
                                        

 

 
COMUNICAT 

 
 

Privind mandatul membrilor Directoratului 
 
 
Urmare publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70 din 14 mai 2020 revenim 

la Comunicatul publicat în 14.05.2020 Privind încetarea mandatului membrilor Directoratului, 
publicarea raportării trimestriale și măsurile administrative în cadrul SIF Transilvania pe 
perioada până la avizarea unui nou Directorat si informăm acţionarii, investitorii şi 
Autoritatea de Supraveghere Financiară că mandatul actualului Directorat format din dnii 
Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitaş, conform informaţiilor disponibile în Registrul 
Comerţului ar fi trebuit să expire în data de 19.04.2020, dar prin puterea dispoziţiilor legale 
prezentate mai jos, acest mandat, prin efectul legii, este în continuare valabil. 

Cele de mai sus au în vedere dispoziţiile art. 18 al Decretului Preşedintelui României 
nr. 240/14.04.2020, prin care se statuează că se menţine valabilitatea documentelor eliberate 
de autorităţile publice care expiră pe durata stării de urgenţă şi art. 45 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, prin care se stabileşte că În măsura în care prezentul 
capitol nu prevede altfel, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile 
publice se menţine pe toată durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 
240/2020privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi pentru o 
perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. 

Texte prezentate în cadrul paragrafului anterior au efectul de a prelungi valabilitatea 
Avizelor A.S.F. nr. 265/12.10.2016, nr. 51/23.02.2017 şi nr. 325/23.05.2017, prin efectul 
legii, până la data de 13 august 2020, iar cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 
15312 din Legea nr. 31/1990, în interpretarea dată prin Decizia I.C.C.J. nr. 24 din 6 noiembrie 
2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153/19.02.2018, actualul 
Directorat deţine prerogativele reprezentării S.I.F. Transilvania.  

Prin urmare, Comunicatul publicat în 14.05.2020 Privind încetarea mandatului 
membrilor Directoratului, publicarea raportării trimestriale și măsurile administrative în 
cadrul S.I.F. Transilvania pe perioada până la avizarea unui nou Directorat se revocă şi nu 
produce niciun efect în ceea ce priveşte aspectele referitoare la mandatul Directoratului. 
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