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Vă înaintăm, alăturat, Avizul comun cu privire la audierea candidaților pentru ocuparea 

funcției de vicepreședinte ─ membru executiv ─ sectorul asigurărilor-reasigurărilor al                   

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, rămasă vacantă ca urmare a demisiei domnului 

Marius Vorniceanu. 

 

 

 
Președinte,      Președinte, 
 
Senator Eugen TEODOROVICI   Deputat Leonardo BADEA 

 
 
 

 

 Președinte,      Președinte, 
 
 Senator Daniel Cătălin ZAMFIR   Deputat Laurențiu NISTOR 
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AVIZ COMUN 
cu privire la audierea candidaților pentru ocuparea funcției de vicepreședinte ─ membru 
executiv ─ sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere 

Financiară, rămasă vacantă ca urmare a demisiei domnului Marius Vorniceanu 
 
 

Având în vedere hotărârea Birourilor permanente reunite din data de 9 mai 2017, prin 

care s-a aprobat declanșarea procedurii privind numirea vicepreședintelui ─ membru executiv ─ 

sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, și în 

conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) și (3) , art. 12 alin. (1) lit.b) și alin. (3) din                      

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin                              

Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe, 

activitate bancară şi piaţă de capital și Comisia economică, industrii și servicii din Senat, împreună 

cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatizare din Camera Deputaților, întrunite în şedinţă comună la data de 15 mai 2017, au procedat 

la audierea candidaţilor pentru ocuparea funcției de vicepresedinte ─ membru executiv ─ sectorul 

asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară , pentru durata 

rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României 

nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe locul 

devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Marius Vorniceanu. 

Pentru ocuparea funcţiei menţionate mai sus, şi-au depus candidaturile următoarele 

persoane: domnul Florin Bolchiş, domnul Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu,                            

domnul Paul Mitroi, domnul Marian Răducu Petrescu şi domnul Călin Mihai Rangu. 
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În data de 15 mai 2017, domnul Florin Bolchiş le-a transmis membrilor celor patru 

Comisii cererea de retragere a candidaturii sale pentru ocuparea funcției de                              

vicepreședinte ─ membru executiv ─ sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității 

de Supraveghere Financiară. 

De asemenea, în timpul şedinţei, domnul Paul Mitroi şi domnul Călin Mihai Rangu                    

şi-au retras candidaturile pentru ocuparea funcţiei menţionate mai sus. 

Candidații audiați au făcut o prezentare a activităţii şi a competenţelor lor profesionale 

şi au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru Comisii. 

În urma dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au supus la vot cele două candidaturi. 

Candidatura domnului Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu a fost avizată 

favorabil. 

Candidatura domnului Marian Răducu Petrescu a fost avizată negativ.                                                                     

Lista cuprinzând candidaţii pentru ocuparea funcţiei de vicepreședinte ─ membru 

executiv ─ sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităț ii de Supraveghere Financiară 

este prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul aviz comun. Proiectul de Hotărâre privind numirea 

vicepreședintelui ─ membru executiv ─ sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității 

de Supraveghere Financiară este prezentat în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul 

aviz comun. 

Comisiile reunite au verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 din                               

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și comp letări prin                   

Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare  şi în urma audierii,  au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună Plenului Parlamentului numirea domnului                               

Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu în funcţia de vicepreședinte ─ membru executiv ─ sectorul                        

asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,  pentru durata 

rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013. 

 

     Anexăm, alăturat, CV-urile candidaţilor. 

 

Președinte,      Președinte, 
 
Senator Eugen TEODOROVICI   Deputat Leonardo BADEA 

 
 
 

 

 Președinte,      Președinte, 
 
 Senator Daniel Cătălin ZAMFIR   Deputat Laurențiu NISTOR 
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Anexa nr. 1 
 

Lista cuprinzând candidaţii pentru ocuparea funcţiei de vicepreședinte ─ 
membru executiv ─ sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului 

Autorității de Supraveghere Financiară 
 

 

1. Domnul Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu - avizat favorabil 

2. Domnul Marian Răducu Petrescu - avizat negativ 
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Anexa nr. 2 
 

HOTĂRÂRE 
 privind numirea vicepreședintelui ─ membru executiv ─ sectorul               

asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorită ții de Supraveghere 
Financiară 

 
 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.12 lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Articol unic. ─ Se numeşte domnul Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu în 

funcţia de vicepreședinte  ─ membru executiv ─ sectorul asigurărilor-reasigurărilor al 
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară , pentru durata rămasă a 
mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului 
României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin demisie.  

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa 

comună din……................., cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din                       
Constituţia României, republicată. 

 
 
 
 

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,           PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Nicolae-Liviu DRAGNEA Călin-Constantin-Anton POPESCU-TĂRICEANU 
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