
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢ ILOR 
Comisia pentru Afaceri  Europene 

   
                 Bucureşti, 18 septembrie 2013 

                           Nr.  4.c-19/   646 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 93/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de 

Supraveghere Financiară 
PLX nr.247/2013 

  
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de 
Supraveghere Financiară, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege stabilește modul de 
completare a obligațiilor Autorității de Supraveghere Financiară în ce privește cooperarea cu 
Autoritatea Europeană pentru Asigurări și pensii Ocupaționale (AEAPO). 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 613 din 26.06.2013, a avizat favorabil proiectul de lege, 
cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 18 septembrie 2013. 

 Comisia de Afaceri Europene nu are obiecțiuni asupra textului propunerii, ia act de faptul 
ca obligațiile stabilite sunt în conformitate cu directivele Uniunii Europene și admite argumentul 
Guvernului conform căruia măsurile stabilite prin ordonanța de urgență trebuie luate de urgență, în 
timp util pentru a permite evitarea unor sancțiuni pecuniare din partea Uniunii, în condițiile 
declanșării procedurii de necomunicare a măsurilor de transpunere legislativă. 

 Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la dezbateri 
14 deputaţi. 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu un vot împotrivă, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 

 
     Preşedinte,       Secretar, 

 
Relu FENECHIU                     Ana BIRCHALL 
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