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Vă înaintăm alăturat avizul comun cu privire la audierea candidaţilor pentru ocuparea funcțiilor
de membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Președinte,
Senator Viorel Arcaş

Președinte,
Senator Daniel-Cătălin Zamfir

Președinte,
Deputat Marius-Constantin Budăi

Președinte,
Deputat Gheorghe Șimon
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AVIZ COMUN
cu privire la audierea candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membri ai
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) și (3) și art. 12 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificăriși completă ri
prin Legea nr. 113/2013, cu modificărileși 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, finan
țe și bănci și Comisia pentru politică
economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților, întrunite în şedinţă comună la
data de 13 noiembrie 2018, au procedat la audierea candida
ț ilor înscriși pentru ocuparea
funcțiilor de membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară pentru un mandat
de 5 ani, ca urmare a expirării mandatului membrilor actualului Consiliu, numit la data de 5
noiembrie 2013 prin Hotărârea Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea
membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 680 din 5 noiembrie 2013.
Înainte de începerea audierilor candida
ților înscriși pentru ocuparea funcțiilor de
membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a fost adusă la cunoștință
membrilor celor 4 Comisii, contesta
ția doamnei Mariana Popa formulată împotriva
următorilor candidați: Cristian Roșu, Mircea Oancea și Ion Giurescu.
În urma discuțiilor purtate pe marginea contestației formulate de petentă, membrii
celor 4 Comisii au apreciat, cu majoritate de voturi (36 de voturi pentru și 21 de abțineri ),
că afirmațiile doamnei Mariana Popa nu sunt justificate, acestea neîntemeindu -se pe probe
care să dovedească cele menționate de aceasta.
Totodată, înainte de începerea audierilor s-a hotărât cu majoritate de voturi
(36 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă) procedura de lucru, respectiv, audierea
candidaților pentru fiecare funcție, în ordine alfabetică.
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S-a hotărât cu majoritate de voturi (36 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă) ca
votul să fie deschis, prin ridicare de mână.
Propunerea
de
vot
secret,
cu
buletine,
a
fost
respinsă
(22 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă și o abținere).
Menţionăm că următorii candida
ți nu s -au prezentat la audieri: Lauren
țiu Paul
Baranga, Ștefan Belloiu, Florin Bolchiș, Ion Giurescu, respectiv, Gheorghe Marcu.
În data de 9 noiembrie 2018, domnul Sorin Cristinel Mititelu a transmis Comisiei
pentru buget, finanțe și bănci, prin intermediul poștei electronice, cererea de retragere a
candidaturii domniei sale pentru ocuparea funcției de prim-vicepreședinte – membru executiv
al Consiliului Autorită
ții de Supravegh ere Financiarăși a funcției de vicepreședinte –
membru executiv – sectorul sistemului de pensii private al Consiliului Autorită
ții de
Supraveghere Financiară.
În data de 12 noiembrie 2018, domnul Călin Mihai Rangu a transmis Comisiei
pentru buget, finanțe și bănci, prin intermediul po
ștei electronice, cererea de retragere a
candidaturii domniei sale pentru ocuparea func
ției de vicepreședinte – membru executiv –
sectorul asigurări-reasigurări al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.
În timpul şedinţei, domnul Andrei Răzvan Micu şi-a retras candidatura pentru
ocuparea funcţiei de președinte – membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere
Financiară, prim-vicepreședinte – membru executiv al Consiliului Autorită
ții de
Supraveghere Financiară, funcției de vicepreședinte – membru executiv – sectorul
instrumente și investiții financiare al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară ,
funcției de vicepreședinte – membru executiv – sectorul asigurări-reasigurări al Consiliului
Autorității de Supraveghere Financiar și a funcției de vicepreședinte – membru executiv –
sectorul sistemului de pensii private al Consiliului Autorită ții de Supraveghere Financiară.
Cu prilejul audierilor, membrii celor 4 Comisii au luat act de faptul că toți candidații
au depus declara
ție pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute la
art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Candidații audiați au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor
profesionale şi au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor 4 Comisii.
Lista candidaţilor înscrişi pentru a fi numiţi în calitate de membri ai
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cu indicarea funcţiilor pentru
fiecare candidat este prezentată în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul
aviz comun.
Potrivit reglementărilor art. 9 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificăriși completă ri prin Legea nr. 113/2013, cu
modificările și completările ulterioare , Comisiile reunite au procedat la verificarea
îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul menționat mai sus și au efectuat selecția
candidaților ce urmează a fi numiți membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere
Financiară.
Lista candidaţilor înscriși pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului
Autorității de Supraveghere Financiară, cu indicarea numărului de voturi obținut
pentru fiecare candidat este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezentul aviz comun.
S-a propus ca Plenul comun să efectueze selecția finală, urmând ca avizul comun să
conțină o singură anexă cu toți candidații înscriși, respectiv, numărul de voturi obținute de
către aceștia. În urma votului propunerea a fost respinsă (21 de voturi pentru, 40 de voturi
împotrivă și o abținere).
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În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât să propună Plenului Camerei
Deputaților și Senatului numirea candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membri ai
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cuprinși în Anexa nr. 3, care face
parte integrantă din prezentul aviz comun.
Anexăm, alăturat, CV-urile candidaților.

Președinte,
Senator Viorel Arcaș

Președinte,
Deputat Marius-Constantin Budăi

Președinte,

Președinte,

Senator Daniel-Cătălin Zamfir

Deputat Gheorghe Șimon
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Anexa nr.1
Lista candidaţilor înscrişi pentru a fi numiţi în calitate de membri
ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,
cu indicarea funcţiilor pentru fiecare candidat

Nr.
crt.

Candidat

1.

Badea Leonardo

2.

Micu Andrei-Răzvan

Funcția

Președinte-membru executiv

Și-a retras candidatura Președinte-membru executiv
în
data
de
13 noiembrie 2018.
Prim-vicepreședinte – membru executiv
Vicepreședinte-membru executiv - sectorul
instrumente și investiții financiare
Vicepreședinte – membru executiv - sectorul
asigurări reasigurări
Vicepreședinte- membru executiv - sectorul
sistemului de pensii private
3.

Simionescu Adrian

Președinte-membru executiv

4.

Ștefan Viorel

Președinte-membru executiv

5.

Toia Radu

Președinte-membru executiv

A optat pentru func
ția
de Președinte - membru
executiv.
Vicepreședinte– membru executiv - sectorul
instrumente și investiții financiare
6.

Ursache Mircea

Președinte-membru executiv

A optat pentru func
ția
de
Vicepreședinte–
membru
executiv
sectorul instrumente și
investiții financiare
Vicepreședinte– membru executiv - sectorul
instrumente și investiții financiare
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Nr.
crt.

Candidat

7.

Bota Marius Sorin Ovidiu

Funcția
Prim -Vicepreședinte – membru executiv

A optat pentru func
ția
de
Vicepreședinte–
membru
executiv
sectorul instrumente și
investiții financiare
Vicepreședinte– membru executiv - sectorul
instrumente și investiții financiare
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Dascălu Elena Doina
Mititelu Sorin Cristinel

Prim -Vicepreședinte – membru executiv
Prim-vicepreședinte – membru executiv
Vicepreședinte- membru executiv - sectorul
Și-a retras candidatura sistemului de pensii private
în
data
de
9 noiembrie 2018.
Armeanu Ștefan Daniel
Vicepreședinte- membru executiv - sectorul
sistemului de pensii private
Baranga Laurențiu Paul
Vicepreședinte-membru executiv - sectorul
instrumente și investiții financiare
Nu s-a prezentat la
lucrările Comisiilor.
Coca Constantinescu
Vicepreședinte – membru executiv - sectorul
Gheorghe Cornel
asigurări reasigurări
Constantinoiu Vicențiu
Vicepreședinte-membru executiv - sectorul
Marian
instrumente și investiții financiare
A optat pentru func
ția
de membru neexecutiv.

14.

Grădinescu Gabriel
A optat pentru func
ția
de membru neexecutiv.

15.

Mitroi Adrian
A optat pentru func
ția
de
Vicepreședintemembru
executiv
sectorul instrumenteși
investiții financiare.

Membru neexecutiv
Vicepreședinte-membru executiv - sectorul
instrumente și investiții financiare
Vicepreședinte – membru executiv - sectorul
asigurări reasigurări
Vicepreședinte- membru executiv - sectorul
sistemului de pensii private
Membru neexecutiv
Vicepreședinte-membru executiv - sectorul
instrumente și investiții financiare

Membru neexecutiv
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Nr.
crt.
16.

Candidat

Funcția

Oancea Mircea

Vicepreședinte-membru executiv - sectorul
instrumente și investiții financiare
Vicepreședinte- membru executiv - sectorul
sistemului de pensii private
Membru neexecutiv
Vicepreședinte – membru executiv - sectorul
asigurări reasigurări

A optat pentru func
ția
de membru neexecutiv.
17.

18.

19.

Rangu Călin Mihai

Și-a retras candidatura
în
data
de
12 noiembrie 2018.
Roşu Cristian
Vicepreședinte- membru executiv - sectorul
sistemului de pensii private
A optat pentru func
ți a
de Vicepreședinte –
membru
executiv
sectorul
asigurări
reasigurări.

Sava Claudia Cătălina
A optat pentru funcția
de membru neexecutiv.

20.

Stamatian Andrei-Liviu
A optat pentru func
ția
de
Vicepreședintemembru
executiv
sectorul instrumenteși
investiții financiare.

Vicepreședinte – membru executiv - sectorul
asigurări reasigurări
Vicepreședinte-membru executiv - sectorul
instrumente și investiții financiare
Membru neexecutiv
Vicepreședinte – membru executiv - sectorul
asigurări reasigurări

Vicepreședinte-membru executiv - sectorul
instrumente și investiții financiare
Vicepreședinte- membru executiv - sectorul
sistemului de pensii private
21.

Wlassopol Ovidiu Răzvan
A optat pentru func
ția
de membru neexecutiv.

22.

Belloiu Ştefan

23.

Nu s-a prezentat
lucrările Comisiilor.
Birtalan Joszef

Vicepreședinte-membru executiv - sectorul
instrumente și investiții financiare
Membru neexecutiv
Membru neexecutiv

la
Membru neexecutiv
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Nr.
crt.
24.

Candidat

Funcția

Bolchiş Florin
Nu s-a prezentat
lucrările Comisiilor.

Membru neexecutiv
la
Membru neexecutiv

26.

Crăciunică Gabriela
Luminița
Diab Camelia

27.

Dobrescu Clelia - Daniela

Membru neexecutiv

28.

Giurescu Ion

Membru neexecutiv

29.

Nu s-a prezentat
lucrările Comisiilor.
Iacob Alin-Eugen

30.

Isar Alexandru

Membru neexecutiv

31.

Mancaş Catalin

Membru neexecutiv

32.

Marcu Gheorghe

Membru neexecutiv

25.

Nu s-a prezentat
lucrările Comisiilor.

Membru neexecutiv

la
Membru neexecutiv

la

33.

Socol Aura Gabriela

Membru neexecutiv

34.

Vorniceanu Marius

Membru neexecutiv
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Anexa nr.2
Lista candidaţilor înscriși pentru ocuparea funcțiilor de membri
ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,
cu indicarea numărului de voturi obținut pentru fiecare candidat

Funcția

Candidaţi

Număr de voturi obținute
„pentru”

Președinte-membru executiv 1. Badea Leonardo

39

Vicepreședinte-membru
executiv - sectorul
instrumente și investiții
financiare

„abţineri”

21

1

Și-a retras candidatura în data de
13 noiembrie 2018.

2. Micu Andrei-Răzvan

Prim-vicepreședinte –
membru executiv

„împotrivă”

3. Simionescu Adrian

0

40

22

4. Ștefan Viorel

1

0

60

5. Toia Radu

20

39

2

6. Ursache Mircea

A optat pentruția func
de
Vicepreședinte-membru executiv sectorul
instrumente
și i nvestiții
financiare

1.Bota Marius Sorin Ovidiu

A optat pentruția func
de
Vicepreședinte-membru executiv sectorul
instrumente
și i nvestiții
financiare

2.Dascălu Elena Doina

40

0

21

3.Micu Andrei-Răzvan

Și-a retras candidatura în data de
13 noiembrie 2018.

4.Mititelu Sorin Cristinel

Și-a retras candidatura în data de
9 noiembrie 2018.

1.Baranga Laurențiu Paul

Nu s-a prezentat
Comisiilor.

2.Bota Marius Sorin Ovidiu
3.Constantinoiu Vicențiu Marian

8

38

21

la

lucrările

2

A optat pentru funcția de membru
neexecutiv.

Funcția

Candidaţi

Număr de voturi obținute
„pentru”

„abţineri”

4.Grădinescu Gabriel

A optat pentru funcția de membru
neexecutiv.

5.Micu Andrei-Răzvan

Și-a retras candidatura în data de
13 noiembrie 2018.

6.Mitroi Adrian

0

51

10

7.Oancea Mircea

A optat pentru funcția de membru
neexecutiv.

8.Sava Claudia Cătălina

A optat pentru funcția de membru
neexecutiv.

9.Stamatian Andrei-Liviu

22

36

4

A optat pentruția func
de
Președinte - membru executiv.

10.Toia Radu

11.Ursache Mircea

0

12. Wlassopol Ovidiu Răzvan

1.Coca Constantinescu
Gheorghe Cornel

Vicepreședinte – membru
executiv - sectorul asigurări
reasigurări

„împotrivă”

39

23

A optat pentru funcția de membru
neexecutiv.
3

0

59

2.Grădinescu Gabriel

A optat pentru funcția de membru
neexecutiv.

3.Micu Andrei-Răzvan

Și-a retras candidatura în data de
13 noiembrie 2018.

4.Rangu Călin - Mihai

Și-a retras candidatura în data de
12 noiembrie 2018.

5.Roşu Cristian

39

21

2

A optat pentruția func
de
Vicepreședinte-membru executiv sectorul
instrumente
și i nvestiții
financiare

6.Stamatian Andrei-Liviu

9

Funcția

Candidaţi

Număr de voturi obținute
„pentru”

1.Armeanu Ștefan Daniel

Vicepreședinte- membru
executiv - sectorul
sistemului de pensii private

41

„abţineri”

16

5

2.Grădinescu Gabriel

A optat pentru funcția de membru
neexecutiv.

3.Micu Andrei-Răzvan

Și-a retras candidatura în data de
13 noiembrie 2018.

4.Mititelu Sorin Cristinel

Și-a retras candidatura în data de
9 noiembrie 2018.

5.Oancea Mircea

A optat pentru funcția de membru
neexecutiv.

6.Roşu Cristian

A optat pentruția func
de
Vicepreședinte – membru executiv sectorul asigurări reasigurări.

7.Stamatian Andrei-Liviu

A optat pentruția func
de
Vicepreședinte-membru executiv sectorul
instrumente
și i nvestiții
financiare.

1.Belloiu Ştefan

Nu s-a prezentat
Comisiilor.

2.Birtalan Joszef

41

3.Bolchiş Florin

Membru neexecutiv

„împotrivă”

la

0

Nu s-a prezentat
Comisiilor.

lucrările

21
la

lucrările

4.Crăciunică Gabriela Luminița

0

41

21

5.Constantinoiu Vicențiu Marian

2

53

7

6.Diab Camelia

21

38

3

7.Dobrescu Clelia - Daniela

21

38

3

Nu s-a prezentat
Comisiilor.

8.Giurescu Ion

9.Iacob Alin - Eugen

3
10

0

la

lucrările

59

Funcția

Candidaţi

Număr de voturi obținute
„pentru”

„împotrivă”

„abţineri”

10.Isar Alexandru

21

38

3

11.Grădinescu Gabriel

41

21

0

12.Mancaş Cătălin

0

38

24

13.Marcu Gheorghe

Nu s-a prezentat
Comisiilor.

la

lucrările

14.Mitroi Adrian

A optat pentruți func a de
Vicepreședinte-membru executiv sectorul
instrumente
și i nvestiții
financiare

15.Oancea Mircea

1

36

25

16.Sava Claudia Cătălina

21

38

3

17.Socol Aura Gabriela

41

17

4

18.Vorniceanu Marius

0

38

24

19.Wlassopol Ovidiu Răzvan

40

21

1
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Anexa nr.3
Lista candidaților propuşi de Comisii, pentru ocuparea funcțiilor de membri
ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

Numele și prenumele

Nr.

Funcția

crt.
1

Badea Leonardo

Președinte-membru executiv

2.

Dascălu Elena Doina

Prim -Vicepreședinte – membru
executiv

3.

Bota Marius Sorin Ovidiu

Vicepreședinte-membru executiv sectorul instrumente și investiții
financiare

4.

Roşu Cristian

Vicepreședinte – membru executiv sectorul asigurări reasigurări

5.

Armeanu Ștefan Daniel

Vicepreședinte- membru executiv sectorul sistemului de pensii private

6.

Birtalan Joszef

7.

Grădinescu Gabriel

8.

Socol Aura Gabriela

9.

Wlassopol Ovidiu Răzvan

Membru neexecutiv
Membru neexecutiv
Membru neexecutiv
Membru neexecutiv
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