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Vă înaintăm alăturat raportul comun cu privire la exercitarea de către domnul
Moldoveanu Corneliu Silviu a mandatului de vicepresedinte ASF - membru executiv – sectorul
asigurărilor-reasigurărilor.
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Senator Lucian Iliescu

Deputat Mihai Tudose
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RAPORT COMUN
cu privire la exercitarea de către domnul Moldoveanu Corneliu
Silviu a mandatului de vicepresedinte ASF-membru executiv-sectorul
asigurărilor-reasigurărilor

Ca urmare a scrisorii Autorității de Supraveghere Financiară prin care solicită
Parlamentului să dispună măsurile legale necesare ca urmare a trimiterii în judecată de către
Direcția Națională Anticorupție a domnului Moldoveanu Corneliu Silviu, vicepreședintele
Autorității de Supraveghere Financiară, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă
de capital si Comisia economica, industrii si servicii din Senat, împreună cu Comisia pentru buget,
finanțe și bănci si Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare din Camera
Deputaților, s-au reunit în ședința comună la data de 17.09.2014.
În urma dezbaterilor, conform prevederilor art. 10 alin.(1) si procedurii prevazute la
art.8 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.93/2012 privind organizarea si
functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr.113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisiile reunite au hotărât sa
propuna plenului Parlamentului revocarea din funcție a domnului Moldoveanu Corneliu Silviu,
întrucât nu mai îndeplinește condițiile prevazute de art.9 alin.(1) din ordonanta mentionata.
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