
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

          DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
                     Bucureşti, 12.02.2013 

                    Nr. PL-x 10/2013 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările  ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
transmis cu adresa nr. PL-x 10 din 5 februarie 2013, înregistrat sub nr.31/123 din 06 
februarie 2013.  

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră  
sesizată.  
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut 
iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 12 februarie 2013.  
                    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară. Ordonanţa de urgenţă propune înfiinţarea unei 
autorităţi de supraveghere financiară în România, care urmează traiectoria 
instituţională şi legislativă europeană, fără a institui principii noi, şi care se bazează pe 
elemente ale experienţei juridice şi instituţionale celei mai recente, din câteva state 
membre, precum şi pe cele mai bune practici europene. Se prevede, în principal, 
înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, ca autoritate integrată a sectorului 
financiar format din piaţa de capital, sectorul asigurărilor şi fondurile de pensii 
private, autoritate care va prelua toate funcţiile şi atribuţiile Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare, ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi ale Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autorităţi care se desfiinţează. Prezentul 
proiect de act normativ are ca obiectiv principal menţinerea si consolidarea încrederii 
în sistemul financiar românesc prin stabilirea unui cadru de supraveghere a pieţelor, 
instituţiilor, activităţilor şi instrumentelor financiare la nivel naţional, altele decât cele 
aflate în aria de competenţă a BNR. Prin noul cadru normativ se asigură, totodată, 



responsabilizarea colectivă a tuturor participanţilor din sistemul financiar naţional, o 
alocare mai eficientă a resurselor, precum şi realizarea unui mediu competitiv corect 
pentru toţi participanţii de pe pieţele financiare. Proiectul de act normativ creează 
condiţiile pentru implementarea şi aplicarea în mod consistent a unui set unic de reguli 
de supraveghere pentru piaţa de capital, sectorul asigurărilor şi fondurile de pensii 
private, favorizând adoptarea eficientă şi coerentă a recomandărilor autorităţilor 
europene de supraveghere.  
                    Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1085 din 13 
decembrie 2012 şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social nr. 2844 din 11 
decembrie 2012.  
                   În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentele admise redate în Anexa la 
prezentul aviz.  
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
 
                  PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR, 
   
              Bogdan Liviu CIUCĂ                                Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ciprian BUCUR 
 



ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

la 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea  

şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 

Nr. 
crt. 

OUG 93/2012 Text adoptat de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   
 
 
(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. 
(2) efectuează selecţia candidaţilor ce 
urmează să fie numiţi, exclusiv pe baza 
experienţei şi calificării profesionale în 
supravegherea sectorului financiar. 
 

1. La articolul 8, alineatul (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 şi calificării 
profesionale în activitatea financiară, 
bancară şi nebancară, de minimum 10 
ani.” 

 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 

 

2.  Art. 9.- Membrii A.S.F. trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
a)să fie cetăţeni români cu domiciliul în 
România, cu o bună reputaţie şi pregătire 
profesională şi o experienţă profesională 
corespunzătoare în domenii în care 
A.S.F. are competenţe; 
 

2. La articolul 9, după litera a) se 
introduce o nouă literă, lit. a1) cu 
următorul cuprins: 
 
   „a1) să deţină diplomă de studii de 
învăţământ superior de lungă durată 
în drept ori ştiinţe economice;” 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 

 



Nr. 
crt. 

OUG 93/2012 Text adoptat de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

3.  Art. 9.- Membrii A.S.F. trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
a)să fie cetăţeni români cu domiciliul în 
România, cu o bună reputaţie şi pregătire 
profesională şi o experienţă profesională 
corespunzătoare în domenii în care 
A.S.F. are competenţe; 

3. Litera d) a articolului 9 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

 

 b) să nu fie senatori, deputaţi sau 
membri ai vreunui partid politic ori 
organizaţie politică pe perioada 
exercitării mandatului şi să nu candideze 
pentru o astfel de funcţie; 

  

 c) să nu exercite o altă profesie sau să nu 
ocupe o funcţie publică ori privată, cu 
excepţia posibilităţii desfăşurării de 
activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, 
consultanţă sau expertiză pentru 
organismele internaţionale, cu evitarea 
conflictului de interese; 

  

 d) să nu fie membri în consiliile de 
administraţie, consiliile de supraveghere, 
directorate sau în comisiile de cenzori, să 
nu deţină funcţia de directori ori alte 
funcţii la persoanele juridice şi entităţile 
care sunt supuse supravegherii A.S.F. 
şi să nu deţină ei şi/sau membrii 
familiilor lor până la gradul al treilea 
inclusiv, direct sau indirect, o 
participare de cel puţin 10% din 

„ d) să nu fie membri în consiliile de 
administraţie, consiliile de supraveghere, 
directorate sau în comisiile de cenzori, să 
nu deţină funcţia de directori ori alte 
funcţii la persoanele juridice şi la 
următoarele entităţi: 
 
(i) cele care vizează activitatea 
intermediarilor în instrumente 
financiare şi a organismelor de 

 



Nr. 
crt. 

OUG 93/2012 Text adoptat de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

capitalul acestor persoane juridice şi 
entităţi sau din drepturile de vot ori o 
participaţie care să permită 
exercitarea unei influenţe 
semnificative asupra luării deciziilor 
în adunarea generală sau în consiliul 
de administraţie a acestora; 

 

plasament colectiv; 
(ii) societăţile de administrare a 
investiţiilor; 
 
(iii) cele care vizează activitatea 
asigurătorilor, reasigurătorilor, 
intermediarilor în asigurări şi 
reasigurări şi a altor activităţi în 
legătură cu acestea; 
 
(iv) cele care vizează sistemul de pensii 
private, conform Legii nr. 411/2004 
privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 

Autori: deputaţii Vasile Varga,Ioan 
Cupşa, Eugen Nicolicea, Alina Gorghiu, 

Luminiţa Adam şi Cosmin Necula. 
 

3.  -------------- 4. După litera d) a articolului 9 se 
introduce o nouă literă, lit. d1), cu 
următorul cuprins: 
 
„d1) persoanele prevăzute la lit. d) să 
nu deţină ei şi/sau membrii familiilor 
lor până la gradul al treilea inclusiv, 
direct sau indirect, o participare de cel 

 



Nr. 
crt. 

OUG 93/2012 Text adoptat de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

puţin 10% din capitalul acestor 
persoane juridice şi entităţi sau din 
drepturile de vot ori o participaţie 
care să permită exercitarea unei 
influenţe semnificative asupra luării 
deciziilor în adunarea generală sau în 
consiliul de administraţie a acestora;” 
 

Autori: deputaţii Vasile Varga, Ioan 
Cupşa, Eugen Nicolicea, Alina Gorghiu, 

Luminiţa Adam şi Cosmin Necula. 
4  

 
Art. 22.- (1) A.S.F. preia de la Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare, de la 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
şi de la Comisia de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private, pe bază de 
protocoale de predare-preluare încheiate 
cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 
zile de la data numirii membrilor 
consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 
15 martie 2013, disponibilităţile băneşti 
existente în conturi şi patrimoniul stabilit 
pe baza situaţiilor financiare întocmite 
potrivit art. 28 alin. (1) din Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce 

Alineatul (1) al articolului 22 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 22.- (1) A.S.F. preia de la Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare, de la 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
şi de la Comisia de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private, pe bază de 
protocoale de predare-preluare încheiate 
cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 
zile de la data numirii membrilor 
consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 
15 aprilie 2013, disponibilităţile băneşti 
existente în conturi şi patrimoniul stabilit 
pe baza situaţiilor financiare întocmite 
potrivit art. 28 alin. (1) din Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce 

 



Nr. 
crt. 

OUG 93/2012 Text adoptat de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

decurg din acestea. 
 
 
 

decurg din acestea. 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 

5  Art. II.- (1) Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului preia 
fără plată toate drepturile şi obligaţiile 
Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, rezultate din actele juridice 
prin care Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare a fost obligată, ca 
parte responsabilă civilmente, la plata 
de despăgubiri către investitorii la 
Fondul Naţional de Investiţii. 
 
(2) Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului se subrogă în toate 
drepturile şi obligaţiile procesuale ale 
Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare şi dobândeşte calitatea 
procesuală pe care aceasta o are, la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, în toate procesele şi cererile aflate 
pe rolul instanţelor judecătoreşti, 
indiferent dacă este vorba de faza de 
judecată sau de executare silită. 
 

 



Nr. 
crt. 

OUG 93/2012 Text adoptat de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

(3) Executarea obligaţiilor de plată ale 
Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului prevăzute la  
alin. (1) se asigură din veniturile 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
aferente activităţii de privatizare şi de 
valorificare a activelor statului. 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 
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