
Anexă

Număr
dosar

Obiect Numărul
deciziei A.S.F.

contestate

Cuantumul
amenzii

Suma
achitată 

(doar 50% din
cuantumul

amenzilor se face
venit la bugetul

A.S.F.)

Reclamant Termen în instanță/Soluție

Dosar nr.
3983/2/2021

suspendar
e

executare

Decizia nr.
714/3.06.2021 

2.930.766
lei

1.465.383  lei
din  1.465.383
lei (încasată la
23.06.2021)

 - Vivendi 
International 
SRL

 - Societatea de
Asigurare  -
Reasigurare
City Insurance
S.A.

Prin Hotărârea nr. 1001 din  24.06.2021, CAB  „Admite
excepția  lipsei  dovezii  calităţii  de  reprezentant  a  SCA
Voicu  &  Filipescu  pentru  reclamanta  Societatea  de
Asigurare  -  Reasigurare  City  Insurance  SA.  Anulează
cererea de suspendare în privinţa reclamantei Societatea
de  Asigurare  -  Reasigurare  City  Insurance  SA,  pentru
lipsa  dovezii  calităţii  de  reprezentant  a  SCA  Voicu  &
Filipescu.  Respinge  excepţia  lipsei  calităţii  procesuale
active  a  reclamantei  Vivendi  International  SRL,  ca
neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare a judecăţii,
formulată de pârâtă,  ca neîntemeiată.  Respinge cererea
de  suspendare  formulată  de  reclamanta  Vivendi
International SRL în contradictoriu cu pârâta Autoritatea
de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată. Cu recurs
în termen de 5 zile de la comunicare (...)”

Dosar nr.
3984/2/2021

anulare act La  termenul  din  data  de  9.06.2022  instanța  a  amânat
pronunțarea la data de 24.06.2022

Dosar nr.
4253/2/2021

suspendar
e

executare

Decizia nr.
716/3.06.2021

1.000.000
lei

0  lei  din
500.000 lei

RENATO
SZILAGYI  -
președinte  al
Directoratului
Societății  de
Asigurare  -
Reasigurare
City  Insurance

Prin Hotărârea nr. 1034 din 29.06.2021, CAB „Admite în
parte  cererea.  Dispune  suspendarea  executării  art.1  al
Deciziei  nr.716/03.06.2021  emisă  de  A.S.F.  referitor  la
sancţionarea reclamantului Renato Syilagzi cu amendă în
cuantum de 1.000.000 lei, până la soluţionarea definitivă
a cererii de anulare. Respinge în rest cererea. Cu drept de
recurs în termen de 5 zile de la comunicare.”

Dosar nr. anulare act Prin  Încheierea  din  data  de  26.04.2022,  CAB  „Admite



Număr
dosar

Obiect Numărul
deciziei A.S.F.

contestate

Cuantumul
amenzii

Suma
achitată 

(doar 50% din
cuantumul

amenzilor se face
venit la bugetul

A.S.F.)

Reclamant Termen în instanță/Soluție

4251/2/2021 S.A. cererea formulată de reclamant. În temeiul art. 413 alin.1
pct.  2  C.proc.civ.  dispune suspendarea judecăţii  cauzei
până la  soluţionarea  definitivă  a  dosarelor  penale:  nr.
117/P/2021 al  Parchetului  de pe lângă Înalta  Curte  de
Casaţie  şi  Justiție  –  Secţia  de  Urmărire  Penală  şi
Criminalistică şi nr. 1919/D/P/2021 al Parchetului de pe
lângă  Înalta  Curte  de  Casație  şi  Justiție  –  DIICOT  –
Structura Centrală.  Cu drept de recurs pe toată durata
suspendării.”

Dosar nr. 
4254/2/2021

suspendar
e

executare

Decizia nr.
717/3.06.2021

1.000.000
lei

0  lei  din
500.000 lei

MIRCEA
BUZERA
BARBU -
vicepreședinte
al
Directoratului
Societății  de
Asigurare-
Reasigurare
City  Insurance
S.A.

Prin Hotărârea nr. 2121 din 7.04.2022, Î.C.C.J. „Respinge
recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere
Financiară împotriva sentinței nr. 1087 din 7 iulie 2021 a
Curții  de  Apel  București  -  Secția  a  VIII-a  contencios
administrativ și fiscal, ca nefondat. Definitivă.”

Dosar nr.
4255/2/2021

anulare act Prin  Încheierea  din  data  de  28.04.2022  CAB  „Admite
cererea  de  suspendare  a  judecăţii  formulată  de
reclamant. În temeiul art.  413 alin.  (1) pct. 2 C.pr.civ.,
suspendă judecata cauzei până la soluţionarea definitivă
a dosarelor penale nr. 117/P/2021 al Parchetului de pe
lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  –  Secţia  de
Urmărire  Penală  şi  Criminalistică  (reunit  la  dosarul
penal  nr.  3023/D/P/2021  al  Parchetului  de  pe  lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura
Centrală)  şi  nr.  1919/D/P/2021  al  Parchetului  de  pe
lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  –  DIICOT  –
Structura  Centrală.  Cu  recurs  pe  toată  durata
suspendării.”
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dosar
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Dosar nr.
4269/2/2021

suspendar
e

executare

Decizia A.S.F.
nr.718/3.06.2021

1.000.000
lei

0  lei  din
500.000 lei

SPYRIDON
STAVROS
MAVROGAL
OS  FOTIS -
membru  al
Directoratului
Societății  de
Asigurare-
Reasigurare
City  Insurance
S.A.

Prin  Hotărârea  nr.  290/20.01.2022,  Î.C.C.J.   „Admite
recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere
Financiară împotriva sentinţei civile nr. 1088 din 8 iulie
2021  a  Curţii  de  Apel  Bucureşti  -  Secţia  a  VIII-a
contencios  administrativ  şi  fiscal.  Casează  sentinţa
recurată şi, în rejudecare, respinge cererea de suspendare
ca neîntemeiată. Definitivă.”

Dosar nr.
4272/2/2021

anulare act Prin Hotărârea nr. 470 din 11.03.2022, CAB  „Respinge
cererea  de  chemare  în  judecată  ca  neîntemeiată.  Cu
recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se
depune  la  Curtea  de  Apel  Bucureşti.  Pronunţată  azi,
11.03.2022, în condiţiile art. 402 teza finală C.pr.civ.”

Dosar nr.
4999/2/2021

suspendar
e

executare

Decizia A.S.F.
nr.719/3.06.2021

1.000.000
lei

0  lei  din
500.000 lei

ROSSLER
MAX
WALTER -
vicepreședinte
al  Consiliului
de
supraveghere al
Societății  de
Asigurare  -
Reasigurare
City  Insurance
S.A.

Prin Hotărârea nr. 1147  din 10.08.2021 CAB „Respinge
cererea  ca  neîntemeiată.  Cu  recurs  în  5  zile  de  la
comunicare.”

Dosar nr.
4361/2/2021

anulare act Prin  Încheierea  din  data  de  1.04.2022,  CAB  „Admite
cererea  reclamantei  privind  suspendarea  judecăţii.
Dispune suspendarea judecării  cauzei  conform art.  413
alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă până la soluţionarea
dosarelor penale nr. 117/P/2021 şi nr. 1919/P/2021. Cu
recurs pe toată durata suspendării.”

Dosar nr.
4475/2/2021

suspendar
e

executare

Decizia A.S.F.
nr.720/3.06.2021

1.000.000
lei

0  lei  din
500.000 lei

EPAMEINON
DAS
PAPANIKOL
AOU -

Prin Hotărârea nr.  1180 din 6.08.2021 CAB „ „Respinge
acțiunea, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen
de 5 zile de la comunicare.”
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membru  al
Consiliului  de
supraveghere al
Societății  de
Asigurare-
Reasigurare
City  Insurance
S.A.

Dosar nr.
4474/2/2021

anulare act Prin  Încheierea  din  data  de  26.04.2022  CAB  „Admite
cererea formulată de reclamant. În temeiul art. 413 alin.1
pct.  2  C.proc.civ.  dispune suspendarea judecăţii  cauzei
până la  soluţionarea  definitivă  a  dosarelor  penale:  nr.
117/P/2021 al  Parchetului  de pe lângă Înalta  Curte  de
Casaţie  şi  Justiţie  –  Secţia  de  Urmărire  Penală  şi
Criminalistică şi nr. 1919/D/P/2021 al Parchetului de pe
lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  –  DIICOT  –
Structura Centrală.  Cu drept de recurs pe toată durata
suspendării.”

Dosar nr.
4326/2/2021

suspendar
e

executare

Decizia A.S.F.
nr.721/3.06.2021

1.000.000
lei

10.000  de  lei
din  10.000  de
lei  (conform
sentinței
CAB,  suma
diminuată)

AELITA
ARAMPOVA
-  membru  al
Consiliului  de
supraveghere al
Societății  de
Asigurare  -
Reasigurare
City  Insurance
S.A.

Prin Hotărârea nr. 2057 din 5.04.2022, Î.C.C.J. „Respinge
recursurile declarate de recurenta-reclamantă Arampova
Aelita  şi  de  recurenta  -  pârâtă  Autoritatea  de
Supraveghere  Financiară  împotriva  Sentinţei  civile  nr.
1107  din  15  iulie  2021  pronunţate  de  Curtea  de  Apel
Bucureşti  –  Secţia  a VIII-a Contencios  Administrativ  şi
Fiscal, ca nefondate. Definitivă.”
Practic se menține soluția CAB pronunțată prin Hotărârea
nr. 1107/15.07.2021 „Admite în parte cererea de chemare
în judecată, formulată de reclamanta Arampova Aelita în
contradictoriu  cu  pârâta  Autoritatea  de  Supraveghere
Financiară (ASF). Suspendă executarea deciziei ASF nr.
721/03.06.2021, până la soluţionarea definitivă a acţiunii
în  anulare,  în  limita  sumei  de  990.000  lei  cu  titlu  de
diferenţă  amendă  contravenţională  aplicată  părţii
reclamante.  Respinge  în  rest  cererea  de  chemare  în
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judecată  ca  neîntemeiată,  cu  menţinerea  efectului
executoriu al deciziei ASF nr. 721/03.06.2021 în ceea ce
priveşte diferenţa de 10.000 lei amendă contravenţională
şi  sancţiunea  contravenţională  complementară  aplicată
părţii reclamante.”

Dosar nr.
4322/2/2021

anulare act Prin Încheierea  din  data  de 24.05.2022,  CAB „Dispune
suspendarea judecării cauzei conform art. 413 alin. 1 pct.
2 Cod procedură civilă până la soluţionarea definitivă a
dosarului penal nr. 3023/D/P/2021 al Parchetului de pe
lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  si  Justiţie  –  DIICOT-
Structura  Centrală.  Cu  recurs  pe  toată  durata
suspendării.”

Dosar nr.
4271/2/2021

suspendar
e

executare 

Decizia A.S.F.
nr.722/3.06.2021

1.000.000
lei

0  lei  din
500.000 lei 

CRISTIAN
PASCALE -
membru  al
Consiliului  de
supraveghere al
Societății  de
Asigurare  -
Reasigurare
City  Insurance
S.A.

Prin Hotărârea din 3.05.2022, Î.C.C.J. „Respinge recursul
formulat  de  recurenta-pârâtă  Autoritatea  de
Supraveghere Financiară şi recursul incident formulat de
recurentul-reclamant Pascale Cristian împotriva Sentinței
nr.  1091 din 6 iulie  2021 a Curții  de Apel  București  –
Secția  a IX-a de Contencios Administrativ  şi  Fiscal,  ca
nefondate.  Obligă recurenta – pârâtă la plata sumei de
3000  de  lei  reprezentând  cheltuieli  de  judecată  in
favoarea recurentului  –  reclamant  Pascale  Cristian,  cu
aplicarea art. 453 alin. 2 din Codul de procedură civilă.
Definitivă.”

Dosar nr.
4270/2/2021

anulare act Prin  Încheierea  din  data  de  1.04.2022,  CAB  „Admite
cererea  reclamantei  privind  suspendarea  judecății.
Dispune suspendarea judecării  cauzei  conform art.  413
alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă până la soluționarea
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dosarelor  penale  nr.ll7/P/2021  şi  nr.  1919/P/2021.  Cu
recurs pe toată durata suspendării.”

Dosar nr.
4275/2/2021

suspendar
e

executare 

Decizia A.S.F.
nr.723/3.06.2021

1.000.000
lei

0  lei  din
500.000 lei

ROBERT
BROWNE
WOODTHOR
PE - președinte
al  Consiliului
de
supraveghere al
Societății  de
Asigurare-
Reasigurare
City  Insurance
S.A.

Prin Hotărârea  nr.  1096 din  7.07.2021 CAB  „Respinge
cererea de suspendare, ca neîntemeiată. Cu recurs, in 5
zile de la comunicare.”

Dosar nr.
4274/2/2021

anulare act Prin  Încheierea  din  data  de  29.03.2022  CAB  „În  baza
art.413  alin.1  pct.2  Cod  procedură  civilă  suspendă
judecarea prezentei cauze până la soluționarea dosarului
penal nr.3023/D/P/2021 aflat pe rolul D.I.C.O.T.-Direcţia
de  Investigare  a  Infracţiunilor  de  Criminalitate
Organizată şi Terorism-Structura Centrală. Cu recurs pe
durata suspendării cauzei.”

 


