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Eveniment  important  de  raportat:  Litigiu  Stoica  Daniel-S.I.F.  Transilvania, Dosar 

comercial nr. 9.100/62/2007

S.I.F. Transilvania informeaza ca la termenul din data de 16.10.2008, dupa amanari repetate 

de a se pronunta, in urma abtinerii unor judecatori de a judeca speta, Curtea de Apel Brasov, 

printr-o  decizie  aberanta,  in  afara  spiritului  legii,  pronuntata  intr-un  dispret  total  fata  de 

interesele  a  milioane  de  actionari  (Decizia  nr.117/Ap/16.10.2008),  a  respins  excepţiile 

tardivităţii declarării apelului şi a autorităţii de lucru judecat invocate de S.I.F. Transilvania si 

a  admis  apelul  declarat  de  reclamantul  Stoica  Daniel  împotriva  sentinţei  civile  nr. 

17/CC/26.03.2008 a Tribunalului Braşov -Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, pe 

care  o  schimbă  în  tot,  şi  in  consecinţă:  Anulează  hotărârea  nr.1/27.04.2007  a  Adunării 

Generale  Extraordinare  a  Acţionarilor  S.I.F.  Transilvania  S.A.  şi  actul  adiţional  la  actul 

constitutiv  al  societăţii.  Dispune  menţionarea  prezentei  hotărâri  în  Registrul  Comerţului. 

Respinge cererea pentru acordarea cheltuielilor de judecată. Cu recurs în termen de 15 zile de 

la comunicare.



Reamintim ca a existat o cerere identica formulata de S.C. Cocor S.A. care a fost respinsa 

definitiv  si  irevocabil  prin  Sentinta  civila  nr.  29/CC/03.07.2007,  in  timp ce  cererea  unei 

persoane  fizice-Stoica  Daniel-actionar  semnificativ  din  grupul  Cocor,  a  fost  admisa  prin 

sfidarea logicii si a practicii judiciare. Nu este de fapt prima data cand in procesele dintre 

S.I.F. Transilvania si diversi reclamanti interesati, Curtea de Apel Brasov a pronuntat solutii 

aberante care au fost casate de instantele superioare.

In concluzie, in prezent exista doua hotarari contradictorii care vizeaza doua cereri identice 

privind anularea hotararii A.G.E.A. a S.I.F. Transilvania din 27.04.2007, respectiv o hotarare 

de  respingere  irevocabila  a  cererii  formulate  de  Cocor  S.A  si  prezenta  hotarare  supusa 

recursului de admitere a apelului si a cererii de anulare formulata de actionarul semnificativ 

al Cocor S.A.-Stoica Daniel.

Fata de cele de mai sus, S.I.F. Transilvania informeaza ca va face recurs impotriva acestei 

hotarari aberante care a fost data in dispretul legii, a actionarilor societatii si a investitorilor 

de pe piata de capital.
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