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Eveniment important de raportat: privind incompatibilitatea unui
membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania
În continuarea Rapoartelor Curente nr. 513/21.01.2020 ºi nr.
555/23.01.2020, S.I.F. Transilvania informeazã cã, prin Ordonanþa din
22.01.2020, emisã de cãtre Procurorul ªef D.I.I.C.O.T. – Serviciul
Teritorial Constanþa în dosarul nr. 13/II/2/2019 a fost respinsã ca
neîntemeiatã plângerea formulatã de S.I.F. Transilvania împotriva
Ordonanþei nr. 582/D/P/2019 din data de 03.09.2019 a D.I.I.C.O.T. –
Serviciul Teritorial Constanþa, plângerea formulatã împotriva dispoziþiei
de clasare a dosarului privind infracþiunea de manipulare de piaþã ºi
spãlare de bani pornitã împotriva d-lui Constantin Frãþilã; prin aceeaºi
ordonanþã din 03.09.2019 s-a declinat soluþionarea cercetãrii penale
împotriva d-lui Constantin Frãþilã pentru infracþiunea de....” trecere a
acþiunilor sale pe numele altor persoane, în scopul formãrii unei
majoritãþi în adunarea generalã, în detrimentul altor acþionari,
prevãzutã de art. 279 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea
art. 35 alin. (1) din Codul penal.....si infractiunea de constituire grup
infractional organizat, fapta prevazuta si pedepsita de art.367 din Codul
Penal...”.
Având în vedere Încheierea nr. 7/17.01.2020 ºi Sentinþa nr.
13/30.01.2020 ale Curþii de Apel Constanþa, pronunþate în Dosarul nr.
8031/2/2018*, prin care s-a suspendat executarea ºi apoi s-a dispus
anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018,constatam ca urmãrirea
penalã îndreptatã împotriva d-lui Constantin Frãþilã nu a încetat pentru
infracþiunile de manipulare a pietei de capital ºi spãlare de bani,
Ordonanþa de clasare nefiind definitiva iar urmãrirea penalã pentru
infracþiuni la Legea nr. 31/1990 si infractiunea de constituire de grup
infractional organizat, continuã la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Constanþa.Curtea de Apel Constanta nu a fost sesizata pentru
infractiunile care s-au transferat pentru continuarea urmaririi penale la
Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.
Faþã de cele de mai sus, S.I.F. Transilvania constatã cã dl. Constantin
Frãþilã este incompatibil pentru funcþia de membru al Consiliului de
Supraveghere incompatibilitate atrasã atât de art. 13 al Regulamentului
A.S.F. nr. 1/2019 cât ºi de art. 15 din Actul constitutiv al S.I.F.
Transilvania.
Astfel, art. 13 al Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 statueazã cã: (1) Fãrã
a aduce atingere oricãror drepturi fundamentale, reputaþia, onestitatea
ºi integritatea persoanei evaluate, menþionate la art. 12, sunt puse la
îndoialã în situaþia în care existã orice evidenþe relevante cu privire
la existenþa uneia dintre urmãtoarele situaþii, fãrã a se limita la
acestea:
a) condamnarea sau urmãrirea penalã in personam în cazuri
referitoare la:
(i) infracþiuni prevãzute de legislaþia financiar-bancarã, infracþiuni
prevãzute de legislaþia referitoare la spãlarea banilor ºi finanþarea
terorismului sau infracþiuni în legãturã cu fapte de corupþie;
....
(iv) alte infracþiuni prevãzute de legislaþia privind societãþile,
falimentul, insolvenþa, precum ºi de cea privind protecþia
consumatorului;
În art. 15 al Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania sunt menþionate
expres condiþiile ce trebuie îndeplinite de cãtre o persoanã în
vederea deþinerii calitãþii de membru al Consiliului de
Supraveghere, respectiv: Societatea este administratã în sistem

dualist de cãtre un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere.
Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o
perioadã de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 7
persoane fizice, care trebuie sã îndeplineascã, cumulativ,
urmãtoarele condiþii: a) deþine experienþã relevantã, de minimum 5 ani,
în domeniul pieþei de capital, financiar-bancar sau al administrãrii
investiþiilor; b) nu este condamnatã sau nu se aflã în curs de urmãrire
penalã în cazuri referitoare la: (i) infracþiuni prevãzute de legislaþia
financiar-bancarã, inclusiv infracþiuni prevãzute de legislaþia referitoare
la spãlarea banilor ºi finanþarea terorismului; (ii) infracþiuni contra
patrimoniului sau alte infracþiuni specifice domeniului
economic/financiar; (iii) infracþiuni prevãzute de legislaþia fiscalã; (iv) alte
infracþiuni prevãzute de legislaþia privind societãþile, falimentul,
insolvenþa, precum ºi de cea privind protecþia consumatorului;
Având în vedere aceastã situaþie, S.I.F. Transilvania SA Brasov, în
vederea respectãrii legalitãþii în ceea ce priveºte funcþionarea
structurilor superioare de conducere ,s-a adresat A.S.F. prin Adresa nr.
792/31.01.2020 prin care a informat ºi subliniat starea de
incompatibilitate a d-lui Constantin Frãþilã, incompatibilitate similarã
acestei situaþii existentã la emiterea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018,
solicitând în, acest sens ca A.S.F. sã se încadreze în dispoziþiile
legale secundare emise de cãtre A.S.F., respectiv Regulamentul
A.S.F. nr. 1/2019 cât ºi în dispoziþiile imperative cuprinse în Actul
constitutiv al S.I.F. Transilvania, prin emiterea unei noi decizii
pentru revocarea Avizului A.S.F. nr. 422/2016 în ceea ce-l priveºte pe
dl. Constantin Frãþilã sau pentru a emiterea unei decizii de avizarea a
d-lui Constantin Frãþilã prin raportare la dispoziþiile art. 13 din
Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu asumarea responsabilitãþii
aplicãrii întocmai a dispoziþiilor legale.
Menþionãm cã prin Scrisoarea nr. VPI/550/22.01.2020, semnatã de
un vicepreºedinte al A.S.F., emisã sub imperiul excesului de putere,
s-a solicitat imperativ Directoratului S.I.F. Transilvania ca in 24 de
ore sã fie înregistrat dl. Constantin Frãþilã în Registrul Comerþului,
conform Încheierii nr. 7/17.01.2020, pronunþatã în dosarul nr.
8031/2/2018*.
Pentru a evita o nouã sancþiune aplicatã de A.S.F., Directoratul S.I.F.
Translvania a solicitat O.R.C. efectuarea menþiunilor solicitate imperativ
de cãtre A:S.F., dar totodatã s-a adresat Autoritãþii arãtând cã starea de
incompatibilitate a d-lui Constantin Frãþilã nu a încetat.
Astfel cum am subliniat mai sus, chiar dacã Hotãrârile Curþii de Apel
Constanþa au suspendat ºi anulat Decizia A.S.F. nr. 1095/2018, pentru
o parte din infracþiunile sãvârºite de dl. Constantin Frãþilã, urmarirea
penala in personam nu a încetat pentru infraþiunile de manipularea
pieþei de capital ºi spãlare de bani iar pentru alte infracþiuni prevãzute ºi
sancþionate de Legea nr. 31/1990, urmãrirea penalã continuã de cãtre
Parchetul de pe lângã Tribunalul Constanþa, respectiv pentru
infracþiunea de...” trecere a acþiunilor sale pe numele altor persoane,
în scopul formãrii unei majoritãþi în adunarea generalã, în
detrimentul altor acþionari, prevãzutã de art. 279 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal si
constituire de grup infractional organizat...”
Având în vedere cele de mai sus ºi pentru intrarea în legalitate privind
persoanele care ocupã funcþii de conducere superioarã în cadrul
A.F.I.A., S.I.F. Transilvania considerã cã dl. Constantin Frãþilã nu poate
avea calitatatea de membru al Consiliului de Supraveghere ºi solicitã
A.S.F. sã se conformeze prevederilor ºi atribuþiilor acestei instituþii în
vederea aplicãrii corespunzãtoare a dispoziþiilor art. 34 raportat la art. 13
din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 ºi dispoziþiilor art. 15 din Actul
constitutiv al S.I.F. Transilvania.
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