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Plângere penală depusă la DNA împotriva funcționarilor ASF pentru abuz în serviciu privind
despăgubirile din fondurile de
malpraxis

Se solicită cercetarea funcționarilor din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară,
responsabili cu supravegherea și controlul societăților comerciale de asigurare, cu privire la
săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, respectiv al cadrelor
medicale, spitalelor, furnizorilor de servicii de sănătate, precum și al pacienților prejudiciați prin
malpraxis, care nu beneficiază de despăgubiri din fondurile special alocate acestora, faptă
prevăzută și pedepsită de articolul 17 lit d din Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit OUG nr. 93/2012, are atribuții de supraveghere
și control asupra societăților comerciale de asigurare dar și obligații de a efectua controale
permanente, periodice și inopinate, care să vizeze aspecte rezultate din analiza rapoartelor şi
informărilor periodice sau anuale.

Prin abuzul în serviciu al funcționarilor ASF, au fost și continuă să fie prejudiciate grav
interesele publice, respectiv al cadrelor medicale, spitalelor, furnizorilor de servicii de sănătate,
precum și al pacienților prejudiciați prin malpraxis, care nu beneficiază de despăgubiri din
fondurile special alocate acestora.

Consecinţele lipsei de supraveghere a asigurărilor de malpraxis medical de către ASF şi a
deficienţelor legislative, nerecunoscute de această autoritate a statului, se pot constata din
faptul că totalul plăților pentru asigurările de malpraxis subscrise în anii 2007-2014 a fost de
aproximativ 40 milioane EUR (137.312.043 lei), iar suma rămasa neutilizată pentru despăgubiri
în această perioadă, deci de care pacienții prejudiciați nu au putut beneficia deși acești bani au
fost colectați tocmai în scopul dezdăunării lor, a fost de aproximativ 17 milioane de EUR
(69.981.335 lei), detalii aici:
http://www.tody.ro/document/2015-03-02-Raspuns-la-Intrebare-catre-ASF-privind-sumele-incas
ate-pt-malpraxis-si-ramase-neutilizate
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Potrivit adreselor emise de ASF în anul 2013 au existat optsprezece societăți de asigurare care
au desfășurat activitate de asigurare de răspundere civilă medicală, iar ASF nu a desfășurat
niciun control având ca tematică modalitatea de acordare a despăgubirilor de malpraxis, nu a
supus niciuna dintre societățile de asigurare vreunui control în legătură cu modalitatea de
stabilire a despăgubirilor de malpraxis și nu a aplicat niciun fel de sancțiune funcționarilor din
cadrul ASF care nu și-au exercitat îndatorirea de a supraveghea și controla societățile
comerciale de asigurare.

Ca și rezultat, procentul din sumele colectate pentru asigurările de malpraxis, de către
companiile de asigurări, care revine pacienţilor prejudiciaţi este în continuă scădere, în anul
2011 fiind de 6%, în anul 2012 de 5% și în anul 2013 de 2%, detalii aici:
http://www.tody.ro/document/2013-09-25-Daune-platite-in-2012-pentru-asigurarile-de-malpraxis
-media-despagubilor

Astfel, funcționarii din cadrul ASF, care ar trebui să preîntâmpine situațiile în care pacienții
prejudiciați nu sunt despăgubiți corespunzător, acționează cu abuz în serviciu și nu își
îndeplinesc îndatoririle prevăzute de lege, ignorând Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii care prevede obligativitatea asigurării de malpraxis.

Prejudiciul final nu este numai al pacienților, ci și al cadrelor medicale care, deși plătesc
asigurare de malpraxis, într-un final achită despăgubirile tot din fonduri proprii. Modalitatea de
acordare a despăgubirilor trebuie controlată de funcționarii ASF, însă aceasta este lăsată la
latitudinea societăților comerciale de asigurare prin abuzul în serviciu a personalului abilitat.
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Din aceste considerente, în data de 17 aprilie 2015, am solicitat cercetarea funcționarilor
responsabili cu supravegherea și controlul societăților comerciale de asigurare din cadrul
Autorității de Supraveghere Financiară, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
contra intereselor publice, prevăzută și pedepsită de art. 17 lit d din Legea nr. 78 din 8 mai 2000
pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție de către, detalii aici:
http://www.tody.ro/document/2015-04-17-Senator-Valeriu-Todirascu-plangere-penala-DNA-func
tionari-ASF-abuz-in-serviciu-fonduri-malpraxis

Senator Valeriu Todirașcu
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