
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
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Nr. 27/82 
 
 

 
AVIZ 

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, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu 
dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, trimisă cu adresa nr. PLx 10/2013 din 
06.02.2013. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat 
proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 12.02.2013. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamente admise, redate în Anexa 1 şi amendamente respinse, redate 
în Anexa 2 la prezentul aviz. 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Florin Iordache     Mihăiţă Găină 

       
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş     Întocmit, 
        Expert parlamentar Adriana Breazu 
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Anexa 1 

 
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

  
1. Art.8, alin.(2) 

 
(2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiţi de 
Parlament, în şedinţa comună a celor două 
Camere, la propunerea comună a Comisiei 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital şi a Comisiei economice, 
industrie şi servicii din Senat şi, respectiv, a 
Comisiei buget, finanţe şi bănci şi a Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera Deputaţilor. 
 
 
 
 

 
1. La articolul 8 alineatul (2) se modifică 
astfel: 
(2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiţi de 
Parlament, în şedinţa comună a celor două 
Camere, la propunerea comună a Comisiei 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital, a Comisiei economice, 
industrie şi servicii şi a Comisiei pentru 
muncă, familie şi protecţie socială  din 
Senat şi, respectiv, a Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci, a Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi a 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
din Camera Deputaţilor. 
 
Autor: membrii Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială 
 

 
 
 
Având în vedere că se preiau  
atribuţiile şi prerogativele 
Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private, 
este necesar ca membrii 
consiliului ASF să fie audiaţi şi 
de cele două comisii de muncă 
ale Parlamentului, ţinând cont 
că legislaţia din domeniul 
pensiilor private este domeniul 
de expertiză al celor două 
comisii. 
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Anexa 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

  
1 Art.8, alin.(1) 

 
Art.8. - (1) A.S.F. este condusă de un consiliu 
format din 15 membri, din care unul deţine 
funcţia de preşedinte şi 3 care deţin funcţia de 
vicepreşedinte. 

 
 

 
Domnul deputat Andrei Răzvan 
Condurăţeanu propune completarea 
alin.(1) al art.8, după cum urmează: 
„Art.8. - (1) A.S.F. este condusă de un consiliu 
format din 15 membri, din care unul deţine 
funcţia de preşedinte şi 3 care deţin funcţia de 
vicepreşedinte. ASF va introduce în 
organizarea internă trei subcomisii 
formate din câte 5 membri pe cele trei 
domenii, care vor fi conduse de câte un 
vicepreşedinte. 
 

 
Pentru o mai buna funcţionare 
a Autorităţii, având în vedere 
cele trei domenii de activitate 
diferite ale autorităţilor 
reorganizate. 
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