societăților de Service Auto Independente - A.S.S.A.I. - este asociația care reprezintă interesele
service-urilor auto din România și are rolul de a proteja și dezvolta industria auto românească. Scopul
Asociației ca organizație non-guvernamentală profesională este să reprezinte industria de service-uri
auto independente în fața autorităților române, organizațiilor profesionale, patronale și sindicale, a
comunității de afaceri și a societății civile.
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