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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii de revocare a 
domnului Negrițoiu Mișu din funcția de președinte al Autorităţii de Supraveghere 
Financiară,   membru executiv  al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. 
 
 

      PREŞEDINTE             PREŞEDINTE 
             Deputat                                                                                         Senator                                                                                   

                Mihai TUDOSE                                                                   Nazare-Eugen ŢAPU
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RAPORT COMUN 

asupra 
propunerii de revocare a domnului Negrițoiu Mișu din funcția de președinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară,   

membru executiv  al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului, republicat, şi ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă 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, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
și Comisia pentru buget, finanțe și bănci  din Camera Deputaților, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii și 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, s-au întrunit, în ședință comună, în vederea 
analizării propunerii de revocare a domnului Negrițoiu Mișu din funcția de președinte al Autorităţii de 
Supraveghere Financiară,   membru executiv  al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

Comisia economică, industrii şi servicii din Senat a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților , precum și Comisiei pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, o adresă prin care solicita reunirea, într-o ședință comună  a celor patru 
Comisii, în vederea analizării propunerii de revocare a domnului Mișu Negrițoiu, din funcția de președinte al Autorităţii 
de Supraveghere Financiară. Acest demers a fost solicitat ca urmare a scrisorii primite din partea Uniunii Naționale a 
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Transportatorilor Rutieri din România, Asociației Patronale a Transportatorilor Europa 2002, Federației Operatorilor 
Români de Transport și Asociației Operatorilor de Transport Rutier ,,Apulum", prin care își exprimau nemulțumirea față 
de administrarea defectuoasă a pieței asigurărilor din România. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din data de                                        
24 octombrie 2016, cu prilejul dezbaterilor pe tema ,,Piața RCA cu privire la autoturisme și autovehicule de transport", 
ședință la care a participat și domnul Negrițoiu Mișu, președintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, și-au exprimat 
nemulțumirea în legătură cu modul în care ASF a gestionat criza de pe piața RCA, generată de numeroasele sesizări ale 
transportatorilor, proprietarilor de autoturisme și ale service-urilor auto. 

Pe cale de consecință, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare  au constatat că 
președintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, domnul Negrițoiu Mișu nu și-a îndeplinit obligațiile legale pe care 
domnia sa le avea în exercitarea mandatului, motiv pentru care au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre 
dezbatere, în ședință comună a celor patru Comisii, propunerea de revocare a domnului Negrițoiu Mișu din funcția 
de președinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

Potrivit art. 22 alin. (2) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
republicat, membrii celor patru Comisii s-au întrunit în şedinţă comună, în ziua de 31 octombrie 2016,  în vederea 
analizării propunerii de revocare a domnului Negrițoiu Mișu din funcția de președinte al Autorităţii de 
Supraveghere Financiară,   membru executiv  al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

La ședința comună a celor patru Comisii, din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare și -au înregistrat prezența toți deputaţii, din numărul total de 29 de membri ai Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci, au participat la dezbateri toți deputații, din totalul de 10 membri ai Comisiei economice, industrii 
şi servicii și -au înregistrat prezența 9 senatori, iar din numărul total de  11 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital, au participat la dezbateri 8 senatori. 

În data de 31 octombrie 2016, domnul Negrițoiu Mișu, președintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, a 
transmis membrilor celor patru Comisii o scrisoare prin care își exprima rugămintea de a i se acorda timpul necesar 
pentru pregătirea răspunsurilor, în urma transmiterii ,,Raportului de verificare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la                         
alin. (1) art.9 din OUG 93/2012, de către cele patru Comisii prevăzute la  art. 8 alin. (2)", și, în consecință reprogramarea 
,,audienței la o dată ulterioară". 

În urma analizării propunerii de revocare a domnului Negrițoiu Mișu din funcția de președinte al 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, membrii celor patru Comisii au constatat că reputația domnului Negrițoiu 
Mișu, președintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, este iremediabil afectată de  imaginea nefavorabilă creată în 
piața de asigurări din România. 
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Față  de  cele  prezentate  mai  sus, membrii  celor  patru  Comisii  au  constatat  că                                      
domnul Negrițoiu Mișu, președintele Autorităţii  de  Supraveghere  Financiară, nu  mai  îndeplinește                    
condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa  de  urgentă 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,  motiv   pentru   care  
au hotărăt, cu majoritate de voturi (o abținere și un vot neexprimat al unui parlamentar, care se află în conflict de 
interese), să înainteze plenului reunit al Camerei Duputaţilor şi Senatului propunerea de revocare a domnului 
Negrițoiu Mișu din funcția de președinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, membru executiv  al 
Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

 
 
 
 
              PREŞEDINTE                             PREŞEDINTE                             PREŞEDINTE                      PREŞEDINTE 
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            Mihai TUDOSE                           Viorel ŞTEFAN                        Nazare-Eugen ȚAPU                Viorel ARCAȘ 
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