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R A P O R T   C O M U N  

asupra 
Raportului Autoritatii de Supraveghere Financiara pe anul 2014  

 
 

 
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital si Comisia 

economica, industrii si servicii, din Senat, impreuna cu Comisia pentru buget, finante si banci 
si Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare, din Camera Deputatilor, au fost 
sesizate de birourile permanente reunite, prin adresa 1566/11.09.2015, in vederea intocmirii 
raportului comun asupra Raportului Autoritatii de Supraveghere Financiara pe anul 2014. 

 
Raportul a fost transmis Parlamentului in conformitate cu prevederile art.17 alin. (1) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr.113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
Potrivit ordonantei mentionate, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) s-a 

infiintat ca autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, 
independenta, autofinantata, care exercita atributii de autorizare, reglementare, supraveghere 
si control asupra pietelor, institutiilor, activitatilor si instrumentelor financiare nebancare. 



ASF s-a infiintat prin preluarea activelor si pasivelor institutionale, functiilor si atributiilor 
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), ale Comisiei de Supraveghere a 
Asigurarilor (CSA) si ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).  

 
Rolul ASF este de a dezvolta un cadru integrat de reglementare si supraveghere a 

pietelor financiare nebancare, a participantilor si operatiunilor pe aceste piete, avand menirea 
de a favoriza coordonarea, colaborarea si schimbul de informatii intre piete si institutii, in 
special pentru asigurarea stabilitatii sectorului financiar nebancar. 

 
Obiectivele principale ale ASF sunt promovarea stabilitatii activitatii de asigurare si 

apararea drepturilor asiguratilor, buna functionare a pietelor de investitii financiare, 
promovarea increderii in aceste piete si in investitiile in instrumente financiare, asigurarea 
protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase, 
precum si buna functionare a sistemului de pensii private si protejarea intereselor 
participantilor si ale beneficiarilor acestui sistem. 
 

Raportul de activitate pe anul 2014 reflecta incheierea unui proces de redefinire a 
structurii si a modelului operational ca urmare a fuziunii celor trei entitati care au compus 
Autoritatea de Supraveghere Financiara, proces de reforma care s-a desfasurat pe parcursul a 
trei etape care au vizat structura organizationala si guvernanta, alinierea salariilor din toate 
structurile autoritatii la nivelul unor pozitii si functii similare din piata financiara, precum si 
incadrarea personalului in noul stat de functii prin concursuri interne organizate atat pentru 
functiile de conducere cat si pentru cele de executie. Impactul procesului de restructurare s-a 
concretizat in reducerea cheltuielilor cu personalul atat in sume absolute cat si ca pondere in 
total venituri. 
 

Raportul anual este structurat pe urmatoarele componente:  
- analiza evolutiei pietelor supravegheate de ASF  
- raportul de activitate al ASF  
- executia bugetara si situatiile financiare ale ASF 
- raportul de audit 
- obiectivele asumate si strategia ASF pentru anul 2015 

 
Analizand raportul prezentat, Comisiile au constatat urmatoarele:  
 
1. Cu privire la evolutia pietelor supravegheate de ASF 
 
- in contextul economic european in care economia Uniunii Europene a inregistrat o 

crestere de 1,3%, dupa o evolutie nefavorabila in ultimii doi ani, economia 
romaneasca si-a consolidat echilibrele interne si externe, pe fondul unei cresteri 
economice peste media Uniunii Europene si a unor politici monetare si fiscal – 
bugetare echilibrate; 

- ultimii doi ani au avut conditii favorabile pentru dezvoltarea pietei de capital si a 
pietei fondurilor de pensii private, dar piata asigurarilor si reasigurarilor, 
exprimata prin valoarea primelor brute subscrise, s-a redus atat in termeni 
nominali cat si ca pondere in PIB, incepand din anul 2008, declin care s-a 
ameliorat in anul 2014, ca urmare a contributiei pozitive a segmentului 
asigurarilor de viata; 

- piata de asigurari din Romania, la cele doua categorii de asigurari – generale si de 
viata, a inregistrat o scadere fata de anul 2013, fiind in continuare dependenta de 



segmentul asigurarilor auto, care reprezinta  69,54% din totalul primelor brute 
subscrise aferente categoriei de asigurari generale; de asemenea valoarea 
indemnizatiilor brute platite de societatile de asigurare care au practicat asigurarile 
generale este in scadere fata de anul 2013, in timp ce valoarea indemnizatiilor 
brute platite pentru asigurarile de viata a crescut atat in termeni nominali cat si in 
termeni reali fata de acelasi an 2013; 

- coeficientul de lichiditate al societatilor de asigurare, pentru asigurarile generale, a 
avut o evolutie negativa la finele anului 2014 comparativ cu prima luna a anului, 
iar in cazul asigurarilor de viata, acest coeficient a avut o evolutie pozitiva; 

- in anul 2014, valoarea profitului, cumulat la nivelul intregii piete a asigurarilor, a 
fost in crestere fata de anul 2013, atat in termeni reali cat si in termeni nominali; 
21 de societati de asigurare au inregistrat rezultate nete pozitive, in timp ce 16 
societati au inregistrat pierdere, pierdere care prin comparatie cu anul 2013 a fost 
in scadere; 

- la nivelul intregii piete a asigurarilor, rezultatul net al activitatii din anul 2014 a 
fost negativ, dar a cunoscut o diminuare semnificativa a pierderii fata de anul 
2013; 

- din perspectiva evolutiei pietei de capital, in anul 2014 s-a inregistrat o crestere a 
valorii cumulate a activelor administrate de organismele de plasament colectiv 
locale, capitalizarea bursiera a crescut si s-a stabilizat la 12 procente din PIB, iar 
indicele general al pietei a inregistrat o crestere anuala de 2%; 

- anul 2014 a inregistrat o reducere a aversiunii la risc a investitorilor, cu exceptia 
lunii decembrie, cand acest indicator a crescut in principal ca urmare a scaderii 
puternice a pretului petrolului, ceea ce a generat scaderi ale preturilor actiunilor 
companiilor din sectorul extragerii, prelucrarii si comercializarii resurselor 
energetice; 

- anul 2014 a consemnat si o tendinta generalizata de scadere a titlurilor de stat, la 
nivel european si regional, iar pentru Romania randamentele obligatiunilor de stat 
cu maturitatea de 5 ani au atins minime istorice; 

- capitalizarea totala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), pe cele trei sectiuni: 
segmentul principal, piata Rasdaq si segmentul ATS (sistemul alternativ de 
tranzactionare) era la finele anului 2014 de circa 141,2 miliarde lei, in crestere 
usoara fata ultimii doi ani, dar cu 3% mai mica decat in anul 2013, in timp de 
valoarea totala tranzactionata a crescut in raport cu anul precedent cu peste 16%; 

- piata Rasdaq a cunoscut un declin evident, tendinta cunoscuta de mai multi ani, 
atat in ceea ce priveste valoarea tranzactiilor si capitalizarea, dar si ca evolutie a 
indicilor specifici, o cauza semnificativa a acestei evolutii fiind statutul juridic 
contestat al acestei piete; 

- sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB (ATS) a creat pentru 
investitorii romani atat oportunitatea tranzactionarii de actiuni straine ale unor 
companii internationale, evitand riscul valutar, cat si tranzactionarii actiunilor 
unor noi companii romanesti pe piata de capital; 

- analiza categoriilor de organisme de plasament colectiv indica faptul ca in cazul 
fondurilor deschise si fondurilor inchise de investitii, valoarea  activelor  a 
continuat dinamica pozitiva, in timp ce in cazul SIF-urilor si Fondului Proprietatea 
activele au avut inregistrat scaderi, ca urmare a programelor de rascumparare si 
anulare de actiuni, fie ca rezultat al dividendelor platite si al evolutiei valorii de 
piata a portofoliului de plasamente; 

- in sistemul de pensii private, valoarea activelor totale a crescut constant in anul 
2014, situandu-se pe trendul ascendent al ultimilor ani, nivelul atins fiind de 20,2 



miliarde lei; in totalul acestor active, titlurile de stat romanesti au reprezentat 
67,52%; 

- ratele de rentabilitate obtinute de fondurile de pensii private au fost inferioare 
celor din 2013, dar real pozitive, iar acest lucru a fost determinat de scaderea 
ratelor de dobanda; 

- in sistemul de pensii administrate privat (pilonul II)  sunt inregistrati 6,29 milioane 
de participanti, iar in sistemul de pensii facultative (pilonul III) 356,4 mii  de 
participanti;         

- in structura portofoliilor, atat la fondurile de pensii administrate privat cat si la 
fondurile de pensii facultative, cea mai importanta pondere o detin titlurile de stat,  
urmate de  actiuni, obligatiuni, depozite bancare, titluri de participare si alte 
instrumente financiare; 

- ca mecanisme de garantare functioneaza Fondul de garantare a asiguratilor care 
este o schema de garantare in domeniul asigurarilor, care acopera despagubirile 
cuvenite creditorilor de asigurari ai societatilor de asigurare/reasigurare, aflate in 
faliment; Fondul de protectie a victimelor strazii reglementat ca institutie juridica 
sub forma de asociatie profesionala a tuturor asigurătorilor care au dreptul sa 
practice RCA pe teritoriul Romaniei;  Fondul de compensare a investitorilor care 
compenseaza in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon 
maxim ce reprezinta echivalentul in lei a 20.000 euro/investitor; Fondul de 
garantare a drepturilor din Sistemul de Pensii Private constituit ca o persoana 
juridica de drept public, destinat asigurarii stabilitatii financiare a sistemului de 
pensii si protectiei participantilor si beneficiarilor din sistemul de pensii private.  

 
 

2. Cu privire la activitatea desfasurata de ASF privind supravegherea, 
reglementarea, autorizarea/avizarea si protectia in sectoarele de 
asigurari/reasigurari, instrumente si investitii financiare si pensii private 
 
Obiectivul principal urmarit de Autoritatea de Supraveghere Financiara in anul 2014 

l-a reprezentat protecția consumatorilor de servicii financiare nebancare, iar liniile de actiune 
au vizat dezvoltarea pieței de capital și obținerea statutului de piață emergentă, stabilizarea 
pieței și pregătirea implementării regimului Solvency II, dezvoltarea sustenabilă a sistemului 
de pensii private, stabilitatea sistemului financiar, reconstrucția instituțională şi 
implementarea unui cadru de guvernanță modern, i mbunătățirea supravegherii pe cele trei 
sectoare și armonizarea proceselor de reglementare. 

 
Supravegherea piaței asigurărilor – reasigurărilor s-a realizat atat printr-o monitorizare 

permanentă a indicatorilor prudențiali ai asigurătorilor/reasigurătorilor și a ac tivității lor, cât 
și prin controale periodice sau inopinate la sediile acestora. 

În ceea ce privește legislația primară aplicabilă în sectorul asigurărilor -reasigurărilor, 
anul 2014 a marcat elaborarea de către ASF a unui proiect de lege care, începând cu 1 
ianuarie 2016, va reprezenta noul cadru de autorizare, funcționare și supraveghere a 
societăților de asigurare, conform regimului Solvabilitate II. 

 
Obținerea de către piața de capital din România a statutului de piață emergentă a 

devenit prioritatea ASF în sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, context in care 
ASF a lansat și și -a asumat proiectul “STEAM 1”, implicandu-se in acelasi timp,  împreună 
cu cele mai reprezentative entități ale pieței de capital românești în susținerea proiectulu i “8 
Bariere ”. 



Scopul explicit al programului STEAM este de obținere a statutului de piață 
emergentă pentru piața de capital din România în cel mult doi ani, iar scopul implicit este ca 
participanții din piață să constate și să beneficieze de caracteristicile pieței emergente pe 
măsură ce planul de acțiune al ASF este implementat. 

Cu privire la proiectul “8 Bariere ”, inca din luna noiembrie 2013, comunitatea pieței 
de capital şi autoritățile de reglementare au început să lucreze in cadrul unui grup de lucru 
pentru identificarea şi eliminarea barierelor care împiedică dezvoltarea pieței locale, astfel 
incat la inceputul anului 2014 reprezentantii Bursei de Valori Bucuresti, ai Autoritatii de 
Supraveghere Financiara si  cei ai Bancii Nationale a Romaniei au publicat un document care 
prezinta  opt  bariere sistemice in calea dezvoltarii pietei de capital moderne din Romania.  
ASF a participat activ si a luat masurile aflate in competenta sa pentru eliminarea acestor 
bariere. 

În anul 2014, ca o preocupare constanta privind măsurile de protecție adaptate la 
nevoile investitorilor si in scopul asigurării integrității pieței , ASF a adoptat o politică de 
încurajare a transmiterii rapoartelor de tranzacții suspecte, sens in care a procedat la 
investigarea și sesizarea organelor competente a posibilelor fapte de abuz pe piață, respectiv 
utilizarea informațiilor privilegiate, recomandarea unei alte persoane să se angajeze în 
tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate, dezvăluirea neautorizată a informației 
privilegiate sau manipulare a pieței, fapte interzise și sancționate în conformitate cu 
dispozițiile Titlului VII - Abuzul pe piață din Legea nr. 297/2004. 

 
În vederea realizării obiectivelor privind asigurarea funcționării eficiente a sistemului 

de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor, pe parcursul 
anului 2014 ASF a adoptat măsuri pentru îmbunătățirea calității, eficienței și coerenței 
activității de supraveghere şi de autorizare/avizare, precum şi asigurării unui cadru normativ 
adecvat şi prudent. 
Activitatea de supraveghere a sistemului de pensii private a constat în combinarea controlului 
permanent (off-site) cu cel de fond/inopinat (on-site). 
  

Avand in vedere necesitatea unei supravegheri suplimentare la nivel consolidat, 
activitatea de supraveghere integrata a contribuit la armonizarea activitatilor desfasurate in 
cadrul sectoarelor ASF, aceasta functionand ca o completare a cerintelor de supraveghere 
prudentiala sectoriala, tinand seama de potentialele riscuri sistemice si constand intr-o 
abordare integrata, coordonata privind monitorizarea grupurilor si a conglomeratelor 
financiare, analiza expunerilor mari, managementul riscurilor, protectia consumatorilor si 
educatia financiara.  
  

In vederea asigurarii protectiei consumatorilor de servicii financiare nebancare, ASF 
s-a preocupat constant de analiza si solutionarea petitiilor primite de la asigurati si pagubiti, 
de la participantii si beneficiarii sistemului de pensii private, precum si de rezolvarea 
sesizarilor si reclamatiilor din partea entitatilor pietei de capital. 
  

 
Guvernanta institutionala  

 
Anul 2014 a reprezentat pentru ASF initierea unui amplu proces de transformare 

institutionala, a fost regandita structura organizatorica si a fost restructurat cadrul de 
functionare institutionala, incepand cu politica de recrutare si selectie pentru ocuparea 
posturilor si continuand cu reconstructia regulamentelor institutiei, prin care s-au stabilit 
misiunea, obiectivele, valorile si politicile unitare ale ASF, obiectivele individuale de 



performanta, imbunatatirea guvernantei institutionale si s-au stabilit normele de conduita 
profesionala  necesare realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii 
si mentinerii prestigiului ASF. 

 
 
Activitatea de control, audit intern 

 
În anul 2014, ASF a implementat Programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial, prin care au fost revizuite procedurile de lucru, s-au constituit grupuri de 
lucru cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la 
sistemele proprii de control managerial, realizand si un Registru al Riscurilor aferent unor 
direcţii din cadrul ASF. 

Exercitarea auditului intern în ASF s-a realizat potrivit cadrului legal şi procedural 
aplicabil activităţii de audit public intern, avand la bază planul anual elaborat prin evaluarea 
riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/ proiecte sau operaţiuni. 

Independenţa necesară auditorilor interni a fost asigurată prin organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de Audit intern la un nivel ierarhic care să permită exercitarea 
tuturor atribuţiilor ce îi revin în condiţii de legalitate, eficienţă şi eficacitate. 

 

Managementul resurselor umane 

În contextul proceselor majore de transformare şi consolidare instituţională derulate 
de ASF în anul 2014, obiectivele managementului resurselor umane au vizat atât selecţia 
salariaţilor în scopul formării unui colectiv profesionist, dar şi consolidarea instrumentelor 
manageriale de motivare a angajaţilor şi de creare a unei culturi organizaţionale moderne, 
flexibile având la bază principii de eficienţă şi performanţă. 

Începând cu trimestrul II al anului 2014, ASF a început un proces de analiză şi 
redefinire privind eficientizarea arhitecturii organizatorice a ASF, Strategia de dezvoltare a 
ASF fiind definită sub deviza ˶Reconstruim încrederea, ţintim performanţa˝. Ansamblul de 
măsuri asumate şi realizate în cursul anului 2014 au vizat îndeplinirea a două dintre 
principalele obiective strategice ale ASF: 

• dezvoltarea resursei umane, a competenţelor şi cultivarea unei atitudini adecvate 
exigenţelor instituţionale; 

• instituirea unei culturi interne orientate spre performanţă, eficienţă şi excelenţă. 
 
În urma analizelor efectuate la nivelul fiecărei structuri organizatorice, s-au finalizat 

Organigrama şi noul Stat de Funcţii al ASF cu aplicabilitate de la 01.01.2015. 
 

 

 



Execuţia bugetară şi situaţiile financiare ale ASF în anul 2014 

În conformitate cu prevederile art.18 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară aprobată cu modificări prin Legea nr. 113/2013, ASF se finanţează integral din 
venituri proprii extrabugetare. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii de Supraveghere 
Financiară pe anul 2014 a fost aprobat prin hotărârea Consiliului ASF nr. 80/23.12.2013, 
fiind rectificat de doua ori pe parcursul anului 2014. 

La data de 31.12.2014 suma veniturilor încasate de către ASF a fost de 165.919.884 
lei, plăţile efectuate au fost în sumă 147.631.303 lei, iar rezultatul aferent exercitiului 
financiar a fost excedent in suma de 18.288.579 lei. 

Deşi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 rectificat în iulie 2014, a avut ca 
proiecţie un deficit curent la finele anului de 22,65 milioane lei, rezulatul execuţiei bugetare 
la 31.12.2014 a fost unul pozitiv, respectiv 18,30 milioane lei, generat de venituri mai mari 
încasate comparativ cu nivelul previzionat, dar şi de un nivel redus al cheltuielilor efectiv 
plătite în cursul anului 2014. Economiile la cheltuieli s-au datorat şi faptului că majoritatea 
sumelor alocate pentru proiecte de investiţii nu au fost cheltuite.  
  

Execuţia veniturilor la data de 31.12.2014 
Veniturile încasate în anul 2014 au fost de 165.919.884 lei (cca. 37.018.000 euro), 

gradul de realizare comparativ cu bugetul aprobat fiind de 112%. Ponderea cea mai mare în 
totalul veniturilor o deţin veniturile provenind din sectorul instrumente şi investiţii financiare 
(SIIF), respectiv 47,26%. 

Veniturile provenind din Sectorul Asigurări – Reasigurări (SAR) – sunt reprezentate 
în cea mai mare parte de încasări provenind din contribuţiile plătite de către societăţile de 
asigurare şi brokerii de asigurări. 

Veniturile provenind din Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare (SIIF) – au 
înregistrat o evoluţie semnificativă în cursul anului 2014, datorată în special veniturilor 
generate de derularea în luna noiembrie a ofertei publice lansată de către Fondul Proprietatea. 
Comparativ cu bugetul aprobat, veniturile realizate au fost depăşite cu 19,30 milioane lei, 
respectiv cu 19,75 milioane lei faţă de încasările anului precedent. 

Veniturile provenind din Sectorul Pensii Private au ca sursa principală contribuțiile 
plătite de entitățile din sistemul de pensii administrate privat – administratorii de fonduri 
(Pilonul II) (18,5% din încasările totale ale ASF.) Comparativ cu bugetul aprobat, veniturile 
provenind din acest sector au fost depășite cu 1,50 milioane lei. 

Alte venituri, includ veniturile financiare obținute din plasarea disponibilităților ASF 
în depozite, precum și venituri din închirierea spațiilor deținute de ASF  si alte venituri din 
recuperarea unor debite. 

 
 Execuția cheltuielilor la data de 31.12.2014  

Cheltuielile totale plătite în anul 2014 au fost de 147.631.305 lei (32.938.711 euro), 
ceea ce reprezintă un grad de realizare de 86,44% față de bugetul rectificat al anului 2014 . 
Din totalul cheltuielilor pe anul 2014, 12,50 milioane lei (inclusiv contribuții sociale 



aferente) reprezintă sume plătite ca și pachete compensatorii în cadrul planu lui de încetare 
voluntară derulat începând cu luna august 2014. 

 
Excedentul curent al anului 2014  
Comparativ cu anul 2013, când rezultatul execuției bugetare a fost unul negativ, 

respectiv un deficit de 9.790.876 lei, anul 2014 s-a incheiat cu un excedent curent in suma 
de 18.288.579 lei (4.080.450 euro).  

În aceste condiții, prin luarea în considerare a excedentului reportat din anii precedenti 
in anul 2014 (56.688.459 lei), rezultă un excedent total la finele anului 2014 de 74.977.038 
lei (16.728.000 euro).  

 

Raportul de audit 

Auditarea situatiilor financiare s-a realizat de societatea Ernst & Young Asurance 
Services SRL, care pe baza probelor de audit au construit baza opiniei de audit cu rezerve. 
Elementul care a condus la formarea acestei opinii a fost un provizion pentru restructurare, 
in legatura cu care raportul de audit, la paragraful nr.6, mentioneaza urmatoarele: 

„Prin decizia Consiliului nr. 60/27 noiembrie 2013, numărul de posturi al ASF a fost 
diminuat şi angajaţii restructuraţi au fost anunţaţi în decembrie 2013. La data de 31 
decembrie 2013 nu s-a constituit un provizion de restructurare cu toate că exista obligaţia 
plăţilor compensatorii pentru astfel de cazuri, conform contractului colectiv de muncă. 
Dacă s-ar fi înregistrat un astfel de provizion, datoriile s-ar  fi majorat cu 979 mii RON iar 
rezultatul exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2013 ar fi fost mai mic cu aceeaşi 
sumă. Această ajustare nu a afectat contul de execuţie a bugetului. Opinia noastră pentru 
exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2013 a inclus o rezervă în legătura cu aceste aspecte. 
La data de 31 decembrie 2014, ASF a înregistrat în rezultatul exerciţiului financiar o 
ajustare care acoperă şi acest aspect, pe baza unui nou plan de restructurare care a fost 
implementat în 2014 şi care a acoperit şi posturile reduse în 2013, conform deciziei 
Consiliului nr. 66/27 august 2014. Prin urmare, rezultatul exerciţiului 2014 a fost 
subestimat cu 979 mii RON şi rezultatul reportat de deschidere a fost supraestimat cu 
aceeaşi sumă. Această ajustare nu afectează contul de execuţie a bugetului.” 

Concluzia raportului de audit, cu excepţia efectelor aspectelor menţionate în 
paragraful 6, este ca situaţiile financiare oferă o imagine fidelă şi justă a poziţiei financiare a 
ASF la data de 31 decembrie 2014 şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de numerar ale 
acesteia pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată.  

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital si Comisia 
economica, industrii si servicii, din Senat, impreuna cu  Comisia pentru buget, finante si 
banci  si Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare, din Camera Deputatilor, 
prezinta Plenului Parlamentului, pentru dezbatere, „Raportul anual 2014” al Autoritatii de 
Supraveghere Financiara. 

 



Potrivit art.17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.93/2012 privind 
infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr.113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare 
„In numele A.S.F., presedintele Consiliului prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie 
a anului urmator, raportul anual al A.S.F., care cuprinde activitatile acesteia, situatiile 
financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului, in sedinta 
comuna a celor doua Camere ale Parlamentului”. 

 
 

 
                     Presedinte,                                                Presedinte,  
         Senator  Viorel Arcas         Deputat  Viorel Stefan 
 
 

Presedinte,                                                Presedinte, 
       Senator  Eugen Tapu- Nazare        Deputat  Mihai Tudose 
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