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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 

Financiară. Precum şi pentru modificarea Legii nr. 136/1995 privind  
asigurările şi reasigurările în România  

PLx. 378/2013 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013, pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România – PLx. 378/2013.   
 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  
 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1143 din 17 octombrie 2013, a avizat favorabil proiectul de 
Ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri privind formularea obiectului de reglementare 
şi aspecte de tehnică legislativă.  
 
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  6 noiembrie 2013. 
 
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare armonizarea cu cele mai bune 
practici internaţionale a angajamentelor legislative şi instituţionale pe care Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF) şi le-a asumat în cadrul acordului cu Fondul Monetar 
Internaţional şi cu, Comisia Europeană (angajamente care vizează modificarea cu celeritate a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare), 
precum şi reducerea numărului de membri ai Consiliului ASF şi introducerea unor dispoziţii 
care să prevadă regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese. 
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Din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la dezbateri 
14 deputaţi. 
 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate  de voturi, 
avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 

 
        Relu FENECHIU   Daniel Cătălin ZAMFIR 
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