Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară  27.03.2017

București, 27 martie 2017 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a
aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă
de capital şi pensii private:
A)
Reglementare
Proiectul de Instrucțiune pentru abrogarea Ordinului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru
aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni;
Proiectul de Normă privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și
reasigurare și a brokerilor de asigurare.
B)
Supraveghere şi control
Suspendarea activităţii Land  Broker de AsigurareReasigurare S.R.L., la cererea societăţii;
Suspendarea activităţii Risk Management Consulting Broker de Asigurare S.R.L., la cererea societăţii;
Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.
C) Autorizare – Avizare
Numirea domnului Wolfgang Kindl în calitatea de Președinte și a domnilor Kurt Svoboda și Erik Stefan Leyers în
calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări S.A.;
Numirea domnului Theodoros Bardis pentru un nou mandat de Director General și membru al Consiliului de
Administrație la societatea Garanta Asigurări S.A.;
Numirea domnului Stoicescu Dan  Mihail pentru un nou mandat de director general la societatea ATE Insurance
Romania S.A.;
Modificările aduse Actului constitutiv al societății Personal Broker  Broker de Asigurare  Reasigurare S.R.L. (numire
administrator și director executiv, schimbarea sediului social și al punctului de lucru);
Modificarea adusă Actului constitutiv al societății Asigest Broker de AsigurareReasigurare S.A. (prelungire mandat
auditor financiar);
Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de
Pensii Facultative S.A.;
Avizarea ca specialist constatare daune a 78 de persoane fizice;
Avizarea şi reavizarea a 29 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 87 agenţi care desfășoară activități de marketing
pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.
D)
Informări
Raportul privind evoluția pieței de capital în anul 2016;
Raportul privind evoluţia pieţei pensiilor private în anul 2016.
*********
Despre ASF
ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru
reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la
consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.
Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

