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BIROURILE PERMANENTE
ALE
CELOR DOUĂ CAMERE ALE PARLAMENTULUI

Vă înaintăm alăturat raportul comun cu privire la audierea candidatilor pentru Consiliul
Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Presedinte,

Presedinte,

Senator Viorel Arcas

Deputat Viorel Stefan

Presedinte,

Presedinte,

Senator Lucian Iliescu

Deputat Mihai Tudose
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RAPORT COMUN
cu privire la audierea candidatilor pentru Consiliul Autoritatii de
Supraveghere Financiara

In conformitate cu prevederile art.8 alin. (2) și (3) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de
Supraveghere Financiară, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.113/2013, cu
modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor art.12 alin. (1) lit. b) si c) și alin. (3)
din ordonanta mentionata, 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,
întrunite în şedinţă comună la data de 30 septembrie 2014, au procedat la audierea candidatilor
propusi pentru functiile de prim-vicepresedinte, vicepresedinte, respectiv membru neexecutiv in
cadrul Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru durata ramasa a mandatului
inceput la data de 5 noiembrie 2013, urmare a demisiei domnului Marian Sarbu din functiile de
prim-vicepresedinte, respectiv membru neexecutiv si ca urmare a revocarii din functia de
vicepresedinte a domnului Corneliu Silviu Moldoveanu.
Comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 9
alin.(1) și (2) și au efectuat selecția candidaților ce urmează să fie numiți membri in Consiliul
A.S.F.
Candidații audiați au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor profesionale
şi au răspuns întrebărilor adresate de membrii Comisiilor de specialitate.

Lista candidatilor audiati este prezentata in anexa nr.1 la prezentul raport.
Anexam CV-urile candidatilor.
În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât să propună Plenului Parlamentului
numirea în funcţiile de prim-vicepreşedinte, vicepresedinte, respectiv membru neexecutiv in
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, candidații cuprinși în anexa nr. 2 la prezentul
raport.

Presedinte,

Presedinte,

Senator Viorel Arcas

Deputat Viorel Stefan

Presedinte,

Presedinte,

Senator Lucian Iliescu

Deputat Mihai Tudose

ANEXA 1
Lista candidatilor inscrisi
pentru Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

A. Pentru functia de prim- vicepresedinte
1. Coca Constantinescu Ghe. Cornel

B. Pentru functia de vicepresedinte
1. Vorniceanu Marius

C. Pentru membru neexecutiv

1. Albu Gheorghe (nu a depus CV-ul şi declaraţia pe proprie răspundere până la începerea şedinţei, nu s-a
prezentat la audieri )

2. Armeanu Stefan Daniel
3. Gavrilă Alexe (nu s-a prezentat la audieri)
4. Nancu Dumitru (nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, nu s-a prezentat la audieri)
5. Sava Claudia Catalina

ANEXA 2
Lista candidatilor propusi de Comisii
pentru a fi numiti in Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

1. - Coca Constantinescu Ghe. Cornel : prim - vicepresedinte – membru executiv
2. - Vorniceanu Marius : vicepresedinte - membru executiv– sectorul asigurarilor - reasigurarilor
(mandatul începe la data expirării mandatului la Curtea de Conturi)
3. - Armeanu Stefan Daniel: membru neexecutiv

