
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
1. Articolul 1, alineatul 2 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
„Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în 

continuare A.S.F., se înființează ca autoritate administrativă de 
specialitate, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului, 
autofinanțată, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei 
ordonanțe de urgență, prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor 
și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.). 

 
2. Articolul 9, alineatul 1, litera a1) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
„să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma 

de licență în domeniul financiarˮ. 
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3. La articolul 9 se introduc alineatele 3 și 4, care vor avea 
următorul cuprins: 

„(3) În cadrul activității de control parlamentar, prevăzut la  
art. 1, alineatul 2 din OUG 93/2012, Consiliul ASF prezintă un raport 
anual către Parlament și orice alte rapoarte cerute de comisiile 
permanente de specialitate ale celor două Camere”. 

 
„(4) Raportul anual va fi depus până la data de 1 martie a anului 

următor și, cu avizul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și 
piață de capital din Senat, Comisiei economice, industrii și servicii din 
Senat, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din 
Camera Deputaților și a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din 
Camera Deputaților, va fi supus dezbaterii și aprobării celor două 
Camere reunite. 

 
4. Articolul 10, alineatul 2 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
„Respingerea de către Parlament a raportului anual de activitate 

atrage demiterea, de drept, a Consiliului ASF”. 
 
5. La articolul 10 se introduce alineatul 3, care va avea 

următorul cuprins: 
„În situația în care plenul Camerelor reunite ale Parlamentului 

nu se întrunește din lipsă de cvorum legal, birourile permanente ale 
Senatului și Camerei Deputaților numesc un președinte interimar al ASF 
pe o perioadă de 30 de zile”. 

 
6. Articolul 12, alineatul 1, se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
f) Prin respingerea de către Parlament a raportului anual de 

activitate, conform art. 10, alin. 2. 
g) În cazul membrilor executivi, în situația în care există 

documente care atestă măsurile defectuoase, cu puternic impact negativ, 
asupra pieței de care sunt responsabili, conform art. 8 alin. 1. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

ION – MARCEL  CIOLACU 
 


