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CE cere excluderea Autorității de Supraveghere Financiară

Unde se ajunge cu RCA-ul dacă
asigurătorii rămân nesupravegheați

În cadrul dezbaterii publice asupra
modificării legii RCA-ului, susţinută
luni la Ministerul Finanţelor,
participanţii au contestat eliminarea
obligaţiei Autorității de
Supraveghere Financiară de a
reglementa modul de calcul al
tarifelor, invocând şi amplificarea
conflictului dintre service-uri si
asigurători. “Dacă rolul ASF-ul va fi
scos din lege, avem o problemă. Nu
vrem să ieșim în stradă, dar vrem
să apelăm la medierea dvs.,
indiferent dacă suntem
transportatori, posesori auto, cei
şapte milioane de abonaţi, de
captivi care să plătească această
poliţă RCA sau asigurători. Să
avem în continuare aceste tarife
decente. Să fie supravegheată
piaţa. Şi nu să ne puneţi pe noi
acum, prin presiunea Comisiei
Europene, la presiunile
multinaţionalelor financiare, să
ajungem iarăşi să plătim”, a afirmat
Vasile Ştefănescu, preşedintele
Confederaţiei Operatorilor şi
Transportatorilor Autorizaţi.
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Altă marcă germană, aceeași hoție

Mercedes, anchetată pentru
manipularea emisiilor
vehiculelor Sprinter

Producătorul auto Daimler a
anunţat că autorităţile din
Germania au iniţiat o anchetă
privind potenţiala manipulare a
emisiilor, acţiunea vizând
aproximativ 260.000 de vehicule
Mercedes-Benz Sprinter.
Autoritatea germană de
reglementare în domeniul auto
(KBA) a programat o audiere în
acest caz, iar jurnaliştii germani
relatează că firma Daimler ar
putea primi ordin să recheme în
service vehiculele vizate. KBA
analizează o potenţială

manipulare a emisiilor folosind
“dispozitive nepermise”,
informează publicaţia Bild am
Sonntag, citată de agenţia
Bloomberg. Daimler a comunicat
că a informat autoritatea de
reglementare că “funcţionalitatea
în cauză este prezentă în diferite
serii de producţie” şi că a efectuat
o evaluare. Luna trecută,
procurorii germani au amendat
compania cu 870 de milioane în
legătură cu certificarea de
vehicule diesel care aveau emisii
peste limitele admise.

„Forțe unite la organizarea
celui mai mare marș
pentru pădurile României.
Greenpeace, DeClic și
Agent Green au inițiat
demersul pentru capitală,
dar sunt așteptate grupuri
din întreaga țară să
organizeze și marșuri
locale pentru a atrage
atenția asupra tăierilor
abuzive de păduri. 10.000
de persoane și-au
manifestat interesul în
doar 3 zile de la primul anunț al
evenimentului. Ne dorim cel putin 100.000
de oameni în stradă în ziua marșului.
Marșul pentru Păduri va avea loc pe 3
noiembrie și va începe la ora 18:00, din
Piața Universității, București. Vii alături de
noi să apărăm pădurile României? Dacă
nu poți fi prezent în București,

organizează un marș sau un protest
pentru păduri în localitatea ta și trimite-ne
un link. Vom fi bucuroși să îl promovăm și
noi, transmit inițiatorii marșului pentru
pădurile României. La Constanța, nu s-a
arătat încă nimeni dispus să organizeze
un protest pe această temă... Dar nu e
timpul trecut! uPAG. 3
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