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Agenda întâlnirii GCDPPC, 22 februarie 2022, ora 12:00, platforma Zoom 

 

 

Stimați membri ai GCDPPC, 

  

În conformitate cu prevederile ROF al GCDPPC, Art. 6, alin (2), prezentăm agenda întâlnirii din data 

de 22 februarie 2022, ora 12:00, convocată de către coordonatorul Grupului consultativ de dialog 

permanent în domeniul protecţiei consumatorilor de servicii financiare non-bancare, prin 

corespondență electronică, după cum urmează: 

 

 1. Prezentare generală a noii conduceri a Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI) și 

discuție cu membrii Grupului 

  

 Fundamentare a inițiatorului:  

 Subiect propus și fundamentat în cadrul ședinței GCDPPC din data de 13.01.2022 și prevăzut în 

minuta grupului 

Subiect propus și fundamentare realizată de:  

Dl. Călin Rangu, Coordonator GCDPPC  

Prezintă:  

Dl. Sorin-Iulian Cioacă, Președinte CA al FCI  

Dl. Costel-Bogdan Movileanu, Director general al FCI 

 

2. Plata pensiei administrate privat Pilon II, în contextul discuțiilor privind modalitățile de plată 

a pensiilor private 

 

Fundamentare a inițiatorului:  

Subiect propus și fundamentat în cadrul ședinței GCDPPC din data de 13.01.2022 și prevăzut în 

minuta grupului  

Subiect propus și fundamentare realizată de:  

Dl. Alin Iacob, membru GCDPPC, AURSF 

Prezintă:  

Participare la discuție, dl. Liviu Iulian Ionescu, reprezentant A.S.F., DG-SSPP/Serviciul Analiză 

Piață 
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3. Evoluția pieței din perspectiva ofertei de asigurări RCA ca urmare a declarării insolvenței 

societății City Insurance  

 

 

Fundamentare a inițiatorului:  

Subiect propus și fundamentat în cadrul ședinței GCDPPC din data de 13.01.2022 și prevăzut în 

minuta grupului  

Subiect propus și fundamentare realizată de:  

Dl. Alin Iacob, membru GCDPPC, AURSF 

Prezintă:  

Participare la discuție, dl. Nicolae Pană, reprezentant A.S.F., DG-SAR/Serviciul Supraveghere și 

Control Conduită și Scheme de Garantare 

 

4. Propunerile privind agenda următoarei întâlniri. 

 

Mențiuni:  

În situații excepționale, se pot transmite propuneri pentru Ordinea de zi cu 24 de ore înainte de data 

întâlnirii, în acest context fiind necesară aprobarea coordonatorului Grupului pentru introducerea pe 

ordinea de zi a întâlnirii. Membrii Grupului care propun puncte de discuție sunt rugați să transmită, 

în termenul precizat, nota de prezentare și fundamentare a propunerii, însoțită de eventuale 

documente de analiză. 

 

 

 

 

Coordonator GCDPPC, 

Călin RANGU 

 

 

 

 

Notă:  

Participarea la întâlnirile Grupului consultativ de dialog permanent în domeniul protecției 

consumatorilor de servicii financiare non-bancare obligă participanții la păstrarea 

confidențialității privind toate și oricare dintre informațiile aflate la întâlnire.  


