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Vă înaintăm, alăturat, AVIZUL COMUN asupra audierii candidaţilor pentru 

ocuparea funcției de vicepreședinte – membru executiv – sectorul instrumentelor și 

investițiilor financiare al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

 

 
     PREŞEDINTE              VICEPREŞEDINTE 
           

       Senator Viorel ARCAȘ                                Deputat Iuliu NOSA 
 
 

 

     PREŞEDINTE                            PREŞEDINTE 
 
 Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR                        Deputat  Gheorghe  ȘIMON  
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AVIZ COMUN 
asupra audierii candidaților pentru ocuparea funcției de vicepreședinte                       
– membru executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) și (3) și art. 12 alin. (1) lit. b)  din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și 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, 
finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din 
Camera Deputaților, întrunite în şedinţa comună din data de 4 decembrie 2018,             
au procedat la audierea candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de vicepreședinte            
– membru executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor financiare al             
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin 
demisia domnului Bota Marius Sorin Ovidiu, pe durata rămasă a mandatului 
început la data de 14 noiembrie 2018, potrivit Hotărârii Parlamentului României             
nr. 37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din             
14 noiembrie 2018. 

Înainte de începerea audierilor, membrii celor patru Comisii au aprobat             
cu majoritate de voturi (24 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 12 abțineri) 
procedura de lucru, respectiv: audierea candidaților în ordine alfabetică, timpul alocat 
pentru susținerea candidaturilor și pentru adresarea întrebărilor de către membrii celor             
patru Comisii, precum și timpul alocat răspunsurilor la întrebări.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au aprobat cu             
majoritate de voturi  (29 de voturi pentru și 12 voturi împotrivă), ca fiecare 
candidatură să fie supusă nominal la vot.           

Domnul deputat Cupșa Ioan a propus ca votul să fie secret, cu buletine. Supusă la 
vot, această propunere a întrunit 18 voturi pentru și 23 de voturi împotrivă              
și, în consecință, a fost respinsă de membrii celor patru Comisii. 
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Menţionăm că domnul Oancea Mircea și domnul Stamatian Andrei-Liviu             
nu  s-au prezentat la audieri. 

S-a luat act de depunerea, la secretariatul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, a 
candidaturii domnului Toia Radu, în data de 3 decembrie 2018, înregistrată sub              
nr. 4c-2/988, după expirarea termenului stabilit de birourile permanente ale Camerei 
Deputaților și Senatului, respectiv, 28 noiembrie 2018, motiv pentru care aceasta             
a fost respinsă. 

Cu prilejul audierilor, membrii celor patru Comisii au luat act de faptul că toți 
candidații au depus declarație 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 și-au prezentat activitatea, competenţele profesionale şi au 
răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru Comisii. 

În aplicarea dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului             
nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări 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 în scopul numirii membrului executiv al Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară.  

Lista candidaţilor înscrişi pentru ocuparea funcției de vicepreședinte             
– membru executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor financiare al 
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, este prezentată în Anexa nr. 1, 
care face parte integrantă din  prezentul aviz comun. 

Lista candidaţilor înscrişi pentru ocuparea funcției de vicepreședinte             
– membru executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor financiare al 
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cu indicarea numărului de 
voturi obținut pentru fiecare candidat, este prezentată în Anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din  prezentul aviz comun. 

Doamna deputat Chichirău Cosette-Paula a solicitat repetarea votului pentru 
candidatul Grădinescu Gabriel. Supusă la vot, acestă propunere a întrunit              
16 voturi pentru și 30 de voturi împotrivă și, în consecință, a fost respinsă de 
membrii celor patru Comisii. 

În urma audierii, membrii Comisiilor reunite au hotărât să propună plenului 
Camerelor reunite numirea domnului Grădinescu Gabriel în funcția de 
vicepreședinte – membru executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor 
financiare, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din  prezentul aviz comun. 

 
Anexăm, alăturat, CV-ul candidatului. 

 

     PREŞEDINTE             VICEPREŞEDINTE 
           

       Senator Viorel ARCAȘ                                Deputat Iuliu NOSA 
 
 

 

     PREŞEDINTE                           PREŞEDINTE 
 
 Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR                        Deputat  Gheorghe  ȘIMON  
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                                                                                                                         Anexa nr. 1 

Lista candidaţilor înscrişi pentru ocuparea funcției de vicepreședinte – membru 
executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară 
 
  

Nr. 
crt. 

Candidat 

1. Constantinoiu Vicențiu 

2. Grădinescu Gabriel 

3. Mancaș Cătălin 

4. Mitroi Adrian 

5. Oancea Mircea 

Nu s-a prezentat la lucrările celor patru Comisii. 

6. Sava Claudia Cătălina 

7. Stamatian Andrei-Liviu 

Nu s-a prezentat la lucrările celor patru Comisii. 

8. Toia Radu 

Candidatura a fost depusă în data 3 decembrie 2018, la secretariatul Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci, înregistrată sub nr. 4c-2/988, după expirarea termenului stabilit 
de birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, respectiv, 
28 noiembrie 2018, motiv pentru care aceasta a fost respinsă. 

9. Țara Ioan Gheorghe 
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  Anexa nr. 2 

Lista candidaţilor înscriși pentru ocuparea funcției de 
vicepreședinte – membru executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor financiare              

al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, 
cu indicarea numărului de voturi obținut pentru fiecare candidat 

 
 

Nr. 
crt. 

Candidați Număr de voturi obținute 

  ,,pentru” ,,împotrivă” ,,abțineri” 

1. Constantinoiu Vicențiu 12 23 9 

2. Grădinescu Gabriel 28 20 1 

3. Mancaș Cătălin 0 30 20 

4. Mitroi Adrian 12 16 15 

5. Oancea Mircea Nu s-a prezentat la lucrările celor patru Comisii. 

6. Sava Cătălina Claudia  20 20 6 

7. Stamatian Andrei-Liviu Nu s-a prezentat la lucrările celor patru Comisii. 

8. Țara Ioan Gheorghe 1 14 23 

9. Radu Toia Candidatura a fost depusă în data de 3 decembrie 
2018, la secretariatul Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci, înregistrată sub nr. 4c-2/988, 
după expirarea termenului stabilit de birourile 
permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, 
respectiv, 28 noiembrie 2018, motiv pentru care 
aceasta a fost respinsă. 
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Anexa nr. 3 

Candidatul propus de Comisiile reunite plenului celor două Camere,  
pentru ocuparea funcției de vicepreședinte – membru executiv – sectorul 

instrumentelor și investițiilor financiare 
al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară 

 

 

1. Grădinescu Gabriel – vicepreședinte – membru executiv – sectorul 
instrumentelor și investițiilor financiare. 


