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Anexa 1  
LISTA DOSARE ÎN AŞTEPTARE 

 

Crt. Nr. Dosar Instanța Obiectul dosarului Stadiu Următorul termen 

de judecată 

1.  Dosarul nr. 12873/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia dosarul 
are ca obiect cererea de interventie 
formulată de Partea litigantă impotriva unei 
inregistrari la Registrul Comerțului; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. 
Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. 
Primul termen procedural, fără ca 
părțile să fie citate, a fost fixat 
pentru data de 7 Mai 2013. Instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante. 

N/A 

2.  Dosarul nr. 16451/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare a unei 
hotărâri AGA formulată de Partea litigantă; 
nu sunt disponibile alte detalii la acest 
moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante in data de 27 Mai 2013.  

N/A 

3.  Dosarul nr. 27409/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit caruia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante in data de 23 Septembrie 
2013. 

N/A 

4.  Dosarul nr. 25124/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante in data de 10 Octombrie 
2013. 

N/A 

5.  Dosarul nr. 26689/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit caruia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante in data de 1 Octombrie 
2013. 

N/A 

6.  Dosarul nr. 26350/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit caruia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante in data de 26 Septembrie 

N/A 
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citat. 2013. 

7.  Dosarul nr. 26188/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia dosarul 
are ca obiect o cerere de intervenţie 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. 
Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante pentru neîndeplinirea 
obligaţiei de completare a acţiunii in 
data de 23 Septembrie 2013.  

N/A 

8.  Dosarul nr. 25009/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante in data de 26 Septembrie 
2013. 

N/A 

9.  Dosarul nr. 25942/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigantein data de 1 Octombrie 
2013. 

N/A 

10.  Dosarul nr. 25789/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante in data de 24 Septembrie 
2013. 

N/A 

11.  Dosarul nr.  27280/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit caruia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante in data de 23 Septembrie 
2013. 

N/A 

12.  Dosarul nr. 26451/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit caruia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante in data de 9 Octombrie 
2013. 

N/A 

13.  Dosarul nr. 27876/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit caruia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 

N/A 
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detalii la acest moment. Fondul nu a fost 
citat. 

litigante in data de 9 Octombrie 
2013. 

14.  Dosarul nr. 27986/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit caruia dosarul 
are ca obiect o acțiune în anulare formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 
urma unui termen procedural la 
care Fondul nu a fost citat, instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante in data de 9 Octombrie 
2013. 

N/A 

15.  Dosarul nr. 39541/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă împotriva Hotărârii AGEA a 
Fondului nr. 16/22.11.2013  privind 
ratificarea şi aprobarea hotărârilor AGEA 
adoptate în perioada 6 sept 2010 – 21 nov. 
2013. 

Dosar pe rol Primul termen de 
judecată stabilit de instanţă este 14 
ianuarie 2014. La termenul din 14 
ianuarie 2014, instanţa a anulat 
cererea de intervenţie şi a dispus 
menţionarea în Registrul Comerţului 
a Hotărârii AGEA a Fondului nr. 
16/22.11.2013  

N/A 

16.  Dosarul nr. 16425/3/2013 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Dosarul este format ca urmare a acțiunii în 
justiție demarată de către Fond împotriva 
Părții litigante pentru recuperarea 
prejudiciului cauzat Fondului datorită 
acțiunilor Părții litigante care au întârziat 
semnificativ implementarea celui de-al 
doilea program de răscumpărare aprobat 
de acționari in 25 Aprilie 2012 (a se vedea 
descrierea de la dosarul nr. 15964/3/2012).     

Apel. Prima decizie in favoare 
Fondului. In data de 2 iulie 2014 
instanta s-a pronunta partial in 
favoarea Fondului. Instanta a 
constatat ca abuzul Partii Litigante 
s-a realizat pe 3 aspecte:  
- promovarea concomitenta sau 
succesiva a cererilor adresate 
instantelor judecatoresti avand 
continut generic si identic (de 
interventie sa in 
anulare/constatarea nulitatii 
hotararilor adunarii generale a 
societatii reclamante), neurmata 
decat selectiv de indeplinirea 
obligatiilor stabilite in etapa 
regularizarii cererii sau urmata de 
renuntarea la judecata; - 
formularea, cu caracter repetat, a 
unor cereri vadit netemeinice sau 
inadmisibile in cadrul proceselor 
pendinte, respectiv cereri de 
recuzare, cereri privind exceptia de 
nelegalitate, respectiv de 
neconstitutionalitate; - formularea, 
cu caracter repetat, a unor cereri de 

Asteptam sa vedem 
hotararea. 
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chemare in garantie a judecatorilor 
investiti cu solutionarea cauzelor, 
neurmate de achitarea platii taxei 
judiciare de timbru. De asemenea, 
instanta a dispus incetarea imediata 
si interzicerea pentru viitor a 
abuzului de minoritate savarsit in 
formele constatate.  Partea litiganta 
a declarat apel, ca si Fondul de 
altfel (in acest caz privind acordarea 
de daune interese refuzate de prima 
instanta). 
In data de 22 iunie 2016 instanta a 
respins ambele apeluri si a pastrat 
hotararea Tribunalului Bucuresti. 
Hotararea poate fi atacata cu 
recurs. 
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ANEXA 2 
LISTA DOSARE INCHISE 

 

Crt. Nr. Dosar Instanța Obiectul dosarului Stadiu Următorul 
termen de 
judecată  

1.  Dosarul nr. 41079/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie depusă de Partea litigantă 
la Registrul Comerţului prin care i-a solicitat 
neînregistrarea deciziei instanţei pronunţate în 
dosarul nr. 26255/3/2012, prin care Tribunalul 
Bucureşti a decis în favoarea Fondului.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În data 
de 23 ianuarie 2013, instanța a anunțat 
că a respins cererea de intervenție 
formulată de Partea litigantă. 

Dosar inchis 

2.  Dosarul nr. 46751/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea Hotărârii AGOA nr. 30/2012 
aprobată în 23 noiembrie 2012 – readoptarea 
încetării mandatului membrilor Consiliului de 
Supraveghere şi cei ai Directoratului. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În data 
de 23 ianuarie 2013 instanța a respins 
cererea de intervenție formulată de 
Partea litigantă, dispunând înregistrarea 
la Registrul Comerțului a Hotărârii 
AGOA nr. 30/2012 aprobată în 23 
noiembrie 2012 privind readoptarea 
încetării mandatului membrilor 
Consiliului de Supraveghere şi ai 
Directoratului. În 18 Februarie 2013 
Fondului i-a fost comunicată decizia 
instanței.  

Dosar inchis 

3.  Dosarul nr. 3475/3/2013 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenție formulată de către Fond 
împotriva menționării din oficiu de către 
Registrul Comerțului a sentinței civile nr. 
19520/14.12.2012 pronunțată de către 
Tribunalul București în dosarul nr. 
40330/3/2012. 

Decizie în defavoarea Fondului În 7 
Februarie 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea de intervenție formulată 
de către Fond. Fondul a declarat 
recurs. La termenul din data de 26 iunie 
2013 instanța a anulat recursul 
Fondului . 

Dosar închis 

4.  Dosarul nr. 2244/2/2013 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Dosar format ca urmare a contestației în anulare 
formulată de Partea litigantă impotriva hotararii 
pronuntate in dosarul nr. 15967/3/2012.  

Hotărâre în favoarea Fondului. La 
termenul din data de 26 Iunie 2013 
instanta a respins contestatia Partii 
litigante. 

Dosar închis 

5.  Dosarul nr. 47039/3/2010 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Acţiune în anulare a: 

- Hotărârii AGEA nr. 1/6.09.2010 privind 
modificarea Actului Constitutiv; 

- Hotărârii AGEA nr. 2/6.09.2010 privind 
aprobarea numirii FTIML Sucursala 
Bucureşti ca Administrator Unic al Fondului; 

- Hotărârii AGOA nr. 8/06.09.2010 pentru 
revocarea Consiliului de Supraveghere şi a 

Hotărâre în defavoarea Fondului. În 21 
decembrie 2011 Tribunalul București a 
admis acțiunea în anulare formulată de 
Partea Litigantă. Fondul a formulat 
recurs. În 10 octombrie 2012, Curtea de 
Apel Bucureşti a respins recursul 
Fondului. În 26 octombrie 2012 Fondul 
a primit hotărârea irevocabilă motivată. 

Dosar închis 
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Directoratului; 

- Hotărârii AGOA nr. 9/06.09.2010 pentru 
aprobarea primilor membrii ai Comitetului 
Reprezentanţilor. 

Fondul a luat decizia să nu formuleze 
cale extraordinară de atac.  

6.  Dosarul nr. 59934/299/2012 Judecătoria Sector 
1 

Fondul a demarat acest litigiu pentru 
recuperarea cheltuielilor de judecată prin 
executare silită. 

Hotărâre în favoarea Fondului. La 
termenul de judecată din data de 20 
decembrie 2012 instanța a decis 
irevocabil încuviințarea cererii Fondului 
de demarare a procedurii de executare 
silită împotriva Părții litigante.  

Dosar închis 

7.  Dosarul nr. 29538/303/2012 Judecătoria Sector 
6 

Fondul a demarat acest litigiu pentru 
recuperarea cheltuielilor de judecată prin 
executare silită. 

Hotărâre în favoarea Fondului. La 
termenul de judecată din data de 9 
Ianuarie 2013 instanța a decis 
irevocabil încuviințarea cererii Fondului 
de demarare a procedurii de executare 
silită împotriva Părții litigante. 

Dosar închis 

8.  Dosarul nr. 49309/300/2012 Judecătoria Sector 
2 

Fondul a demarat acest litigiu pentru 
recuperarea cheltuielilor de judecată prin 
executare silită. 

Hotărâre în favoarea Fondului. La 
termenul de judecată din data de 17 
Ianuarie 2013 instanța a decis 
irevocabil încuviințarea cererii Fondului 
de demarare a procedurii de executare 
silită împotriva Părții litigante. 

Dosar închis 

9.  Dosarul nr. 15960/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării Hotărârii AGEA nr. 
2/04.04.2012 privind aprobarea unor modificări 
ale Actului Constitutiv şi aprobarea Actului 
Constitutiv actualizat al Fondului.   
 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 15 
octombrie 2012, Tribunalul Bucureşti a 
decis în favoarea Fondului şi a dispus 
menţionarea în Registrul Comerţului a 
Hotărârii AGEA nr. 2 din 4 aprilie 2012. 
Partea litigantă a formulat recurs 
împotriva deciziei Tribunalului 
Bucureşti. În data de 23 ianuarie 2013 
instanța a respins recursul Părții 
litigante.  

Dosar închis 

10.  Dosarul nr. 31540/302/2012 Judecătoria Sector 
5 

Fondul a demarat acest litigiu pentru 
recuperarea cheltuielilor de judecată prin 
executare silită. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 6 
Februarie  2013 instanța a admis 
cererea Fondului de încuvințare a 
executării silite.  

Dosar închis 

11.  Dosarul nr. 2589/303/2013 Judecătoria Sector 
6 

Fondul a demarat acest litigiu pentru 
recuperarea cheltuielilor de judecată prin 
executare silită. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 8 
Februarie  2013 instanța a admis 
cererea Fondului de încuvințare a 
executării silite. 

Dosar închis 

12.  Dosarul nr. 26255/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării Hotărârii AGOA nr.20/2012 
aprobată în 27 iunie 2012 – a doua modificare a 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 12 
octombrie 2012, Tribunalul Bucureşti a 

Dosar închis 
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bugetului pentru anul 2012. decis în favoarea Fondului şi a dispus 
menţionarea în Registrul Comerţului a 
Hotărârii AGOA nr. 20 din 27 iunie 
2012..  
În 12 decembrie 2012, Curtea de Apel 
Bucureşti s-a pronunţat în favoarea 
Fondului şi a respins recursul Părţii 
litigante. Hotărârea este irevocabilă.   

13.  Dosarul nr.  26252/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării Hotărârii AGOA nr.21/2012 
aprobată în 27 iunie 2012 - Actul Adiţional cu 
auditorul financiar pentru activitatea legată de 
listarea secundară. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 23 
iulie 2012, Tribunalul Bucureşti a admis 
cererea Fondului şi a dispus Registrului 
Comerţului înregistrarea Hotărârii 
AGOA nr.21/2012 aprobată în 27 iunie 
2012. Hotărârea este irevocabilă. 
Hotărârea AGOA nr.21/2012 aprobată 
în 27 iunie 2012 a fost înregistrată la 
Registrul Comerţului.  

Dosar închis 

14.  Dosarul nr. 7463/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Atacarea convocatorului Adunării Generale a 
Acţionarilor din 4 aprilie 2012.  

Acţiune anulată. În 29 iunie 2012, ca 
rezultat al unei proceduri administrative, 
Tribunalul Bucureşti a decis să respingă 
cererea Părţii litigante deoarece taxa de 
timbru nu a fost integral achitată. 

Dosar închis              

15.  Dosarul nr. 7004/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Solicitarea formulată instanţei pentru 
suspendarea Hotărârii AGEA de modificare a 
Actului Constitutiv aprobat de acţionari în 29 
noiembrie 2010,suspendarea AGA organizată în 
4 aprilie 2012 şi a AGA organizată în 25 aprilie 
2012 

Hotărâre în favoarea Fondului. 
Tribunalul Bucureşti a decis în favoarea 
Fondului în 2 aprilie 2012. Partea 
litigantă a formulat recurs împotriva 
acestei decizii. În 27 iunie 2012, Curtea 
de Apel Bucureşti a respins recursul şi 
a decis irevocabil în favoarea Fondului. 
Hotărârea este irevocabilă. 

Dosar închis 

16.  Dosarul nr. 15965/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării Deciziei Administratorului 
Unic de majorare a capitalului social vărsat.  

Hotărâre în favoarea Fondului. 
Tribunalul Bucureşti a decis în favoarea 
Fondului în 6 iunie 2012. Hotărârea 
este irevocabilă. 

Dosar închis 

17.  Dosarul nr. 7176/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Solicitarea formulată instanţei de judecată 
pentru suspendarea AGA organizată în 4 aprilie 
2012.  

Hotărâre în favoarea Fondului. 
Tribunalul Bucureşti a respins cererea 
în 15 martie 2012, datorită faptului că 
Partea litigantă a acceptat că dosarul 
are un obiect similar cu dosarul nr. 
7004/3/2012.  

Dosar închis 

18.  Dosarul nr. 47826/3/2010 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Solicitarea formulată instanţei de judecată 
pentru suspendarea Hotărârilor AGEA şi AGOA 

Hotărâre în favoarea Fondului. 
Tribunalul Bucureşti a decis în favoarea 

Dosar închis 
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adoptate în 6 septembrie 2010. Fondului în 6 decembrie 2010. Partea 
litigantă a formulat recurs împotriva 
acestei decizii. În 6 aprilie 2011, Curtea 
de Apel Bucureşti a respins recursul şi 
a decis irevocabil în favoarea Fondului.  

19.  Dosarul nr. 4571/301/2013 Judecătoria Sector 
3 

Fondul a demarat acest litigiu pentru 
recuperarea cheltuielilor de judecată prin 
executare silită. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În data 
de 15 Februarie 2013 instanța a 
anunțat că a a încuviințat cererea 
Fondului de demarare a procedurii de 
executare silită împotriva Părții litigante. 

Dosar închis 

20.  Dosarul nr. 4965/300/2013 Judecătoria Sector 
2 

Fondul a demarat acest litigiu pentru 
recuperarea cheltuielilor de judecată prin 
executare silită. 

Decizie în favoarea Fondului. În data de 
20 Februarie 2013 instanța a anunțat că 
a incuviințat cererea Fondului de 
încuviințare a executării silite, decizia 
fiind irevocabilă.  

Dosar închis 

21.  Dosarul nr. 26251/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării Hotărârii AGOA nr.19/2012 
aprobată în 27 iunie 2012 – aprobarea bugetului 
pentru listarea secundară.  

Decizie în favoarea Fondului. În 19 
septembrie 2012 instanţa a respins 
argumentele Părţii litigante, dar a 
respins şi cererea Fondului datorită 
faptului că Fondul a folosit un formular 
greşit când a formulat cererea către 
Registrul Comerţului.. În 12 octombrie 
2012, Fondul a formulat recurs 
împotriva deciziei instanţei. În data de 1 
Martie 2013 instanța a admis recursul 
declarat de Fond.  

Dosar închis 

22.  Dosarul nr. 6745/299/2013 Judecătoria Sector 
1  

Fondul a demarat acest litigiu pentru 
recuperarea cheltuielilor de judecată prin 
executare silită. 

Hotărâre în favoarea Fondului.. În data 
de 1 Martie 2013 instanța a încuviințat 
cererea Fondului de demarare a 
executării silite împotriva Părții litigante.   

Dosar închis 

23.  Dosarul nr. 2437/302/2013 Tribunalul 
București 

Fondul a demarat acest litigiu pentru 
recuperarea cheltuielilor de judecată pe calea 
executării silite. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 14 
Februarie 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea Fondului de 
încuviințare a executării silite. Fondul a 
formulat recurs. În data de 19 Martie 
2013 instanța a anunțat că a admis 
recursul formulat de Fond și a 
încuviințat demararea executării silite a 
Părții litigante pe raza sectorului 5. 
Hotărârea e irevocabilă.     

Dosar închis 

24.  Dosarul nr. 15967/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării: 
- Hotărârii AGEA nr.9/25.04.2012 pentru 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 10 
iulie 2012, Tribunalul Bucureşti a decis 

Dosar închis 
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ratificarea Actului Constitutiv al Fondului cu 
modificările subsecvente, 

- Hotărârii AGEA nr.10/25.04.2012 pentru 
aprobarea Actului Constitutiv al Fondului cu 
modificările subsecvente. 

în favoarea Fondului şi a dispus 
înregistrarea la Registrul Comerţului a 
Hotărârilor AGEA nr. 9 şi 10 din 25 
aprilie 2012. Partea litigantă a formulat 
cerere de îndreptare a deciziei pentru 
erori care a fost respinsă de Tribunalul 
Bucureşti în 27 noiembrie 2012. Partea 
litigantă a formulat recurs împotriva 
deciziei Tribunalului Bucureşti. În 22 
Martie 2013 instanța a anunțat că a 
respins recursul Părții litigante. 

25.  Dosarul nr. 15961/3/2012/a1 Înalta Curte de 
Casație și Justiție 

Dosar format ca urmare a recursului formulat de 
Partea litigantă împotriva măsurii instanței de a 
trimite originalul dosarului nr. 15961/3/2012 la 
Registrul Comerțului pentru efectuarea 
formalităților de înregistrare.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În 26 
Martie 2013 a fost ultimul termen. 
Instanța a anunțat că a respins recursul 
formulat de către Partea litigantă.  

Dosar închis 

26.  Dosarul nr. 11445/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul are ca obiect contestația în anulare 
formulată de Partea litigantă împotriva deciziei 
instanței de recurs pronunțată în favoarea 
Fondului în dosarul nr. 2437/302/2013. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 29 
Martie 2013 instanța a respins 
contestația în anulare formulată de 
Partea litigantă.  

Dosar închis 

27.  Dosarul nr. 1544/2/2013 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Dosarul are ca obiect constestatia in anulare 
formulată de Partea litigantă împotriva uneia 
dintre hotărârile pronunțate de Tribunalul 
București în legătura cu una dintre cererile de 
intervenție formulate de aceasta. La acest 
moment nu sunt disponibile informații 
suplimentare.  

Hotărâre in favoarea Fondului. În 25 
Martie 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea Părții litigante.     

Dosar închis 

28.  Dosarul nr. 40291/3/2012 Curtea de Apel  
Bucureşti 

Atacarea înregistrării cererii depuse de Partea 
litigantă la Registrul Comerţului prin care solicită 
menţionarea cererii de radiere a înregistrărilor 
făcute de Registrul Comerţului în baza 
Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor nr. 1, 2, 8 şi 9 /2010.  

Hotărâre în defavoarea Fondului. În 18 
decembrie 2012 Tribunalul Bucureşti a 
anunţat că a respins cererea de 
menţionare în Registrul Comerţului a 
hotărârilor instanţelor în dosarul nr. 
47039/3/2010 (referitor la anularea 
Hotărârilor AGA 1, 2, 8 si 9 din 6 
septembrie 2010) şi a admis cererea de 
menţionare a faptului că Partea litiganta 
a depus o cerere de cerere de radiere a 
înregistrărilor făcute în baza Hotărârilor 
AGA nr. 1, 2, 8 şi 9 din 6 septembrie 
/2010. Fondul a  declarat recurs. În 4 
Aprilie 2013 instanța a anunțat că a 
respins recursul formulat de Fond. 

Dosar închis 
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29.  Dosarul nr. 41885/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Atacarea cererii depuse de Partea litigantă la 
Registrul Comerţului pentru menţionarea şi 
publicarea în Monitorul Oficial a deciziei 
pronunţate de instanţă în ds. nr. 47039/3/2010. 

În 6 decembrie 2012, instanţa a decis 
că acest dosar are acelaşi obiect cu 
dosarul nr. 40291/3/2012 şi a conexat 
acest dosar cu ds. nr. 40291/3/2012. 

Dosar închis 

30.  Dosarul nr. 18019/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării Hotărârii AGEA 
nr.3/25.04.2012 pentru aprobarea diminuării 
capitalului social al SC Fondul Proprietatea SA. 

Hotărâre finală în favoarea Fondului. În 
9 octombrie 2012, Tribunalul Bucureşti 
a respins cererea Fondului. În 24 
octombrie 2012 Fondul a formulat 
recurs împotriva deciziei instanţei. În 10 
Aprilie 2013 instanța anunțând că a 
admis recursul formulat de Fond. 

Dosar închis 

31.  Dosarul nr. 46289/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării Hotărârii 
AGEA nr. 13 din 23 Noiembrie 2012 privind 
confirmarea Actului Constitutiv.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În 8 
Februarie 2013 instanța respingând 
cererea de intervenție formulată de 
Partea litigantă. Partea litigantă a 
formulat recurs, În 29 Aprilie 2013 
instanța respingând recursul Părții 
litigante.  

Dosar închis 

32.  Dosarul nr. 46755/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea Hotărârii AGOA nr. 31/2012 
aprobată în 23 noiembrie 2012 – ratificarea 
numirii membrilor Comitetului Reprezentanţilor. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 12 
februarie 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea de intervenție formulată 
de Partea litigantă și a admis cererea 
de înregistrare a Fondului. Partea 
litigantă a formulat recurs. În 29 Aprilie 
2013 instanța respingând recursul Părții 
litigante. 

Dosar închis 

33.  Dosarul nr. 46759/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea Hotărârii AGOA nr. 29/2012 
aprobată în 23 noiembrie 2012 – ratificarea 
încetării mandatelor membrilor Consiliului de 
Supraveghere şi ai Directoratului. 

Decizie în favoarea Fondului. În 7 
Februarie 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea de înregistrare 
formulată de Fond. Fondul a formulat 
recurs. În 7 Mai 2013 instanța a anunțat 
că a admis recursul Fondului, aprobând 
înregistrarea la Registrul Comerțului a 
Hotărârii AGOA nr. 29/23 noiembrie 
2012. Hotărârea este irevocabilă.    

Dosar închis 

34.  Dosarul nr. 46763/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea Hotărârii AGEA nr. 27/2012 
aprobată în 23 noiembrie 2012 – ratificarea 
Contractului de Administrare. 

Decizie în favoarea Fondului. În data de 
13 Februarie 2013 a fost ultimul termen 
în acest dosar: instanța a admis 
cererea de intervenție formulată de 
Partea litigantă și a respins cererea de 
înregistrare formulată de Fond. Fondul 
a declarat recurs. În 8 Mai 2013 

Dosar închis 
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instanța a anunțat că a admis recursul 
Fondului, aprobând înregistrarea la 
Registrul Comerțului a Hotărârii AGOA 
nr. 29/23 noiembrie 2012. Hotărârea 
este irevocabilă.    

35.  Dosarul nr. 40330/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cererea formulată de Partea litigantă la 
Registrul Comerţului pentru radierea 
înregistrărilor făcute în baza Hotărârilor AGEA 1, 
2, 8 si 9 / 06.09.2010.   

Decizie împotriva Fondului. Dosar pe 
rol. În 17 decembrie 2012, Tribunalul 
Bucureşti a anunţat că a decis 
împotriva Fondului. Fondul a declarat 
recurs în 17 decembrie 2012. În 12 
Aprilie 2013 Tribunalul Bucuresti a 
clarificat dispozitivul menționând că 
radierea privește doar următoarele 
înregistrări: 502726/20.09.2010, 
502728/20.09.2010, 
502730/20.09.2010 și 
502735/20.09.2010. In 21 Mai 2013 
instanța a anunțat că s-a pronuntat in 
defavoarea Fondului.     

Dosar închis 

36.  Dosarul nr. 15961/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării:  
- Hotărârii AGOA nr.16/25.04.2012 pentru 

adoptarea contractului de administrare a 
investiţiilor,  

- Hotărârii AGOA nr. 17/25.04.2012 pentru 
ratificarea tuturor actelor legale încheiate de 
FTIML Bucureşti în calitate de administrator 
unic al Fondului în perioada 06.09.2010 – 
24.04.2012, 

- Hotărârii AGOA nr. 18/25.04.2012 pentru 
adoptarea actelor legale încheiate de 
FTIML Bucureşti în calitate de administrator 
unic al Fondului în perioada 06.09.2010 – 
24.04.2012. 

Decizie în favoarea Fondului. În 11 
decembrie 2012 instanţa s-a pronunţat 
în favoarea Fondului.  Partea litigantă a 
formulat recurs. In 22 Mai 2013 instanta 
a anuntat ca a respins recursul Partii 
litigante.  

Dosar inchis 

37.  Dosarul nr. 46753/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca menționarea Hotărârii AGOA nr. 33/2012 
aprobată în 23 noiembrie 2012 – ratificarea 
hotărârilor AGOA. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 25 
Februarie 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea de intervenție formulată 
de Partea litigantă și a admis cererea 
de înregistrare a Fondului. Partea 
litigantă a formulat recurs. In 28 Mai 
2013 instanta a anuntat ca a respins 
recursul Partii litigante.   

Dosar inchis 

38.  Dosarul nr. 46758/3/2012 Curtea de Apel Cerere de intervenţie formulată de Partea Hotărâre în favoarea Fondului. În 8 Dosar inchis 
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Bucureşti litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea Hotărârii AGOA nr. 34/2012 
aprobată în 23 noiembrie 2012 – readoptarea 
Hotărârilor AGOA. 

Februarie 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea de intervenție a Părții 
litigante și a admis cererea Fondului de 
înregistrare. Partea litigantă a formulat 
recurs. In 28 mai 2013 instanta a 
anuntat ca a respins recursul Partii 
litigante.  

39.  Dosarul nr. 46288/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării Hotărârii 
AGEA nr. 14 din 23 noiembrie 2012 pentru 
ratificarea Actului constitutiv.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În 7 
Martie 2013, instanţa a anunțat că a 
respins cererea de intervenție a Părții 
litigante și a admis cererea de 
înregistrare formulată de Fond. Partea 
litigantă a formulat recurs. In 23 Mai 
2013 instanta a anuntat ca a respins 
recursul Partii litigante.     

Dosar inchis 

40.  Dosarul nr. 46757/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării la Registrul 
Comerţului a Hotărârii AGOA nr. 32 din 23 
noiembrie 2012 privind readoptarea numirii 
membrilor Comitetului Reprezentanților. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 12 
Martie 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea de intervenție formulată 
de Partea litigantă și a admis cererea 
de înregistrare formulată de Fond. 
Partea litigantă a formulat recurs, In 29 
Mai 2013 instanta a anuntat ca a 
respins recursul Partii litigante.       

Dosar inchis 

41.  Dosarul nr. 46761/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării la Registrul 
Comerţului a Hotărârii AGOA nr. 36 din 23 
noiembrie 2012 privind readoptarea tuturor 
documentelor legale.   

Hotărâre în favoarea Fondului. În 14 
Februarie 2013 instanța a respins 
cererea de intervenție a Părții litigante 
și a admis cererea de înregistrare a 
Fondului. Partea litigantă a formulat 
recurs. In 3 Iunie 2013 instanta a 
anuntat ca a respins recursul Părții 
litigante.    

Dosar închis 

42.  Dosarul nr. 46762/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării la Registrul 
Comerţului a Hotărârii AGOA nr. 35 din 23 
noiembrie 2012 privind ratificarea tuturor 
documentelor legale. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În luna 
ianuarie 2013, Manchester Securities, 
un acţionar semnificativ al Fondului, a 
formulat o cerere de intervenţie în 
interesul Fondului în ds. nr. 
46762/3/2012, solicitând instanţei să 
respingă cererea formulată de Partea 
litigantă. În 25 Februarie 2013 instanța 
a anunțat că a respins cererea de 
intervenție a Părții litigante și a admis 
cererea de înregistrare a Fondului. 

Dosar închis 
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Partea litigantă a formulat recurs. În 4 
Iunie 2013 instanta a anuntat ca a 
respins recursul Părții litigante.  

43.  Dosarul nr. 15963/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării:  
- Hotărârii AGOA nr. 9/25.04.2012 pentru 

aprobarea raportului anual de activitate al 
administratorului unic pentru anul 2011 şi a 
situaţiilor financiare aferente anului 2011, 

- Hotărârii AGOA nr. 10/25.04.2012 pentru 
aprobarea distribuirii dividendelor aferente 
anului financiar 2011, 

- Hotărârii AGOA nr. 11/25.04.2012 pentru 
ratificarea Hotărârilor AGOA nr. 8 şi 9 din 6 
septembrie 2010, 

- Hotărârii AGOA nr. 12/25.04.2012 pentru 
adoptarea Hotărârilor AGOA nr. 8 şi 9 din 6 
septembrie 2010. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 23 
octombrie 2012, Tribunalul Bucureşti a 
decis în favoarea Fondului şi a dispus 
înregistrarea la Registrul Comerţului a 
Hotărârilor AGOA nr. 9, 10, 11 şi 12 din 
25 aprilie 2012. Hotărârile AGOA nr. 9, 
10, 11 şi 12 din 25 aprilie 2012 nu au 
fost înregistrate la Registrul Comerţului 
la data prezentului raport deoarece 
dosarul în original nu a fost retransmis 
Registrului Comerţului. Partea litigantă 
a formulat recurs împotriva deciziei. In 6 
Iunie 2013 instanta a anunțat că a 
respins recursul Părții litigante.  

Dosar închis 

44.  Dosar nr. 22045/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării Hotărârii AGOA nr. 10 din 
25 aprilie 2012 pentru aprobarea distribuirii 
dividendelor aferente anului financiar 2011. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 23 
octombrie 2012, Tribunalul Bucureşti a 
decis în favoarea Fondului şi a dispus 
înregistrarea la Registrul Comerţului a 
Hotărârii AGOA nr. 10 din 25 aprilie 
2012 pentru aprobarea distribuirii 
dividendelor aferente anului financiar 
2011. În data de 16 Octombrie 2012 
instanța a dispus conexarea acestui 
dosar la dosarul nr. 15963/3/2012. 
Partea litigantă a formulat recurs în 
acest dosar. În 14 Martie 2013 dosarul 
a fost conexat la dosarul 15963/3/2012.  

Dosar închis 

45.  Dosarul nr. 7171/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Partea litigantă a solicitat instanţei convocarea 
Adunării Generale a Acţionarilor Fondului 
pentru:  

- Aprobarea situaţiilor financiare anuale 
pentru anii 2010 şi 2011; 

- Prezentarea Raportului anual al 
Directoratului pentru anii 2010 şi 2011; 

- Prezentarea Raportului de audit pentru anii 
2010 şi 2011; 

- Aprobarea bugetului Fondului pentru 
exerciţiul financiar 2012;  

- Completarea numărului statutar al 

Decizie în favoarea Fondului. În 11 
Februarie 2013 Partea litigantă a 
formulat o cerere de renunțare la 
judecată, instanța luând act de aceasta. 
Fondul a formulat recurs împotriva 
acestei decizii. In data de 12 Iunie 2013 
instanta a admis recursul Fondului in 
sensul admiterii cheltuielilor de 
judecata.    

Dosar închis 
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membrilor Consiliului de Supraveghere al 
Fondului; 

- Aprobarea repartizării profitului net aferent 
anului 2011 şi stabilirea dividendului brut 
pentru 2011; 

- Aprobarea stabilirii unei date de 
înregistrare.  

46.  Dosarul nr. 42956/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere depusă de Partea litigantă pentru 
suspendarea Hotărârii AGEA nr. 5/29 nov. 2010 
şi a Hotărârii AGEA nr. 1/23 nov. 2011, ambele 
pentru aprobarea Actului Constitutiv al Fondului.    

Decizie în favoarea Fondului. În 
noiembrie 2012, Manchester Securities, 
un acţionar semnificativ al Fondului, a 
formulat cerere de intervenţie în 
interesul Fondului în ds. nr. 
42956/3/2012, solicitând instanţei să 
respingă cererea Părţii litigante. În data 
de 5 decembrie 2012 instanţa s-a 
pronuntat în favoarea Fondului, 
respingând cererea formulată de Partea 
litigantă prin care a cerut suspendarea 
Hotărârii AGEA nr. 5/29 noiembrie 2010 
şi a Hotărârii AGEA nr. 1/23 noiembrie 
2011, ambele pentru aprobarea Actului 
constitutiv al Fondului. 

Dosar închis 

47.  Dosarul nr. 45583/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Partea litigantă a formulat cerere de intervenţie 
împotriva înregistrării deciziei instanţei în 
dosarul nr. 40290/3/2012 la Registrul 
Comerţului, în care Partea litigantă a renunţat la 
cerere.   

În data de 4 decembrie 2012, instanţa a 
pronunţat  decizia prin care a respins 
cererea de intervenţie formulată de 
Partea litigantă.   

Dosar închis 

48.  Dosarul nr. 40290/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Atacarea înregistrării cererii depuse de Partea 
litigantă la Registrul Comerţului prin care a 
solicitat radierea înregistrării făcute la Registrul 
Comerţului în baza Hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 1, 2, 8 
şi 9 /2010.  

Decizie în favoarea Fondului.  Partea 
litigantă a formulat o cerere la Registrul 
Comerţului prin care menţionează că 
renunţă la cererea depusă iniţial. În 25 
octombrie 2012, instanţa a anunţat  
decizia prin care a luat act că Partea 
litigantă a renunţat la cererea depusă 
iniţial.  

Dosar închis 

49.  Dosarul nr. 46760/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea Hotărârii AGOA nr. 23/2012 
aprobată în 23 noiembrie 2012 – aprobarea 
bugetului pe 2013. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 11 
ianuarie 2013 instanța s-a pronunțat în 
favoarea Fondului.  

Dosar închis 

50.  Dosar nr. 47387/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării la Registrul 

Hotărâre în favoarea Fondului. În data 
de 29 ianuarie 2013 instanța a anunțat 

Dosar închis 
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Comerţului a Hotărârii AGOA nr. 24 din 23 
noiembrie 2012 pentru numirea Deloitte Audit 
SRL ca auditor financiar al Fondului.  

că a respins cererea de intervenție 
formulată de Partea litigantă.   

51.  Dosarul nr. 2923/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosar format ca urmare a disjungerii cererii de 
intervenție forțată a ONRC formulată de Partea 
litigantă în dosarul nr. 46758/3/2012. 

Decizie în favoarea Fondului. În 7 
februarie 2013 instanța a respins 
cererea Părții litigante. În 18 Februarie 
2013 Fondului i-a fost comunicată 
decizia instanței.  

Dosar închis 

52.  Dosarul nr. 3264/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosar format ca urmare a disjungerii cererii de 
intervenție forțată a ONRC formulată de Partea 
litigantă în dosarul nr. 46288/3/2012.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În 8 
Februarie 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea Părții litigante. 

Dosar închis 

53.  Dosarul nr. 4864/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenție formulată de Partea 
litigantă împotriva înregistrării Deciziei nr. 4 din 
1 Februarie 2013 emisă de Administratorul 
Fondului privind modificarea capitalului social 
vărsat.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În 15 
Februarie 2013 instanța a respins 
cererea de intervenție formulată de 
Partea litigantă ca inadmisibila, 
rămânând în pronunțare pe cererea de 
înregistrare a Fondului. În 18 Februarie 
2013 instanța a anunțat că a admis 
cererea de înregistrare formulată de 
Fond.  

Dosar închis 

54.  Dosarul nr. 46750/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea Hotărârii AGOA nr. 28/2012 
aprobată în 23 noiembrie 2012 - reaprobarea 
contractului de administrare. 

Decizie în favoarea Fondului. În 20 
Februarie 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea de intervenție a Părții 
litigante și a admis cererea de 
înregistrare a Fondului.  

Dosar închis 

55.  Dosarul nr. 6370/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosar format ca urmare a disjungerii unei cereri 
de intervenție forțată. Nu sunt disponibile detalii 
suplimentare în acest moment.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În 20 
Martie 2013 instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante ca 
netimbrată.  

Dosar închis 

56.  Dosarul nr. 7739/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului împotriva 
înregistrării tuturor hotărârilor adunării generale 
ordinare.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În 4 
Aprilie 2013 instanța a anuntat că a 
respins cererea Părții litigante. 

Dosar închis 

57.  Dosarul nr. 11131/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de interventie formulată de Partea 
litigantă impotriva inregistrarii din oficiu la 
Registrul Comerțului a hotararii pronuntate in 
dosarul nr. 3264/3/2013. 

Hotărâre în favoarea Fondului. Instanta 
a anuntat ca a anulat cererea Partii 
litigante.  

Dosar închis 

58.  Dosarul nr. 43309/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Acţiune în anulare a hotărârii AGEA nr. 3/25 
aprilie 2012 privind diminuarea capitalului social 
subscris al Fondului şi modificarea Actului 
constitutiv.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În 19 
Aprilie 2013 Partea Litigantă a declarat 
că renunță la judecată. Instanța a 
anunțat ca a luat act de renunțarea 
Părții litigante.  

Dosar închis 
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59.  Dosarul nr. 43307/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Acţiune în anulare a Hotărâri AGEA nr. 1 din 4 
aprilie 2012 privind aprobarea, în principiu, a 
listării secundare a Fondului pe Bursa de Valori 
din Varşovia şi a Hotărârii AGEA nr. 2 din 4 
aprilie 2012 privind aprobarea Actului constitutiv 
al Fondului.   

Hotărâre în favoarea Fondului. În 26 
Aprilie 2013 Partea litigantă a renunțat 
la judecată, instanța luând act de acest 
lucru.  

Dosar închis 

60.  Dosarul nr. 16309/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost inca 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante.  

Dosar închis 
 

61.  Dosarul nr.  17838/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării Hotărârii 
AGOA nr. 7/25.04.2013 pentru ratificarea 
Hotararilor AGOA.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În 18 
Iulie 2013 Partea litiganta a renunțat la 
judecată, iar instanța a luat act de acest 
lucru, a admis cererea de depunere și 
menționare acte a Fondului și a dispus 
menţionarea în Registrul Comerţului a 
Hotărârii AGOA nr. 7/25.04.2013.  

Dosar inchis 

62.  Dosarul nr. 17841/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării Hotărârii 
AGEA nr. 8/25.04.2013 pentru ratificarea 
Hotararilor AGEA. 

Hotărâre în favoarea Fondului. In 9 Iulie 
2013 Partea litiganta a renuntat la 
judecata, iar instanta a luat act de acest 
lucru.   

Dosar inchis 

63.  Dosarul nr. 17422/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost inca 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante. 

Dosar inchis 

64.  Dosarul nr. 10897/300/2013 Judecătoria 
Sectorului 2 

Dosarul a fost format ca urmare a cererii de 
recuzare formulată de Partea litigantă împotriva 
executorului judecătoresc din dosarul de 
executare silită nr. 199/2012 privind recuperarea 
anumitor cheltuieli de judecată 

Hotărâre în favoarea Fondului . În 11 
Aprilie 2013 instanța a rămas în 
pronunțare. Instanța a anunțat că a 
respins cererea formulată de Partea 
litigantă.  

Dosar inchis 

65.  Dosarul nr. 11134/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cererea de interventie formulată de Partea 
litigantă impotriva inregistrarii din oficiu la 
Registrul Comerțului a Hotărârii AGEA nr. 
16/23.11.2012.  

Hotărâre în favoarea Fondului. In data 
de 18 Aprilie 2013 instanta a anuntat ca 
a respins cererea Părții litigante.  

Dosar inchis 

66.  Dosarul nr. 41466/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenție formulată de Fond 
împotriva înregistrării din oficiu de către 
Registrul Comerțului a sentinței pronunțate în 
decembrie 2011 de Tribunalul București.  

Hotărâre în defavoarea Fondului. În 18 
decembrie 2012 Tribunalul Bucureşti a 
anunţat că a respins cererea de 
intervenţie formulată de Fond şi a decis 

Dosar inchis 
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să restituie dosarele Registrului 
Comerţului pentru a dispune asupra 
înregistrării  hotărârilor instanţelor în 
dosarul nr. 47039/3/2010 (referitor la 
anularea Hotărârilor AGA 1, 2, 8 si 9 din 
6 septembrie 2010). Fondul a declarat 
recurs. În data de 4 Martie 2013 
instanța a admis recursul formulat de 
Fond și a casat hotărârea instanței de 
fond dispunând rejudecarea cauzei. În 
10 Mai 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea Fondului.   

67.  Dosarul nr. 12782/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost inca 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. In 15 
Mai 2013 instanta a anulat cererea 
Părții litigante.  

Dosar inchis 

68.  Dosarul nr. 11760/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea din oficiu a uneia dintre 
Hotararile AGA ale Fondului. Nu sunt disponibile 
alte detalii.  

Hotărăre în favoarea Fondului. Primul 
termen de judecată a fost stabilit pentru 
data de 20 Mai 2013. În 20 Mai 2013 
instanța a anunțat că a respins cererea 
Părții litigante.  

Dosar inchis 

69.  Dosarul nr. 4499/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Acţiune în anulare a Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor de modificare a 
Actului Constitutiv aprobat de acţionari în data 
de 23 noiembrie 2011. 

Hotărâre în favoarea Fondului În luna 
ianuarie 2013, Manchester Securities, 
un acţionar semnificativ al Fondului, a 
formulat o cerere de intervenţie în 
interesul Fondului în ds. nr. 
4499/3/2012, solicitând instanţei să 
respingă cererea formulată de Partea 
litigantă. În 14 Mai 2013 Partea litigantă 
a renunțat la judecată, instanta luand 
act de aceasta. 

Dosar inchis 

70.  Dosarul nr. 17459/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA formulată 
de Partea litigantă; nu sunt disponibile alte 
detalii la acest moment. Fondul nu a fost inca 
citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante.  

Dosar inchis 

71.  Dosarul nr. 11761/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea din oficiu a uneia dintre 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 7 
Iunie 2013 instanta a anuntat ca a 
respins cererea Partii litigante.   

Dosar inchis 
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Hotararile AGA ale Fondului. Nu sunt disponibile 
alte detalii.  

72.  Dosarul nr. 17836/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării Hotărârii 
AGEA nr. 9/25.04.2013 pentru aprobarea 
Hotararilor AGEA.  

Hotărâre în favoarea Fondului. In 18 
Iunie 2013 Partea litiganta a renuntat la 
judecata, iar instanta a luat act de acest 
lucru.   

Dosar inchis 

73.  Dosarul nr. 15966/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării:  
- Hotărârii Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor (AGOA) nr.13/25.04.2012 
pentru ratificarea tuturor hotărârilor AGOA 
aprobate în perioada 06.09.2010 – 
24.04.2012 (altele decât Hotărârile nr. 8 şi 9 
din 06.09.2010), 

- Hotărârii AGOA nr.14/25.04.2012 pentru 
adoptarea tuturor hotărârilor AGOA 
aprobate în perioada 06.09.2010 – 
24.04.2012 (altele decât Hotărârile nr. 8 şi 9 
din 06.09.2010), 

- Hotărârii AGOA nr.15/25.04.2012 pentru 
ratificarea contractului de administrare a 
investiţiilor. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 8 
Februarie 2013 instanța a anunțat că a 
respins cererea de intervenție formulată 
de Partea litigantă și a admis cererea 
de înregistrare formulată de Fond. 
Partea litigantă a formulat recurs. In 
urma termenului din data de 9 
Septembrie 2013,  instanta a anuntat ca 
a respins recursul formulat de Partea 
litiganta.          

Dosar inchis         

74.  Dosarul nr. 46752/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea. 

Hotărâre în favoarea Fondului În data 
de 4 Martie 2013 instanța a anunțat că 
a respins cererea de intervenție a Părții 
litigante și a admis cererea de 
înregistrare a Fondului. Partea litigantă 
a formulat recurs. In data de 10 
Septembrie 2013 instanta a anuntat ca 
a respins recursul Partii litigante. 
Instanta a incuviintat de asemenea 
cererea Fondului de acordare a 
cheltuielilor de judecata in cuantum de 
18.689,25 lei. 

Dosar inchis 

75.  Dosarul nr. 26253/3/2012 Curtea de Apel  
Bucureşti 

Blocarea înregistrării Hotărârii AGOA nr. 
22/2012 aprobată în 27 iunie 2012 – aprobarea 
angajării de evaluatori independenţi pentru 
calculul VAN. 

Decizie în favoarea Fondului. În 11 
decembrie 2012 instanţa s-a pronunţat 
în favoarea Fondului. Partea litigantă a 
formulat recurs. In data de 10 
Septembrie 2013 instanta a anuntat ca 
a respins recursul Partii litigante. 
Instanta a incuviintat de asemenea 
cererea Fondului de acordare a 
cheltuielilor de judecata in cuantum de 

Dosar inchis 
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77.  Dosarul nr. 46292/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea menţionării la Registrul 
Comerţului a Hotărârii AGEA nr. 12 din 23 nov. 
2012 pentru prelungirea termenului limită pentru 
listarea secundară.   

În data de 20 decembrie 2012 instanţa 
a dispus trimiterea acestui dosar spre 
conexare cu dosarul nr. 46287/3/2012. 
În 17 ianuarie 2013 instanța a dispus 
conexarea acestui dosar la ds. nr. 
46287/3/2012.   

Dosar închis 

27.773,17 lei.   

76.  Dosarul nr. 46287/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării Hotărârii 
AGEA nr. 12 din 23 noiembrie 2012 privind 
prelungirea termenului limită pentru listarea 
secundară.  

Hotărâre în defavoarea Fondului În 17 
ianuarie 2013 instanța a dispus 
conexarea ds. 46292/3/2012 la acest 
dosar (i.e. 46287/3/2012), În 25 
Februarie 2013 instanța a anunțat că a 
admis cererea de intervenție a Părții 
litigante și a respins cererea de 
înregistrare a Fondului. Fondul a 
formulat recurs. In data de 11 
Septembrie 2013 instanta a anuntat ca 
a admis recursul formulat de catre 
Fond.    

Dosar inchis 

78.  Dosarul nr. 19705/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere formulată de către Partea litigantă  
pentru radierea mentiunilor: 502726/20 
Septembrie 2010, 502728/20 Septembrie 2010, 
502730/20 Septembrie 2010 și 502735/20 
Septembrie 2010. 

In 13 septembrie 2013 Fondul a 
renuntat la cererea de radiere avand in 
vedere faptul ca aceasta a fost deja 
pusa in aplicare. 

Dosar inchis 

79.  Dosarul nr. 46290/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea Hotărârii AGOA nr. 25/2012 
aprobată în 23 noiembrie 2012 – ratificarea 
numirii FTIML Sucursala Bucureşti ca 
Administrator Unic al Fondului. 

Decizie în favoarea Fondului. În luna 
ianuarie 2013, Manchester Securities, 
un acţionar semnificativ al Fondului, a 
formulat o cerere de intervenţie în 
interesul Fondului în ds. nr. 
46290/3/2012, solicitând instanţei să 
respingă cererea formulată de Partea 
litigantă. În 20 februarie 2013 instanța a 
anunțat că a respins cererea de 
intervenție a Părții litigante și a admis 
cererea de înregistrare a Fondului. 
Partea litigantă a formulat recurs. In 
data de 16 Septembrie 2013 instanta a 
anuntat ca a respins recursul Partii 
litigante.     

Dosar inchis 

80.  Dosarul nr. 46756/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă în faţa Registrului Comerţului pentru a 
bloca înregistrarea Hotărârii AGEA nr. 16/2012 

Hotărâre în favoarea Fondului. În data 
de 7 Februarie 2013 instanța a anunțat 
că a respins cererea de intervenție 

Dosar închis 
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aprobată în 23 noiembrie 2012 – readoptarea 
hotărârilor AGEA. 

formulată de Partea litigantă, dispunând 
înregistrarea la Registrul Comerțului a 
Hotărârii AGEA nr. 16/2012 aprobată în 
23 noiembrie 2012. Partea litigantă a 
formulat recurs. In data de 16 
Septembrie 2013 instanta a anuntat ca 
a respins recursul Partii litigante.               

81.  Dosarul nr. 2944/2/2013 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Contestație în anulare formulată de Partea 
litigantă impotriva hotararii pronuntate in 
favoarea Fondului in dosarul nr. 18019/3/2012  

Hotărâre în favoarea Fondului. Ulterior 
termenului din data de 24 Septembrie 
2013 instanta a anulat cererea Partii 
litigante pentru neplata taxei de timbru.  

Dosar închis 

82.  Dosarul nr. 15964/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării: 
- Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor (AGEA) nr. 4/25.04.2012 pentru 
aprobarea programului de răscumpărare, 

- Hotărârii AGEA nr.5/25.04.2012 pentru 
ratificarea Hotărârilor AGEA nr. 1 şi 2 din 6 
septembrie 2010,  

- Hotărârii AGEA nr.6/25.04.2012 pentru 
adoptarea Hotărârilor AGEA nr. 1 şi 2 din 6 
septembrie 2010, 

- Hotărârii AGEA nr.7/25.04.2012 pentru 
ratificarea tuturor hotărârilor AGEA 
adoptate în perioada 06.09.2010 – 
24.04.2012 (altele decât Hotărârile nr.1 şi 2 
din 06.09.2010), 

- Hotărârii AGEA nr. 8/25.04.2012 pentru 
adoptarea tuturor hotărârilor AGEA 
adoptate în perioada 06.09.2010 – 
24.04.2012 (altele decât Hotărârile nr.1 şi 2 
din 06.09.2010). 

Decizie în favoarea Fondului. În 
noiembrie 2012, Manchester Securities, 
un acţionar semnificativ al Fondului, a 
formulat cerere de intervenţie în 
interesul Fondului în ds. nr. 
15964/3/2012, solicitând instanţei să 
dispună înregistrarea hotărârilor 
acţionarilor. La termenul de judecată 
din 21 decembrie 2012 Partea litigantă 
a formulat două cereri de recuzare si 
părțile vor fi din nou citate. În data de 7 
ianuarie 2013, instanța a înaintat 
dosarul Completului 17 în vederea 
soluționării cererii de recuzare. În data 
de 5 Martie 2013 instanța a anunțat că 
a respins cererea de intervenție 
formulată de Partea litigantă și a admis 
cererea de înregistrare formulată de 
Fond. Partea litigantă a formulat recurs. 
In data de 19 Iunie 2013 instanta a 
anuntat ca a respins recursul principal 
al Partii litigante.  

Dosar închis 

83.  Dosarul nr. 46754/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de interventie formulată de Partea 
litigantă pentru a bloca inregistrarea hotărârii 
AGOA nr. 31/2012 privind ratificarea numirii 
membrilor Comitetului Reprezentantilor. 

Hotărâre în defavoarea Fondului În data 
de 8 Martie 2013 instanța a anunțat că 
a admis cererea de intervenție 
formulată de Partea litigantă și a 
respins cererea de înregistrare 
formulată de Fond. Fondul a formulat 
recurs. După primul termen in recurs 
din 2 octombrie 2013, Curtea de Apel 
Bucureşti a respins recursul formulat de 

Dosar închis  
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86.  Dosarul nr. 17837/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării Hotărârii 
AGEA nr. 10/25.04.2013 pentru extinderea 
termenului de listare secundara. 

Hotărâre în favoarea Fondului. In 11 
iulie 2013 instanta a luat act de faptul 
ca Partea litiganta a renuntat la 
judecata si a dispus menţionarea în 
registrul comerţului a depunerii 
hotărârii AGEA a Fondului Proprietatea 
nr. 10/25.04.2013 si publicarea acestei 
hotărâri in Monitorul Oficial. 

Dosar închis 

87.  Dosarul nr. 26162/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării Hotărârii 
AGEA nr. 5/25 Aprilie 2013 privind modificarea 
Articolului 16 (2) din Actul Constitutiv al 
Fondului. 

Hotărâre în favoarea Fondului. In urma 
primului termen fixat pentru data de 22 
August 2013, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante ca 
netimbrată și a admis cererea de 
înregistrare formulată de Fond.   

Dosar închis 

88.  Dosarul nr. 7548/3/2011 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Acţiune în anulare a hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor nr. 5/2010 de 
modificare a Actului Constitutiv aprobat de 
acţionari la data de 29 noiembrie 2010. 

În data de 8 aprilie 2013 instanta a 
anuntat ca a respins actiunea Partii 
litigante. Partea litiganta a formulat 
recurs. În 4 noiembrie 2013 instanţa a 
decis împotriva Fondului, a admis 
recursul Părţii litigante şi a anulat 
Hotărârea AGEA nr. 5/2010.  

Dosar închis 

89.  Dosarul nr. 2507/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Acţiune în anulare a hotărârii AGA nr. 
5/29.11.2010 (modificare Act Constitutiv, 
reaprobarea Actului Constitutiv actualizat 
conținând modificările aprobate în AGA din 
6.09.2010 și în AGA din 29.11.2010) formulată 

În 22 Februarie 2013 instanța a decis 
trimiterea acestui dosar la dosarul nr. 
7548/3/2011 dat fiind obiectul similar al 
acestora. În 18 Martie 2013 instanța a 
decis unirea celor două dosare.   

Dosar închis 

Fond.  

84.  Dosarul nr. 46291/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării la Registrul 
Comerţului a Hotărârii AGOA nr. 26 din 23 
noiembrie 2012 pentru renumirea FTIML 
Sucursala Bucureşti în calitate de Administrator 
Unic al Fondului.    

Hotărâre în favoarea Fondului. In 7 
Martie 2013, instanţa a anunțat  că a 
respins cererea de intervenție a Părții 
litigante și a admis cererea de 
înregistrare formulată de Fond. Partea 
litigantă a formulat recurs. În 7 
octombrie 2013, instanţa a anunţat că a 
respins recursul Părţii litigante.      

Dosar închis 

85.  Dosarul nr. 3202/2/2013 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Curții de Apel 
București potrivit căreia dosarul are ca obiect un 
recurs împotriva încheierii judecătorului delegat 
la Registrul Comerțului cerere de intervenție 
formulată de Partea litigantă; nu sunt disponibile 
alte detalii la acest moment. Fondul nu a fost 
incă citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. In 14 
octombrie 2013instanţa a respins 
recursul formulat de Partea litigantă. 

Dosar închis 
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de Partea litigantă 

90.  Dosarul nr. 17906/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural fixat pentru 
data de 4 Iulie 2013 la care Fondul nu 
a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante. 

Dosar închis 

91.  Dosarul nr. 18731/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. In 19 
Iunie 2013 instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante. 

Dosar închis 

92.  Dosarul nr.  26166/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit caruia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare formulată de Partea litigantă 
împotriva Hotărârii AGEA nr. 6/25.04.2013 
pentru modificarea Actului constitutiv; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost inca citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante şi a admis 
cererea Fondului. In data de 26 
Septemrbie 2013, instanţa a dispus 
menţionarea în Registrul Comerţului a 
modificării Actului constitutiv conform 
Hotărârii AGEA nr. 6/25.04.2013.  

Dosar închis 

93.  Dosarul nr. 26159/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de interventie formulată de Partea 
litigantă pentru a bloca inregistrarea hotărârii 
AGEA nr. 1/25 Aprilie 2013 pentru modificarea 
Art. 7 din Actul Constitutiv al Fondului. Acest 
dosar are acelaşi obiect ca şi dosarul nr. 
26183/3/2013. 

Hotărâre în favoarea Fondului. După 
ultimul termen din 3 octombrie 2013, 
instanţa a anunţat că a anulat cererea 
Părţii litigante ca netimbrată. Instanţa a 
admis cererea de depunere şi 
menţionare acte a Fondului şi a dispus 
menţionarea în Registrul Comerţului şi 
publicarea în Monitorul Oficial a 
Hotărârii AGA nr. 1/25.04.2013.  

Dosar închis 

94.  Dosarul nr. 26183/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de interventie formulată de Partea 
litigantă pentru a bloca inregistrarea hotărârii 
AGEA nr. 1/25 Aprilie 2013 pentru modificarea 
Art. 7 din Actul Constitutiv al Fondului. 

Hotărâre în favoarea Fondului. După 
termenul din 3 octombrie 2013, 
instanţa a anunţat că a anulat cererea 
Părţii litigante ca netimbrată. Instanţa a 
admis cererea de depunere şi 
menţionare acte a Fondului şi a dispus 
menţionarea în Registrul Comerţului şi 
publicarea în Monitorul Oficial a 
Hotărârii AGA nr. 1/25.04.2013.  

Dosar închis 

95.  Dosarul nr. 26170/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de interventie formulată de Partea 
litigantă pentru a bloca inregistrarea hotărârii 
AGEA nr. 4/25 Aprilie 2013 privind modificarea 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 3 
octombrie 2013 instanţa a anunţat că a 
admis cererea Fondului şi a dispus 

Dosar închis 
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Articolului 14 (19) din Actul Constitutiv al 
Fondului.  

înregistrarea la Registrul Comerţului a 
hotărârii AGEA nr. 4/25 Aprilie 2013. 

96.  Dosarul nr. 17004/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
9 iulie 2013. 

Dosar închis 

97.  Dosarul nr. 11772/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

In 23 Aprilie 2013 a fost stabilit un 
termen procedural, fara citarea partilor. 
Ulterior instanta a anuntat ca a anulat 
cererea Partii litigante.   

Dosar închis 

98.  Dosarul nr. 15689/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
15 Mai 2013.  

Dosar închis 

99.  Dosarul nr. 15426/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
20 Mai 2013.  

Dosar închis 

100.  Dosarul nr. 13756/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
24 Mai 2013.  

Dosar închis 

101.  Dosarul nr. 17808/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
7 Iunie 2013.  

Dosar închis 

102.  Dosarul nr. 17805/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 

Dosar închis 
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disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

10 Iunie 2013.  

103.  Dosarul nr. 17006/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
7 Iunie 2013.  

Dosar închis 

104.  Dosarul nr. 15069/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
14 Iunie 2013.  

Dosar închis 

105.  Dosarul nr. 18734/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit careia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. Instanța 
a anunțat că a anulat cererea Părții 
litigante in data de 13 Iunie 2013.  

Dosar închis 

106.  Dosarul nr. 17810/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit caruia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
16 Iulie 2013.  

Dosar închis 

107.  Dosarul nr. 16170/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul Tribunalului 
Bucuresti potrivit caruia dosarul are ca obiect o 
acțiune în anulare a unei hotărâri AGA 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. Fondul 
nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
16 Iulie 2013.  

Dosar închis 

108.  Dosarul nr. 16450/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
22 Iulie 2013.  

Dosar închis 

109.  Dosarul nr. 15693/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 

Dosar închis 
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litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

31 Iulie 2013.  

110.  Dosarul nr. 15490/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
31 Iulie 2013.  

Dosar închis 

111.  Dosarul nr. 17424/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
29 August 2013. 

Dosar închis 

112.  Dosarul nr. 16164/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
2 Septembrie 2013. 

Dosar închis 

113.  Dosarul nr.  20531/3/2013  Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
29 August 2013. 

Dosar închis 

114.  Dosarul nr. 15489/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit caruia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural in data de 6 
Septembrie 2013 la care Fondul nu a 
fost citat, instanța a anunțat că a anulat 
cererea Părții litigante. 

 Dosar închis 

115.  Dosarul nr.  17429/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
11 Iunie 2013.  

Dosar închis 

116.  Dosarul nr. 20524/3/2013  Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 

Dosar închis 
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litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

8 iulie 2013. 

117.  Dosarul nr. 15893/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
15 Mai 2013.  

Dosar închis 

118.  Dosarul nr. 17152/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
29 Mai 2013.  

Dosar închis 

119.  Dosarul nr. 14955/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotarare in favoarea Fondului. Primul 
termen procedural, fără ca părțile să fie 
citate, a fost fixat pentru data de 8 Mai 
2013. Instanța a anunțat că a anulat 
cererea Părții litigante. 

Dosar închis 

120.  Dosarul nr. 17000/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
30 Mai 2013.  

Dosar închis 

121.  Dosarul nr. 17804/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
19 iunie 2013. 

Dosar închis 

122.  Dosarul nr. 17531/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
7 Iunie 2013.  

Dosar închis 

123.  Dosarul nr. 17147/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 

Dosar închis 
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litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

5 Iunie 2013.  

124.  Dosarul nr. 20659/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
1 iulie 2013. 

Dosar închis 

125.  Dosarul nr. 17690/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
2 iulie 2013. 

Dosar închis 

126.  Dosarul nr. 17464/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
7 Iunie 2013.  

Dosar închis 

127.  Dosarul nr. 17534/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
7 Iunie 2013.  

Dosar închis 

128.  Dosarul nr. 11952/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotarare în favoarea Fondului. Primul 
termen procedural, fără ca părțile să fie 
citate, a fost fixat pentru data de 18 
Aprilie 2013. Instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante.  

Dosar închis 

129.  Dosarul nr. 20528/3/2013  Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
1 iulie 2013. 

Dosar închis 

130.  Dosarul nr. 15025/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 

Dosar închis 
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litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

14 Mai 2013.  

131.  Dosarul nr.  17428/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
11 Iunie 2013.  

Dosar închis 

132.  Dosarul nr.  20845/3/2013  Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
5 iulie 2013. 

Dosar închis 

133.  Dosarul nr. 17689/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
28 iunie 2013. 

Dosar închis 

134.  Dosarul nr. 20657/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural fixat pentru data 
de 3 Iulie 2013 la care Fondul nu a fost 
citat, instanța a anunțat că a anulat 
cererea Părții litigante. 

Dosar închis 

135.  Dosarul nr.  20847/3/2013  Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural fixat pentru data 
de 3 Iulie 2013 la care Fondul nu a fost 
citat, instanța a anunțat că a anulat 
cererea Părții litigante. 

Dosar închis 

136.  Dosarul nr. 16168/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
30 Mai 2013.  

Dosar închis 

137.  Dosarul nr. 14351/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 

Dosar închis 
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litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

29 Mai 2013.  

138.  Dosarul nr. 16310/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
31 Mai 2013.  

Dosar închis 

139.  Dosarul nr. 16171/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
30 Mai 2013.  

Dosar închis 

140.  Dosarul nr. 17430/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
11 Iunie 2013.  

Dosar închis 

141.  Dosarul nr. 17146/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
30 Mai 2013.  

Dosar închis 

142.  Dosarul nr. 17150/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
29 Mai 2013.  

Dosar închis 

143.  Dosarul nr. 19001/3/2013  Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit caruia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
27 iunie 2013. 

Dosar închis 

144.  Dosarul nr. 17688/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 

Dosar închis 



 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

FONDUL PROPRIETATEA S.A., Fond de Investitii Alternative  •  Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, România  •  Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005  •  Inregistrat la  
Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668  •  Capital social subscris 5.742.226.025,22  RON, Capital social vărsat: 5.534.852.985,72 RON •  Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: 
www.fondulproprietatea.ro 
 

 

litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

7 Iunie 2013.  

145.  Dosarul nr. 20665/3/2013  Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural fixat pentru data 
de 4 Iulie 2013 la care Fondul nu a fost 
citat, instanța a anunțat că a anulat 
cererea Părții litigante. 

Dosar închis 

146.  Dosarul nr. 17537/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
30 Mai 2013.  

Dosar închis 

147.  Dosarul nr. 17249/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
30 Mai 2013.  

Dosar închis 

148.  Dosarul nr. 17462/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
11 Iunie 2013.  

Dosar închis 

149.  Dosarul nr. 20529/3/2013  Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
1 iulie 2013. 

Dosar închis 

150.  Dosarul nr. 17431/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
30 Mai 2013.  

Dosar închis 

151.  Dosarul nr. 17003/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 

Dosar închis 
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litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

30 Mai 2013.  

152.  Dosarul nr. 17314/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
30 Mai 2013.  

Dosar închis 

153.  Dosarul nr. 16313/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
15 Mai 2013.  

Dosar închis 

154.  Dosarul nr. 20661/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
27 iunie 2013. 

Dosar închis 

155.  Dosarul nr. 17456/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
30 Mai 2013.  

Dosar închis 

156.  Dosarul nr. 17536/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
30 Mai 2013.  

Dosar închis 

157.  Dosarul nr.  20850/3/2013  Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
5 iulie 2013. 

Dosar închis 

158.  Dosarul nr. 15696/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 

Dosar închis 
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litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

27 Mai 2013.  

159.  Dosarul nr. 16452/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
27 Mai 2013.  

Dosar închis 

160.  Dosarul nr. 15488/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
15 Mai 2013.  

Dosar închis 

161.  Dosarul nr. 16307/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
24 Mai 2013.  

Dosar închis 

162.  Dosarul nr. 15415/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
31 Iulie 2013.  

Dosar închis 

163.  Dosarul nr. 20518/3/2013  Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
1 Iulie 2013. 

Dosar închis 

164.  Dosarul nr. 20650/3/2013  Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante la data de 
2 iulie 2013. 

Dosar închis 

165.  Dosarul nr. 26254/3/2012 Tribunalul 
Bucureşti 

Blocarea înregistrării Hotărârii AGEA 
nr.11/2012 aprobată în 27 iunie 2012 – 
aprobarea planului de listare secundară.  

Hotărâre în favoarea Fondului. În 26 
septembrie 2012 instanţa a respins 
argumentele Părţii litigante, dar a 
respins şi cererea Fondului datorită 

Dosar închis 
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faptului că Fondul a folosit un formulat 
greşit când a formulat cererea către 
Registrul Comerţului. În 14 martie 2013 
Curtea de Apel a anunțat că a admis 
recursul formulat de Fond și a trimis 
dosarul Tribunalului București pentru 
rejudecarea cauzei. În 10 Mai 2013 
instanta a anuntat că a respins cererea 
Părții litigante.  

166.  Dosar nr. 9776/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de interventie formulata de Partea 
litiganta la Registrul Comertului pentru 
blocarea mentionarii deciziei instantei 
pronuntate in dosarul nr. 41466/3/2012.   

Hotarare in favoarea Fondului. Dupa 
primul termen din data de 4 Aprilie 2013 
instanta a anuntat ca a respins cererea 
Partii Litigante. In 16 Mai 2013 instanta 
a anuntat ca a admis cererea de 
inregistrare la Registrul Comertului 
formulata de Fond.  

Dosar închis 

167.  Dosarul nr.  18994/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare a 
unei hotărâri AGA formulată de Partea 
litigantă; nu sunt disponibile alte detalii la 
acest moment. Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
5 August 2013. 

Dosar închis 

168.  Dosarul nr. 26173/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării 
Hotărârii AGEA nr. 13/25 Aprilie 2013 
privind modificarea Articolului 19 (3) din 
Actul Constitutiv al Fondului. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
primului termen din data de 28 August 
2013, instanța a anunțat că a anulat 
cererea Părții litigante și a admis cerea 
de depunere și menționare acte a 
Fondului.  

Dosar închis 

169.  Dosarul nr.  17844/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării 
Hotărârii AGOA nr. 9/25.04.2013 pentru 
ratificarea numirii FTIML ca administrator 
unic si societate de administrare a 
investitiilor.  

Hotărâre în favoarea Fondului. Primul 
termen de judecată a fost stabilit pentru 
5 Septembrie 2013. In data de 5 
Septembrie 2013 instanta a luat act de 
cererea de renunțare la judecată 
formulată de Partea litigantă, aprobând 
cererea de înregistrare formulată de 
Fond.    

Dosar închis 

170.  Dosarul nr. 26168/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării 
Hotărârii AGEA nr. 7/25 Aprilie 2013 
privind modificarea Articolului 17 (11) din 
Actul Constitutiv al Fondului.   

Hotarare in defavoarea Fondului. In 
urma primului termen din data de 5 
Septembrie 2013, desi instanta a anulat 
cererea de interventie a Partii litigante, a 
respins de asemenea si cererea de 
depunere si mentionare a Fondului la 

Dosar închis 
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Registrul Comertului a Hotărârii AGEA 
nr. 7/25 Aprilie 2013.  

171.  Dosarul nr. 22495/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de interventie formulata de Fond 
impotriva cererii de radiere formulata de 
Partea litiganta la Registrul Comertului in 
legatura cu dosarul nr. 40330/3/2012.  

Hotarare in defavoarea Fondului. In 
urma termenului din data de 18 
Septembrie instanta a anuntat ca a 
respins cererea Fondului. Subliniem ca 
problema radierii la Registrul Comertului 
a fost rezolvata ca urmare a hotararii din 
dosarul 40330/3/2012.  

Dosar închis 

172.  Dosarul nr. 24592/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. 
Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
3 Octombrie 2013. 

Dosar închis 

173.  Dosarul nr. 24239/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. 
Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
1 Octombrie 2013. 

Dosar închis 

174.  Dosarul nr.  25242/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit caruia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. 
Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante pentru 
neregularitatea acţiunii in data de 27 
Septembrie 2013. 

Dosar închis 

175.  Dosarul nr.  25611/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti  

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit caruia 
dosarul are ca obiect o acțiune în anulare 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. 
Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. În urma 
unui termen procedural la care Fondul 
nu a fost citat, instanța a anunțat că a 
anulat cererea Părții litigante in data de 
14 Octombrie 2013. 

Dosar închis 

176.  Dosarul nr. 39539/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă împotriva Hotararii AGOA a 
Fondului nr 12/22.11.2013 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2014 

Dosar pe rol. La termenul din 14 
ianuarie 2014, instanţa a anulat cererea 
de intervenţie şi a dispus menţionarea în 
Registrul Comerţului a Hotărârii AGOA a 
Fondului nr. 12/22.11.2013 

Dosar închis 

177.  Dosarul nr. 39546/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă impotriva inregistrarii la Registrul 
Comertului a Hotararii AGEA nr. 
15/22.11.2013 privind aprobarea celui de al 

Hotarare in favoarea Fondului. Dupa 
primul termen instanta a anuntat ca a 
respins cererea de interventie si a admis 
cererea de inregistrare formulata de 

Dosar închis 
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treilea program de rascumparare. Fond.  

178.  Dosarul nr. 39543/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă împotriva Hotărârii AGEA nr. 
14/22.11.2013 privind aprobarea 
Declaraţiei de Politică Investiţională 

Hotărâre în favoarea Fondului. După 
primul termen în 30 ianuarie 2014, 
instanta a anuntat ca a respins cererea 
de interventie si a admis cererea de 
inregistrare formulata de Fond. 

Dosar închis 

179.  Dosarul nr. 162/3/2014 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul are ca obiect cerere de intervenţie 
formulată de Partea litigantă împotriva 
Hotărârilor AGA Fondului; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment 

Hotărâre în favoarea Fondului. După 
primul termen instanta a anuntat ca a 
respins cererea de interventie si a admis 
cererea de inregistrare formulata de 
Fond. 

Dosar închis 

180.  Dosarul nr. 39542/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect  cerere de intervenţie 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. 
Fondul nu a fost citat. 

Hotărâre în favoarea Fondului. Instanta 
a anuntat ca a respins cererea de 
interventie si a admis cererea de 
inregistrare formulata de Fond. 

Dosar închis 

181.  Dosarul nr. 8271/2/2013 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Contestaţie în anulare formulată de Fond 
împotriva deciziei Curţii de Apel Bucureşti 
nr. 2081/04.11.2013 pronunţată în dosarul 
nr. 7548/3/2011 (nulitatea absolută a Hot 
AGEA nr. 5/29.11.2010) 
 

Hotarare in defavoarea Fondului. În 16 
mai 2014, Curtea de Apel a anunţat că a 
respins contestaţia în anulare formulată 
de Fond.  

Dosar închis 

182.  Dosarul nr. 7930/2/2013 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de revizuire formulată de Fond 
împotriva Deciziei Curţii de Apel Bucuresti 
nr. 2081/04.11.2013 pronunţată în ds. nr. 
7548/3/2011 (nulitate absolută a Hotărârii 
AGEA nr. 5/29 nov. 2010).  

Hotarare in defavoarea Fondului. In data 
de 28 mai 2014 instanta a anuntat ca a 
respins cererea de revizuire.  

 Dosar închis 

183.  Dosarul nr. 11130/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată la 
înregistrarea încheierii nr. 44/26 Februarie 
2013  prin care s-a dispus respingerea 
cererii de interventie a Fondului in dos. 
5914/3/2013 si mentionarea hotararii de 
anulare a hotărârilor AGA din 6 Septembrie 
2010. 

La primul termen de judecată din data 
de 17 Mai 2013 Partea litigantă a lipsit, 
Tribunalul Bucureşti suspendând cauza. 
In 6 Mai 2014 instanta a constatat 
cererea ca fiind perimata. 

Dosar închis 

184.  Dosarul nr. 46293/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării 
Hotărârii AGOA nr. 25 din 23 noiembrie 
2012 pentru ratificarea numirii FTIML în 
calitate de Administrator Unic al Fondului.  
 

Hotărâre în favoarea Fondului. În 18 
decembrie 2012 Tribunalul Bucureşti a 
anunțat ca a respins cererea de 
intervenție formulata de Partea litiganta. 
Partea litigantă a formulat recurs. In 
data de 9 septembrie 2014 instanta a 
constatat recursul ca perimat, iar decizia 

Dosar închis 
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este irevocabila.  

185.  Dosarul nr. 38538/3/2013 Curtea de Apel 
Bucuresti 

Cererea Părţii litigante de radiere a 
înregistrărilor făcute de Registrul 
Comerţului în ceea ce priveşte Hotărârea 
AGEA Fondului nr. 5/29.11.2010 şi a Actul 
Constitutiv 
 
 

.Hotarare in defavoarea Fondului. După 
ultimului termen de judecată care a avut 
loc în 25 martie 2014 în dosarul nr. 
38538/3/2013, Tribunalul Bucureşti a 
publicat pe pagina de internet o scurtă 
decizie anunţând că s-a pronunţat 
împotriva Fondului şi a admis cererea 
Părţii litigante, dispunând astfel radierea 
înregistrărilor făcute de Registrul 
Comerţului în ceea ce priveşte 
Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor Fondului nr. 
5/29.11.2010 şi a Actul Constitutiv. 
Fondul a apelat decizia, apel care a fost 
insa respins in data de 16 octombrie 
2014.  

Dosar inchis 

186.  Dosarul nr.  17839/3/2013 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării 
Hotărârii AGOA nr. 8/25.04.2013 pentru 
aprobarea Hotararilor AGOA 

Hotărâre finala in favoarea Fondului.  
Ulterior termenului din 18 octombrie 
2013, instanţa a respins cererea de 
depunere şi menţionare a Hotărârii 
AGOA nr. 8/25.04.2013. Fondul a 
formulat apel, iar instanta a admis apelul 
dispunand mentionarea hotararii.    

Dosar inchis 

187.  Dosarul nr. 11640/299/2011 Tribunalul 
Bucureşti 

Fondul a demarat acest litigiu pentru 
recuperarea cheltuielilor de judecată. 

Hotărâre în favoarea Fondului.  În data 
de 26 Septembrie 2013 instanţa a admis 
în parte cererea Fondului şi obligă 
Partea litigantă la 10.000 lei c/val. 
cheltuieli de judecată. Fondul a declarat 
recurs iar instanta a admis recursul 
admitand cheltuieli suplimentare de 
aproximativ 50.000 RON si cheltuielile 
de judecata ocazionate de fond si 
recurs.  

Dosar inchis 

188.  Dosarul nr. 20857/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Acţiune în anulare formulată de Partea 
litigantă împotriva hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 1 
din data de 23 Noiembrie 2011. 

Dosar reunit cu dosarul 3295/3/2012. În 
21 octombrie 2013, instanţa a decis să 
înainteze cauza spre competentă 
soluţionare unui complet specializat din 
cadrul Secţiei a VI –a Civilă. La termenul 
din 13 ianuarie 2014, instanţa a dispus 
reunirea acestui dosar cu ds. nr. 
3295/3/2012 şi a trimis dosarul spre 

A se vedea 
mai jos 
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competentă soluţionare Completului 
C27 Fond. Pentru detalii, a se vedea 
dosarul la care a fost reunit, respectiv 
ds. nr. 3295/3/2012.  

189.  Dosarul nr. 3295/3/2012 
(3858/2/2014) 

Curtea de Apel 
Bucureşti  

Acţiune în anularea Hotărârii AGEA nr. 
1/23.11.2011 privind modificarea Actului 
Constitutiv al Fondului  

Decizie in favoarea Fondului. În 29 iunie 
2012, ca rezultat al unei proceduri 
administrative, Tribunalul Bucureşti a 
decis să respingă cererea deoarece 
taxa de timbru nu a fost integral 
achitată. Partea litigantă a formulat 
recurs împotriva acestei decizii. La 
termenul de judecată din 21 noiembrie 
2012, Curtea de Apel a admis recursul 
Părţii litigante şi a dispus trimiterea 
cauzei spre rejudecare Tribunalului 
Bucureşti. În 14 mai 2014, instanţa a 
anunţat că a decis în favoarea Fondului 
şi a respins cererea Părţii litigante. 
Partea litiganta a apelat decizia (apel 
inregistrat sub numarul 3858/2/2014) . In 
data de 7 octombrie 2014 Curtea de 
Apel a anuntat ca a respins apelul Partii 
litigante. 

Dosar inchis 

190.  Dosarul nr. 43424/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Acţiune în anulare a urmatoarelor Hotarari 
ale Actionarilor din 23.11.2012:   
 

 Hotararea AGEA nr. 14 privind 
ratificarea Actului Constitutiv; 

 Hotararea AGEA nr.  15 privind 
ratificarea Hotararilor AGEA;  

 Hotararea AGEA nr. 16 privind 
readoptarea Hotararilor AGEA;  

 Hotararea AGOA nr. 25 privind 
ratificarea numirii 
Administratorului Fondului;  

 Hotararea AGOA nr.  26 privind 
reaprobarea numirii 
Administratorului Fondului;  

 Hotararea AGOA nr. 27 privind 
ratificarea Contractului de 
Administrare a Investitiilor din 
2010;  

În 20 februarie 2014 instanţa s-a 
pronunţat în favoarea Fondului şi a 
respins cererea Părţii litigante ca fiind 
lipsită de interes. Partea litiganta a 
declarat apel. In data de 16 Februarie 
instanta a anuntat ca a respins apelul 
Partii litigante.  

Dosar inchis 



 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

FONDUL PROPRIETATEA S.A., Fond de Investitii Alternative  •  Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, România  •  Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005  •  Inregistrat la  
Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668  •  Capital social subscris 5.742.226.025,22  RON, Capital social vărsat: 5.534.852.985,72 RON •  Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: 
www.fondulproprietatea.ro 
 

 

 Hotararea AGOA nr. 30 privind 
readoptarea incetarii contractelor 
de mandat ale fostilor membri ai 
Consiliului de Supraveghere si ale 
Directoratului;  

 Hotararea AGOA nr. 31 privind 
ratificarea numirii primilor membri 
ai Comitetului Reprezentantilor;  

 Hotararea AGOA nr. 32 privind 
readoptarea numirii primilor 
membri ai Comitetului 
Reprezentantilor;  

 Hotararea AGOA nr. 33 privind 
ratificarea Hotararilor AGOA; 

 Hotararea AGOA nr. 34 privind 
reaprobarea Hotararilor AGOA;  

 Hotararea AGOA nr. 35 privind 
ratificarea actelor 
Administratorului Fondului; 

 Hotararea AGOA nr. 36 privind 
readoptarea actelor 
Administratorului Fondului. 

191.  Dosarul nr. 8541/3/2012 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Acţiune în anulare a următoarelor Hotărâri 
AGA: AGEA nr. 13, AGOA nr. 28 și  29, 
toate din data de 23.11.2012.  

În 4 aprilie 2014, Tribunalul Bucureşti a 
anunţat că a decis împotriva Fondului şi 
a anulat următoarele hotărâri ale 
acţionarilor Fondului:    
- Hotărârea AGEA nr. 13/2012; 
- Hotărârea AGOA nr. 28/2012; 
- Hotărârea AGOA nr. 29/2012. 
 
Fondul a apelat decizia instantei. In data 
de 25 Februarie instanta a anuntat ca a 
admis apelul promovat de Fond.  

Dosar inchis 

192.  Dosarul nr. 60578/299/2012 Tribunalul 
București  

Dosarul a fost format ca urmare a cererii 
de recuzare formulată de Partea litigantă 
împotriva executorului judecătoresc din 
dosarul de executare silită privind 
recuperarea cheltuielilor de judecată 
aferente dosarului 15963/3/2012.  

Dosar perimat. În data de 11 ianuarie 
2013, instanța a respins cererea de 
recuzare a executorului judecătoresc. 
Partea litigantă a formulat recurs. În 12 
Martie 2013 instanța a suspendat 
soluționarea recursului din motive 
procedurale.  In aprilie 2015 instanta a 
constatat cererea perimata. 

Dosar inchis 

193.  Dosarul nr. 77743/3/2011 Tribunalul Acţiune în anulare a Hotărârii Adunării Dosar perimat. În 30 octombrie 2012, Dosar inchis 
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Bucureşti Generale Extraordinare a Acţionarilor  nr. 
1/2011 de modificare a Actului Constitutiv 
aprobat de acţionari la data de 23 
noiembrie 2011. 

Tribunalul Bucureşti a suspendat cauza 
deoarece Partea litigantă nu şi-a 
îndeplinit obligaţia legală de precizare a 
cererii. Partea Litigantă a formulat 
recurs împotriva măsurii suspendarii. In 
data de 20 Septembrie 2013 instanta a 
anuntat ca a admis recursul si a dispus 
continuarea judecatii. In 11 martie 2014 
instanţa a dispus suspendarea 
dosarului.  In aprilie 2015 instanta a 
constatat cererea perimata.  

194.  Dosarul nr. 27522/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Acţiune în anulare a Hotărârilor AGEA nr. 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 şi 13 din 25 aprilie 
2013 şi a Hotărârilor AGOA nr. 3,4,7,8,9,10 
din 25 aprilie 2013 

Hotarare in favoarea Fondului. In data 
de 20 Martie  instanta a anuntat ca a 
respins actiunea Partii litigante. Definitiv 
prin neapelare.  

Dosar inchis 

195.  Dosarul nr. 10428/3/2014 Tribunalul 
Bucureşti 

Acţiune în anulare formulată de Partea 
litigantă a Hotărârii AGEA nr. 2/3 februarie 
2014 pentru aprobarea reducerii capitalului 
social al Fondului.    

Hotarare in favoarea Fondului. In data 
de 23 Ianuarie 2015 Tribunalul 
Bucuresti a anuntat ca a respins 
actiunea Partii litigante.  Definitiv prin 
neapelare. 

Dosar inchis 

196.  Dosarul nr. 10430/3/2014 Tribunalul 
Bucureşti 

Actiune in anulare a: 

- Hotararii AGEA nr. 15/22.11.2013 
pentru aprobarea celui de al treilea 
program de rascumparare; 

- Hotararii AGEA nr. 16/22.11.2013 
privind ratificarea si reaprobarea 
Hotararilor AGEA; 

- Hotararii AGEA nr. 17/22.11.2013 
privind modificarea Articolului 19 (3) 
din Actul Constitutiv referitor la durata 
mandatului; 

- Hotararii AGOA nr. 14/22.11.2013 
pentru aprobarea anumitor prevederi 
privind mandatul de 4 ani daca ar fi 
fost aprobat; 

- Hotararii AGOA nr. 15/22.11.2013  
privind ratificarea si aprobarea 
Hotararilor AGOA; 

- Hotararii AGOA nr. 16/22.11.2013  
privind aprobarea anumitor prevederi 
referitoare la administrarea Fondului 

Hotarare in favoarea Fondului. In data 
de 23 Ianuarie 2015 Tribunalul 
Bucuresti a anuntat ca a respins 
actiunea Partii litigante. Definitiv prin 
neapelare. 

Dosar inchis 

197.  Dosarul nr. 14983/3/2014 Tribunalul Actiune in anulare a Hotararii AGEA nr. Hotarare in favoarea Fondului. In data Dosar inchis 
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Bucureşti 3/3.02.2014 privind ratificarea si aprobarea 
hotararilor actionarilor si Hotararea nr. 
1/3.02.2014 privind modificarea Actului 
Constitutiv.   

de 23 Ianuarie 2015 Tribunalul 
Bucuresti a anuntat ca a respins 
actiunea Partii litigante.  Definitiv prin 
neapelare. 

198.  Dosarul nr. 10360/299/2013 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Fondul a demarat acest litigiu pentru 
recuperarea unor cheltuieli de judecată.  

In data de 19 decembrie 2013 instanta a 
admis în parte cererea Fondului şi a 
obligat Partea litigantă la plata unor 
cheltuieli de judecată in favoarea 
Fondului. A fost declarat apel, iar 
instanța a admis parțial apelul Fondului 
si a acordat cheltuieli de judecata in 
cuantum de 200.000 RON. Fondul a 
declarat recurs care insa a fost respins .  

Dosar inchis 

199.  Dosarul nr. 14986/3/2014 Tribunalul 
Bucureşti 

Actiune in anulare a Hotararii AGEA nr. 
9/28 aprilie 2014 privind aprobarea celui de 
al patrulea program de rascumparare; 
HAGOA 1/2014; HAGEA 7/2014; toate 
hotararile AGEA din 23.09.2014; toate 
hotararile AGOA din 23.09.2014 mai putin 
HAGOA 11/23.09.2014 

Hotarare in favoarea Fondului. In data 
de 23 Ianuarie 2015 Tribunalul 
Bucuresti a anuntat ca a respins 
actiunea Partii litigante. Definitiva prin 
neapelare.  

Dosar inchis 

200.  Dosarul nr. 10424/3/2014 Tribunalul 
Bucureşti 

Acţiune în anulare formulată de Partea 
litigantă a Hotărârii AGEA nr. 14/23 
noiembrie 2012 privind ratificarea Actului 
Constitutiv.    

Hotarare in favoarea Fondului. În 16 
aprilie 2014, instanţa a decis reunirea 
dosarelor nr. 10428/3/2014 şi 
10430/3/2014 la acest dosar şi le-a 
trimis spre judecare altui complet. În 23 
aprilie 2014, instanţa a decis detaşarea 
dosarelor nr. 10428/3/2014 si 
10430/3/2014 şi trimiterea lor spre 
soluţionare completelor iniţial învestite. 
In data de 3 septembrie 2014 instanta a 
dispus suspendarea dosarului pana la 
solutionarea recursului in dosarul nr. 
43424/3/2012. Intrucat dosarul 
43424/3/2012 a fost solutionat 
irevocabil, Fondul a facut o cerere de 
repunere pe rol Instanța a anunțat în 
data de 25 iunie 2015 că a respins 
acțiunea Părții litigante. Hotărârea 
instanței are la bază autoritatea de lucru 
judecat, întrucât acțiunea respinsă a mai 
făcut obiectul analizei într-un alt dosar 
(i.e. 43424/3/2012) în care hotărârea 

Dosar inchis 
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atacată a fost menținută ca fiind 
irevocabil validă. Definitiva prin 
neapelare. 

201.  Dosarul nr. 17842/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării 
Hotărârii AGOA nr. 4/25.04.2013 pentru 
numirea unui membru in Comitetul 
Reprezentantilor. 

Hotărâre în favoarea Fondului. In data 
de 23 Iulie 2013 Partea litiganta a 
renuntat la judecata, iar instanta a 
anuntat ca a luat act de aceasta.  

Dosar inchis 

202.  Dosarul nr. 17840/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă pentru blocarea înregistrării 
Hotărârii AGOA nr. 10/25.04.2013 pentru 
aprobarea numirii FTIML ca administrator 
unic si societate de administrare a 
investitiilor.  

Hotarare in favoarea Fondului. In data 
de 31 Iulie 2013 Partea litiganta a 
renuntat la judecata, iar instanta a 
anuntat ca a luat act de aceasta.  

Dosar inchis 

203.  Dosarul nr. 39538/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect  cerere de intervenţie 
formulată de Partea litigantă; nu sunt 
disponibile alte detalii la acest moment. 
Fondul nu a fost citat. 

Decizie în defavoarea Fondului. Instanţa 
a respins cererea de înregistrare 
menţiuni. In data de 4 februarie 2015 
Curtea de Apel Bucuresti a respins 
apelul Partii litigante ca nefondat.  

Dosar inchis 

204.  Dosarul nr. 17692/3/2013 Curtea de Apel 
Bucuresti 

Acţiune în anulare a Hotărârii AGEA nr. 
2/04.04.2012 privind modificarea art. 14 din 
Actul constitutiv şi Hotărârii AGEA nr. 
3/25.04.2012 privind diminuarea capitalului 
social subscris al Fondului şi cerere de 
radiere a acestor hotărâri din Registrul 
Comerţului. 

Decizia initiala in favoarea Fondului; 
prima decizie din rejudecare de 
asemenea in favoarea Fondului. In data 
de 23.10.2015 instanta a anuntat ca a 
respins actiunea Partii litigante ca 
neintemeiata. Partea litigant a declarant 
apel, iar in 22 decembrie 2016 instanta 
a respins apelul. Decizia este definitiva.  

Dosar inchis 

205.  Dosarul nr. 17107/3/2014 Curtea de Apel 
Bucuresti 

Actiune in anulare a: 
- AGOA 2/28 Aprilie 2014 privind 

reinnoirea/extinderea mandatului 
FTIML Sucursala Bucuresti; 

- AGOA 7/28 Aprilie 2014 privind 
ratificarea Hotararilor AGOA; 

- AGEA 4/28 Aprilie 2014 privind 
modificarea Art. 19 (1) din Actul 
Constitutiv; 

- AGEA 6/28 Aprilie 2014 privind 
aprobarea listarii secundarii pe 
Bursa de Valori din Londra;  

- AGEA 10/28 Aprilie 2014 pentru 
ratificarea Hotararilor AGEA.  

Hotarare in favoarea Fondului. Primul 
termen de judecata a fost stabilit la data 
de 19.09.2014. La data de 19.09.2014 
instanta a amanat cauza pentru data de 
14.11.2014. Urmatorul termen de 
judecata a fost acordat pentru 26 
ianuarie 2015. Urmatorul termen de 
judecata a fost stabilit pentru data de 23 
Februarie 2015. In data de de 23 
Februarie 2015 instanta a amanat cauza 
pentru data de 9 Martie 2015. In data de 
9 Martie 2015 a fost ultimul termen, iar 
instanta a anuntat ulterior ca a respins 
actiunea Partii litigante.   Partea litiganta 

Dosar inchis 
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a declarat apel, iar in data de 11 
ianuarie 2017 instanta a anuntat ca a 
respins apelul formulat de Partea 
Litiganta.   

206.  Dosarul nr. 16453/3/2013*  Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul are ca obiect actiunea in anulare 
formulata de Partea litiganta impotriva 
următoarelor Hotarari AGA ale Fondului: 

- Hotararea AGEA nr. 4/25.04.2012 
privind aprobarea programului de 
rascumparare; 

- Hotararea AGEA nr. 5/25.04.2012 
privind ratificarea Hotararilor AGEA nr. 
1 si 2 din 6.09.2010; 

- Hotararea AGEA nr. 6/25.04.2012 
privind adoptarea Hotararilor AGEA nr. 
1 si 2 din 6.09.2010; 

- Hotararea AGEA nr. 7/25.04.2012 
privind ratificarea Hotararilor AGEA; 

- Hotararea AGEA nr. 8/25.04.2012 
privind adoptarea Hotararilor AGEA; 

- Hotararea AGEA nr. 9/25.04.2012 
privind ratificarea Actului Constitutiv; 

- Hotararea AGEA nr. 10/25.04.2012 
privind adoptarea Actului Constitutiv; 

- Hotararea AGOA nr. 9/25.04.2012 
privind aprobarea raportului anual; 

- Hotararea AGOA nr. 11/25.04.2012 
privind ratificarea Hotararilor AGOA nr. 
8 si 9 din 6.09.2010; 

- Hotararea AGOA nr. 12/25.04.2012 
orivind adoptarea Hotararilor AGOA 
nr. 8 si 9 din 6.09.2010; 

- Hotararea AGOA nr. 13/25.04.2012 
privind ratificarea Hotararilor AGOA; 

- Hotararea AGOA nr. 14/25.04.2012 
privind adoptarea Hotararilor AGOA; 

- Hotararea AGOA nr. 15/25.04.2012 
privind ratificarea Contractului de 
Administrare a Investitiilor; 

- Hotararea AGOA nr. 16/25.04.2012 
privind adoptarea Contractului de 
Administrare a Investitiilor; 

Decizie in prima instanta in rejudecare in 
favoarea Fondului. In 13 Septembrie 
2013 Manchester ca actionar 
semnificativ al Fondului a formulat 
cerere de interventie sustinand Fondul si 
solicitand instantei sa respinga actiunea 
Partii litigante. La termenul din 11 
octombrie 2013, instanţa a respins 
cererea de intervenţie formulată şi a 
amânat cauza pentru 8 noiembrie 2013. 
În 8 noiembrie 2013, instanţa a decis să 
suspende cauza din motive procedurale. 
În data de 5 februarie 2014, aspectele 
procedurale au fost soluționate de catre 
Curtea de Apel, și un nou termen în fața 
Tribunalului București a fost stabilit 
pentru data de 20 Iunie 2014. In data de 
20 iunie 2014 Partea litiganta a formulat 
o cerere de recuzare. In data de 26 
iunie 2014 cererea de recuzare a fost 
respinsa. Un nou termen de judecata a 
fost stabilit pentru data de 10 iulie 2014, 
cand a fost ultimul termen. Instanta a 
amanat pronuntarea pentru data de 18 
iulie 2014, iar in data de 21 iulie 2014 
instanta a anuntat ca a respins cererea 
Partii litigante admitand exceptia lipsei 
de interes.  Partea litiganta a formulat 
apel (inregistrat sub nr. 5804/2/2014), 
primul termen fiind stabilit pentru data 
de 10 decembrie 2014. Urmatorul 
termen de judecata este fixat pentru 
data de 28 Ianuarie 2015. In data de 28 
ianuarie 2015 instanta a amanat cauza 
pentru 25 Februarie 2015. In data de 25 
Februarie 2015 Partea litiganta a 
recuzat completul de judecata. Dupa 
solutionarea recuzarii, urmeaza a se 

Dosar inchis  
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- Hotararea AGOA nr. 17/25.04.2012 
privind ratificarea tuturor actelor legale 
intreprinse de Administratorul 
Fondului; 

- Hotararea AGOA nr. 18/25.04.2012 
privind adoptarea tuturor actelor legale 
intreprinse de Administratorul 
Fondului. 

stabili un termen de judecata. Cererea 
de recuzare a fost respinsa, iar 
urmatorul termen stabilit pentru data de 
27 Mai 2015, care a fost si ultimul 
termen. Dupa mai multe amanari ale 
pronuntarii, instanta a anuntat in data de 
18 iunie 2015 ca a admis apelul Partii 
litigante si a dispus trimiterea dosarului 
la Tribunalul Bucuresti pentru 
rejudecare. Dupa termenul din data de 
28 martie 2016, instanta a anuntat ca a 
respins cererea Partii litigante. Aceasta 
a declarat apel, iar primul termen de 
judecata a fost stabilit pentru data de 23 
ianuarie 2017. In data de 20 februarie 
2017 Curtea de Apel Bucuresti a 
anuntat ca a respins apelul Partii 
litigante.  

207.  Dosarul nr. 18617/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de interventie formulata de Partea 
litiganta privind blocarea inregistrarii 
deciziei Administratorului nr. 12/8.05.2013. 

Hotărâre în favoarea Fondului. Primul 
termen de judecată a fost stabilit pentru 
data de 24 Iulie 2013. In data de 24 Iulie 
2013 Partea litiganta a renuntat la 
judecata. Instanta a anuntat ca a 
respins cererea de renuntare, dar a 
respins totodata si cererea de 
interventie ca neintemeiata.  

Dosar inchis 

208.  Dosarul nr. 39545/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă împotriva Hotărârii AGOA nr. 
14/22.11.2013 privind administrarea 
Fondului 

Hotărâre în favoarea Fondului.  Instanţa 
a stabilit  primul termen de judecată in 4 
februarie 2014. După primul termen 
instanta a anuntat ca a respins cererea 
de interventie si a admis cererea de 
inregistrare formulata de Fond. 

Dosar inchis 

209.  Dosarul nr. 39540/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Dosarul a fost identificat pe site-ul 
Tribunalului Bucuresti potrivit careia 
dosarul are ca obiect  cerere de intervenţie 
formulată de Partea litigantă împotriva 
Hotărârii AGOA nr. 13/22.11.2013 privind 
aprobarea bugetului Fondului pe anul 
2014. 

Hotărâre în favoarea Fondului. Instanţa 
a stabilit ca prim  termen de judecată 11 
februarie 2014. După primul termen 
instanta a anuntat ca a respins cererea 
de interventie si a admis cererea de 
inregistrare formulata de Fond. 

Dosar inchis 

210.  Dosarul nr. 5227/3/2014 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă împotriva menţionării în Registrul 
Comerţului şi a publicării în Monitorul 

Decizie în favoarea Fondului. Instanţa a 
fixat ca prim termen de judecată 6 
martie 2014. În 6 martie 2014, instanţa a 

Dosar închis 
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Oficial a Hotărârilor AGA ale Fondului;  anulat cererea de intervenţie formulată 
de Partea litigantă.  

211.  Dosarul nr. 39544/3/2013 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenţie formulată de Partea 
litigantă împotriva  Hotărârii AGOA a 
Fondului nr. 16/ 22.11.2013 privind 
aprobarea administrării Fondului şi, 
aprobarea, de principiu, a extinderii 
mandatului.  

Decizie în favoarea Fondului. Instanţa a 
fixat primul termen de judecată în 7 
aprilie 2014. La termenul din 7 aprilie 
2014, instanţa a decis în favoarea 
Fondului şi a dispus înregistrarea în 
registrul comerţului şi publicarea în 
Monitorul Oficial al României a Hotărârii 
AGOA a Fondului nr. 16/ 22.11.2013 
privind aprobarea administrării Fondului 
şi. aprobarea, de principiu, a extinderii 
mandatului.  

Dosar închis 

212.  Dosar nr. 6912/3/2014 Tribunalul 
Bucureşti 

Cerere de intervenție formulata de Partea 
litigantă împotriva înregistrării la Registrul 
Comerţului a Hotărârii AGA nr. 3/25 aprilie 
2012.  

Decizie în favoarea Fondului Instanţa a 
fixat un nou termen de judecată în 7 
aprilie 2014 pentru a reface procedura 
de citare a părţilor. Instanta a respins 
cererea de interventie si a dispus 
inregistrarea hotararii.  

Dosar închis 

213.  Dosarul nr. 2808/2/2013 Înalta Curte de 
Casație si Justiție 

Cererea pentru anularea avizului CNVM nr. 
34/18.08.2010 prin care Fondul a fost 
înregistrat în categoria alte organisme de 
plasament colectiv (AOPC) de tip special 
sub forma unei societăți de investiții de tip 
închis.  

Decizie în favoarea Fondului. În 11 
decembrie 2013 Curtea de Apel 
București s-a pronunțat în favoarea 
CNVM şi a Fondului şi a respins cererea 
Părţii litigante. Partea litiganta a declarat 
recurs, iar in data de 31 martie 2017 
Înalta Curte de Casație si Justiție a 
respins recursul acesteia.  

Dosar închis 

 
  


