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Citu, despre City Insurance
„Trebuie sa ne obisnuim ca in economiile de piata sa dea si faliment
companiile, e o chestie naturala. Trebuie sa vedem daca a fost frauda acolo”
Prim-ministrul Florin Citu considera, intrebat fiind despre intrarea in faliment
a celei mai mari companii de asigurari, City Insurance, ca "trebuie sa ne
obisnuim ca in economiile de piata sa dea si faliment companiile, scrie
news.ro. "Exista un reglementator. Guvernul tocmai de aceea nu ar trebui sa
mai intervina, pentru ca exista un reglementator. As vrea sa vad exact care a
fost evaluarea si cum de s-a ajuns aici. Ma voi asigura ca clientii de la City
Insurance nu vor avea de suferit de pe urma acestei situatii. Asta vom vedea
daca si-a facut ASF-ul treaba, nu am in acest moment acest raspuns. Vreau sa
vad exact evaluarea celor de la ASF pe situatie si dupa aceea vom lua o
decizie, dar de aceea avem reglementator, a afirmat, sambata, primul ministru
Florin Citu, relateaza HotNews.
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"Reglementatorul pietei este cel care are grija de piata. in acelasi timp, falimentul este parte din
capitalism, este parte dintr-o economie de piata. As vrea sa vad daca falimentul a fost ascuns aici sunt alte probleme, daca cumva situatia era mai veche si a fost ascunsa, atunci ar fi o
problema – dar falimentul este o parte din economia de piata", a mai spus el
Acesta a mentionat ca Fondul de Garantare se va asigura ca niciun client nu va pierde polita
pentru care a platit la acest asigurator. "Este important, din punctul nostru de vedere, sa vedem
daca a fost frauda sau nu acolo. Asta e important din punctul statului de vedere. in rest, trebuie

sa ne obisnuim ca in economiile de piata sa dea si faliment companiile, asta este o chestie
naturala si vor aparea altele care le vor lua locul", a adaugat premierul. Acesta a mentionat ca o
comisie de ancheta din Parlament poate cere explicatii ASF cu privire la situatia creata la City
Insurance.
Autoritatea de Supraveghere Financiara a anuntat vineri deschiderea procedurii falimentului
impotriva City Insurance, precum si retragerea autorizatiei de functionare a societatii.
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