Reacția autorităților la mitingul de protest organizat de
UNTRR: miercuri, 16 decembrie 2015, MFP va veni cu o
propunere de intervenție pe piața RCA
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Comunicat tip Produse / Servicii in Auto, Industrie, Logistica/Transport

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a organizat
astăzi, 15 decembrie 2015, un miting de protest în Piața Constituției din
București pentru a determina autoritățile să ia urgent măsuri cu privire la
situația gravă în care a ajuns sistemul asigurărilor obligatorii RCA din România,
în condițiile în care costurile transportatorilor pentru polițele RCA au crescut cu
mai mult de 300% în ultimii 2 ani.
În timpul protestului, o delegație UNTRR s-a întâlnit cu reprezentanții Ministerului
Finanțelor Publice (MFP). Având în vedere faptul că în urma discuțiilor anterioare
purtate cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu s-a ajuns la niciun
rezultat, iar emiterea unui act normativ prin Parlament necesită o perioadă
îndelungată, UNTRR a depus o solicitare prin care, în mod excepțional, a cerut
emiterea unei Ordonanțe de Guvern cu efecte pentru anul 2016, cu aplicare imediată
de la 1 ianuarie, care să limiteze valorile asigurărilor RCA/carte verde la valori
normale de maximum 5.000 de lei pe 12 luni pentru autovehiculele comerciale de
mărfuri și persoane care fac transporturi rutiere internaționale, la maximum 2.000 lei
pe 12 luni pentru autovehiculele de transport public local și la maximum 300 lei pe 12
luni pentru autoturisme. Aceste valori propuse de către UNTRR sunt oricum de 3 ori
mai mari față de cele din anul 2012, când tariful RCA pe 12 luni pentru un autovehicul
de transport internațional de mărfuri sau persoane era de 1200 lei.
Reprezentanții MFP s-au angajat ca cel târziu în cursul zilei de mâine, 16 decembrie
2015, vor analiza și vor reveni cu o propunere despre cum se poate interveni asupra
tarifelor RCA pe termen scurt, conform solicitărilor UNTRR.
Consultarea Consiliului Concurenței, condiție necesară afirmată de reprezentanții MFP,
considerăm că este depășită în aceste momente de situația gravă din piața RCA care
nu mai este una liberă concurențială, ci o piață blocată, aflată în pragul colapsului.
Așa cum în aceste zile Parlamentul a găsit timpul și resursele financiare necesare
pentru a aproba legea pensiilor speciale, UNTRR are convingerea că membrii
Parlamentului României vor reuși să deblocheze și situația economică din România,

prin limitarea în mod excepțional a tarifului RCA cel puțin pentru perioada
01.01.2016 - 31.12.2016 și prin eliminarea supra-accizei la carburant începând cu 1
ianuarie 2016, astfel încât să mai poată exista agenți economici în România care să
plătească taxe și impozite din care să fie suportate pensiile speciale.
UNTRR a reiterat faptul că Statul Român ar trebui să înțeleagă că se află în competiție
cu celelalte state și că trebuie să facă tot posibilul să dea șansa agenților economici
din România să poată face afaceri mai mari și mai profitabile din care să poată plăti
taxele și impozitele aferente și să scadă presiunea pe bugetul de stat.
Despre Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania
UNTRR - Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o
organizaţie profesională şi patronală neguvernamentală, independentă, apolitică,
fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează şi apară interesele
transportatorilor rutieri pe plan intern şi internaţional, înregistrând de la înfiinţare
până în prezent peste 14.000 de membri - operatori care efectuează transporturi
interne şi internaţionale de marfă şi persoane.
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