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Fondul de garantare a
asiguraţilor (FGA) face câteva precizări în legătură
cu recenta decizie a
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie (ICCJ) prin care a
fost admis recursul în
interesul legii, în vederea
interpretării şi aplicării
unitare a dispoziţiilor art.
86 din Codul de procedură penală. ICCJ a stabilit
că Fondul de garantare a
asiguraţilor nu are calitate de parte responsabilă
civilmente în procesele
penale pentru prejudicii
produse prin accidente de
autovehicule asigurate la
asigurătorul în faliment,
respectiv Decizia nr.
26/2017. Odată cu admiterea de către ICCJ a
recursului în interesul
legii, FGA nu va mai putea fi chemat în procese
penale (urmărire
penală, 2 >>
judecată, căi de
atac) în care asigurătorul
de răspundere civilă obligatorie - în faliment
figurează ca parte responsabilă civilmente.
În cadrul acestor dosare
penale, după deschiderea
procedurii de faliment, calitatea de a participa o are
lichidatorul judiciar, în
virtutea atribuţiilor legale
ale acestuia.
Legea nr. 213/2015
stabileşte o procedură administrativă prealabilă
acţiunii în instanţă, ce
trebuie urmată de creditorul de asigurări, înainte
de formularea unei cereri
de chemare în judecată.
Practic, petentul va trebui să depună o cerere de
plată, în condiţiile şi termenele impuse de legea
menţionată, inclusiv atunci când deţine un titlu
executoriu obţinut contra
asigurătorului în faliment.
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Industria, cel mai mare angajator în 2016. Comparativ
cu anul 2015, numărul total
de întreprinderi a crescut cu
2,5%. La sfârşitul anului 2016,
sectorul industrie însuma
53741 întreprinderi, respectiv
10,7% din totalul întreprinderilor active. Pag. 2

EVENIMENT
DNA a pus sechestru pe bunuri și conturi deţinute de
Liviu Dragnea. Procurorii
DNA au pus sechestru şi pe
averile celorlalţi suspecţi din
dosarul ”TelDrum”. Pag. 3
Tudose, Dragnea şi Tăriceanu fug din Bucureşti de
Ziua Naţională. Deşi iniţial
anunţaseră o paradă modestă,
organizatorii s-au răzgândit
pe loc, când Dragnea, Tăriceanu şi Tudose şi-au manifestat intenţia de a participa de 1
decembrie la manifestaţia de
la Alba Iulia. Pag. 3
Sesiune omagială: prof. Alexandru Niculescu. La Facultatea de Litere a Universităţii
din Bucureşti a avut loc sesiunea omagială dedicată profesorului Alexandru Niculescu,
care timp de mai multe decenii a ilustrat învăţământul filologic din ţara noastră. Pag. 3

PIAȚA ARTEI
”Craii şi morţii”, de la realism dur la sens existenţial. Totul se petrece pe
fundalul mai mult decât cenuşiu al societăţii postdecembriste care, se vede, nu a scos
la iveală valorile îndelung aşteptate, ci a creat un fundal
al promiscuităţii şi amoralităţii în cadrul căruia orice se
poate întâmpla. Pasajele sunt
scrise într-o notă realistă,
crudă adeseori. Pag. 5
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Piaţa de ceasuri false, în
continuă creştere. Peste 40
de milioane de modele ajung
pe piaţă în mâinile necunoscătorilor şi vânzătorilor de
pe piaţa neagră. Pag. 6
Fossil reinventează cel
mai vândut model. Fossil a
anunţat în ultimii ani un redesign perfect în acord cu
tendinţele clasice ale gamei
Retro Traveler din anii '50 '60. În funcţie de aceste caracteristici a urmat o campanie de rebranding pentru
colecţia Editor. Pag. 6

IT & C
Comunicaţiile au căzut la
pace. Consiliul Concurenţei
a constatat că operatorii de
telefonie au implementat
angajamentele asumate în
cadrul investigaţiei privind
o posibilă discriminare a tarifelor de terminare a apelurilor. Pag. 7

EXTERN
Cel puţin 50 de morţi în tr-un atentat sinucigaş co mis de un terorist al
grupării Boko Haram. Un
kamikaze membru al grupării teroriste Boko Haram s-a
strecurat marţi, alături de
credincioşi, în moscheea Madina, în localitatea nigeriană
Mubi, de la frontiera cu Camerunul. Pag. 8
Summit
Putin-ErdoganRohani la Soci, despre viitorul Siriei. Vladimir Putin
s-a întâlnit ieri cu preşedinţii turc şi iranian în încercarea de a găsi o "rezolvare pe
termen lung" în conflictul sirian, cu câteva zile înainte
de reluarea negocierilor de
la Geneva. Pag. 8
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FGA continuă plata creanţelor de asigurare
pentru creditorii asigurătorilor în faliment
Din totalul plăţilor de 333,8 milioane de lei
efectuate până la 31 octombrie 2017,
284,5 milioane de lei s-au virat în contul
creditorilor Astra Asigurări
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