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Eveniment important de raportat: Litigii pe rolul instanţelor judecătoreşti 

 

S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că, în conformitate cu 

informaţiile disponibile pe portalul instanţelor de judecată: 

1. Prin Sentinţa nr. 45/2020 din 15.07.2020, pronunţată de Curtea de Apel Braşov în 

dosarul nr. 100/64/2020 instanţa: 

Ia act de renunţarea reclamantei SIF Transilvania la judecata acţiunii formulate în 

contradictoriu cu pârâţii Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Constantin Frăţilă.  

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.  

Hotărârea este dată cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 

Obiectul prezentului dosar l-a constituit cererea societăţii noastre, în contradictoriu cu 

pârâţii ASF şi Constantin Frăţilă prin care am solicitat instanţei să dispună obligarea ASF să 

emită un act administrativ prin care, să revoce Avizul ASF nr. 422/2017, prin care i s-a aprobat 

dlui Constantin Frăţilă calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania 

şi, să modifice componenţa Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, în ceea ce priveşte 

deţinerea de către dl Constantin Frăţilă a calităţii de membru al consiliului, ca efect al revocării 

Avizului ASF nr. 422/2017.    

 

2. Prin Decizia nr. 3514/2020 din 14.07.2020, pronunţată de Înalta Curte Casaţie şi 

Justiţie în dosarul nr. 7259/2/2016 instanţa: 



 

 2 

Respinge recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva 

sentinţei civile nr.1150 din 31 martie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a 

contencios administrativ şi fiscal, ca tardiv.  

Declină competenţa de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii materiale strecurată 

în cuprinsul Sentinţei nr. 1150/31.03.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a 

VIII-a contencios administrativ şi fiscal, în favoarea Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a 

contencios administrativ şi fiscal.  

Hotărârea este definitivă. 

Obiectul prezentului dosar l-a constituit cererea formulată de societatea noastră şi dl 

Mihai Fercală, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care s-a 

solicitat suspendarea executării Deciziei ASF nr. 1995/12.10.2016, prin care s-a respins 

solicitarea SIF Transilvania de avizare a dlui Mihai Fercală în cadrul Directoratului SIF 

Transilvania, conform Hotărârii Consiliului de Supraveghere al societăţii nr. 2/20.04.2016. 
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