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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra cererii de reexaminare a 
Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, trimisă 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, cu adresa nr. PL-x 10 din 8 aprilie 2013, înregistrată sub nr. 22/35, respectiv            
nr. 21/23 din 8 aprilie 2013, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 
 
 
 
                              PREŞEDINTE                                                           PREŞEDINTE    

                                                      
         Dan Radu RUŞANU                                                     Mihai TUDOSE                              
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    RAPORT COMUN 

asupra  
cererii de reexaminare a Legii pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară 

 
În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost sesizate cu reexaminarea 
Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, trimisă cu adresa nr. PL-x 10 din 8 aprilie 2013, înregistrată sub nr. 22/35, 
respectiv nr. 21/23 din 8 aprilie 2013. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor             
art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi, transmisă, spre promulgare, Preşedintelui României 
la data de 21 martie 2013. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a 
retransmis Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012  privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară Parlamentului României, în vederea reexaminării, pentru următoarele 
considerente:  

• Articolul I pct. 7 al legii transmise spre promulgare completează art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2012 introducând între condiţiile de numire a candidaţilor la calitatea de membru al Autorităţii de 
Supraveghere Financiară experienţa profesională de minim 7 ani, în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al 
instituţiilor financiare nebancare, pentru membrii care formează conducerea executivă. Având în vedere faptul că 
Autoritatea de Supraveghere Financiară are ca obiectiv consolidarea cadrului de funcţionare şi supraveghere a pieţelor 
financiare, se consideră oportun ca toţi candidaţii la calitatea de membru în conducerea executivă a Autorităţii de 
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Supraveghere Financiară ar trebui să aibă o experienţa profesională de minim 10 ani în domeniul financiar, al 
instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare. 

• Articolul 9 lit. g) al Ordonanţei aprobate prin legea transmisă spre promulgare stabileşte între condiţiile pe 
care trebuie să le îndeplinească membrii Autorităţii de Supraveghere Financiară şi aceea de a nu fi ,,soţi şi nici rude ori 
afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, 
membrii consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.” Având în vedere faptul că potrivit art. 8 alin. (1) al 
aceluiaşi act normativ, membrii consiliului de conducere al Autorităţii de Supraveghere Financiară sunt numiţi de 
Parlament, se consideră că se impune completarea lit. g) a articolului 9 în sensul stabilirii şi a unei interdicţii pentru 
membrii A.S.F. de a fi soţi sau rude ori afini până la gradul al treilea cu membrii Parlamentului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor 
două Comisii sesizate în fond au a reluat dezbaterile asupra legii în raport de solicitările formulate în cererea de 
reexaminare în şedinţa din 8 aprilie 2013.  

Din totalul de 31  de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost prezenţi la dezbateri 31  deputaţi, 
iar din numărul total de 29 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat la 
dezbateri 28 deputaţi. 

La lucrările celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Finanţelor Publice, 
domnul Claudiu Doltu – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi             
( 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri), să admită,în parte, cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României  
şi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 
93/2012  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu amendamentele 
admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor organice.  
 
                         PREŞEDINTE                                                                                 PREŞEDINTE                                       
                    Dan Radu RUŞANU                                                                            Mihai TUDOSE                                      

 
 

                         SECRETAR                                                                                      SECRETAR   
                 Gheorghe DRAGOMIR                                                                            Cornel ITU 
 
 

                               Consilier parlamentar                                                                                                                  Consilier parlamentar                                        
                                   Giorgiana Ene                                                                                                                          Anca Chiser       
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ANEXĂ 
Amendamente admise: 

 

Nr. 
crt. 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă nr. 93/2012 privind 

înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară 

Text propus 
 în cererea de reexaminare 

Motivarea cererii de 
reexaminare 

1. 

 
 
 
Art.8 - (3) Comisiile reunite prevăzute 
la alin. (2) efectuează selecţia 
candidaţilor ce urmează să fie numiţi, 
exclusiv pe baza experienţei 
profesionale în domeniul financiar, al 
institutiilor de credit şi/sau al 
instituţiilor financiare nebancare de 
minimum 7 ani pentru membrii care 
formează conducerea executivă şi de 
minimum 5 ani pentru ceilalţi 
membri.” 
 

La articolul 8 alin.(3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
(3) Comisiile reunite prevăzute la 
alin. (2) efectuează selecţia 
candidaţilor ce urmează să fie numiţi, 
exclusiv pe baza experienţei 
profesionale în domeniul financiar, al 
institutiilor de credit şi/sau al 
instituţiilor financiare nebancare de 
minimum 10 ani pentru membrii care 
formează conducerea executivă şi de 
minimum 5 ani pentru ceilalţi 
membri.” 
 

Având în vedere că ASF 
are ca obiectiv 
consolidarea cadrului de 
funcţionare şi 
supraveghere a pieţelor 
financiare se consideră 
oportun ca toţi candidaţii la 
calitatea de membru în 
conducerea executivă a 
ASF să aibă o experienţă 
profesională de minim 10 
ani. 

2. 

 
Art. 9 
Membrii A.S.F. trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
g)să nu fie soţi şi nici rude ori afini 
până la gradul al treilea cu 
Preşedintele României, preşedinţii 
Camerelor Parlamentului, membrii 

Articolul 9 lit. g) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini 
până la gradul al treilea cu membrii 
Guvernului şi membrii consiliului de 
administraţie al Băncii Naţionale a 
României 
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Guvernului, membrii consiliului de 
administraţie al Băncii Naţionale a 
României. 
 
(OUG93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară) 

                 


