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         Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, respectiv Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, respectiv Comisia 
economică, industrii şi servicii din Senat, întrunite în şedinţă comună la data de      
29 octombrie 2013 au procedat la audierea candidaţilor la funcţiile de membri 
executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară.  

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, au participat 27 deputaţi. Domnul deputat Andrei Dominic Gerea a fost 
înlocuit de domnul deputat Octavian Popa. Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a 
absentat de la lucrările comune ale Comisiilor.   

Lucrările au fost conduse alternativ de către domnul deputat Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, respectiv 
domnul senator Cosmin Nicula, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital. 

 Şedinţa comună a celor 4 comisii a avut următoarea ordine de zi: 
 

        1.  Audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv 
membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. 
      
      Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă audierea candidaţilor la 
funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului 
Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

       În conformitate cu prevederile pct.4 al art. I din Ordonanţa de urgenta a 
Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenta 
a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum si pentru modificarea si 
completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările si reasigurările in România, 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital si Comisia 
economica, industrii si servicii din Senat, împreună cu Comisia pentru buget, 
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finanţe şi bănci si Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare din 
Camera Deputaţilor, întrunite în şedinţă comună la data de 29 octombrie 2013 au 
procedat la audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru in Consiliul 
Autorităţii de Supraveghere Financiara, pentru un mandat de 5 ani.  

        Lista candidaţilor audiaţi în vederea ocupării funcţiilor de  membri executivi,  
respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, a fost următoarea:  

           1. RUŞANU Dan Radu    

           2. DĂIANU Daniel    

           3. URSACHE Mircea   

           4.  MOLDOVEANU Corneliu               

           5.  GIURESCU Ion          

           6.  SÂRBU Marian    

           7. BIRÓ Albin    

           8. MARCU Gheorghe      

           9. MÎRZAC Marian 

         10. COCA Constantinescu Ghe. Cornel 
 
 
        Candidaţii audiaţi au făcut o prezentare a activităţii si competentelor lor 
profesionale şi au răspuns întrebărilor adresate de membrii comisiilor de 
specialitate. 
 
       În urma audierii şi având în vedere experienţa profesională  a candidaţilor  în 
domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare 
nebancare, Comisiile reunite au hotărât, să propună Plenului Parlamentului 
numirea în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a următoarelor 
persoane: 

 

         1. RUŞANU Dan Radu – preşedinte   - membru executiv 

         2. DĂIANU Daniel – prim-vicepreşedinte - membru executiv   

         3. URSACHE Mircea – vicepreşedinte - membru executiv – sectorul 
instrumentelor şi   investiţiilor  financiare 
         4. MOLDOVEANU Corneliu - vicepreşedinte - membru executiv – sectorul 
asigurărilor-reasigurărilor    

         5.  GIURESCU Ion  – vicepreşedinte -membru executiv – sectorul sistemului 
de pensii private 



 3

         6.  SÂRBU Marian   - membru neexecutiv 

         7.  BIRÓ Albin   - membru neexecutiv 

         8.  MARCU Gheorghe   - membru neexecutiv 

         9.  MÎRZAC Marian     - membru neexecutiv 
 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 30 octombrie 2013, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, 
respectiv intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi: 
     1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii                 
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările 
ulterioare,  PL-x 359/2013– studiu. 
      2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 85/2013 privind declanşarea 
procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta 
Turnu-Severin,  PL-x 383/2013– studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.  

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 31 octombrie 2013, începând cu orele 8,30, cu următoarea 
ordine de zi: 

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 75/2013 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului 
şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru 
Energie, PL-x 374/2013– studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
Mihai TUDOSE 
 
                                               SECRETAR,   
   
           Cornel ITU    
    
                    Consilieri parlamentari:   

Alina Hodivoianu 
        Anca Chiser 
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