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PRE§EDINTE

Domnului
Senator CLAUDIU-MARINEL MURE§AN 

PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU BUGET, FINANJE, ACTIVITATE
bancarA piajA de capital

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in §edinfa din 22 februarie 2021, plenul Senatului a hotarat 
trimiterea spre reexaminare a propunerii legislative pentru modificarea si completarea 

Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.93/2012 privind infiinparea, organizarea ^i 
funcpionarea Autoritapii de Supraveghere Financiara (L641/2020), in vederea intocmirii 
unui raport suplimentar.

In acest sens, va anexam extras din stenograma §edin5;ei Senatului din data de 

22 februarie 2021.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

AncalDana Dragu
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EXTRAS
din stenograma $edinfei Senatului din 22 februarie 2021

Doamna Anca Dana Dragu:
De asemenea, precizam ca, la punctul 5 al ordinii de zi, astazi urmeaza sa ne 

pronuntam asupra solicitarii de retrimitere la comisia de specialitate a initiativei inscrise la 

acest punct.

O interventie din partea liderului Grupului parlamentar PNL.

Va rog, domnule senator.

Domnul Virgil Guran:
Buna ziua!

Multumesc, doamna presedinta.

Propun retrimiterea la comisie - L14/08.01.2021 si, de asemenea, L641/2020. Deci 

punctul 10 si punctul 19, ultimul punct.

Si la L641 vin §i cu o mica motivatie.

intr-adevar, legea prevede im lucru, sa li se deconteze niste bani celor de pe la ASF, 

ceea ce cred ca nu mai e eazul. Asta este foarte clar. Dar, in acelasi timp, sa stiti ca legea 

asta face si un pic de ordine in acest sistem, in care de multe ori stiti ca ne lovim de 

asiguratori care nu raspund de nimic si nu despagubesc oamenii, ne lovim de fonduri de 

investitii care, uneori, au disparut §i-atunci trebuie un pic de ordine.

Si, printre altele, se reglementeaza ceva: acel lucrator care merge in control, sa aiba 

dreptul sa-si deconteze cheltuielile de judecata. Adica, cu alte cuvinte, nu din banii lui sa-si 

angajeze un avocat, pentru ca cred ca e singura institutie in care merge omul, care pleaca in 

control, sa angajeze avocat din banii lui si sa piarda banii lui. Cred eu ca aici toti suntem de 

acord ca in piata aceasta trebuie facuta ordine, nu sa dam facilitati celor de la ASF. Dar 

trebuie facuta ordine.

§i, intr-adevar, mai e specificat ceva: daca nu e facuta o actiune cu rea-credinta de
A

catre cel care merge in control, sa nu fie dosar penal. E paradoxal, stimati colegi. In 

Romania, din pacate, de multe ori trebuie sa precizam inca o data ce inseamna prezumtia 

de nevinovatie, pentru ca, o spun cu toata deschiderea si am spus-o dintotdeauna, din 

pacate, avem si procurori care aplica legea a§a cum nu trebuie si care nu o inteleg foarte 

bine. Si-atunci, din pacate, trebuie sa specificam in anumite legi ca omul, daca e de buna- 

credinta, nu trebuie acuzat penal, numai de dragul de a face ceva si a demonstra ca ai 

activitate injustice.
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Asa ca propun doua saptamani retrimitere la comisie si pentru LI4, si pentru L641. 

Multumesc.

(...)

Domnul Dan Ivan:
Va multumesc, doamna presedinte. 

Dau citire rezultatului voturilor:

(...)

Punctul 5 pe ordinea de zi: 47 de voturi pentru, 86 contra, zero abtineri.

(...)

La punctul 10 am avut 121 de voturi pentru, 12 contra, zero abtineri.

(...)

lar la punctul 19 - 74 de voturi pentru, 59 contra, zero abtineri.

(...)

Doamna Anca Dana Dragu:
La punctul 5 al ordinii de zi solicitarea de retrimitere la comisia de specialitate a 

initiativei legislative a fost respinsa.

(...)

La punctul 10 al ordinii de zi initiativa legislativa a fost retrimisa la comisie.

(...)

La punctul 19 al ordinii de zi initiativa legislativa a fost retrimisa la comisie.
*


