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DECIZIA NR. 855/06.07.2021 

 
 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 

6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 212 alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., în baza 

planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control 

periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă 

pentru care este responsabilă dna Adriana Delia Semerean, în calitate de reprezentant al 

compartimentului de control intern/conformitate, până la data de 31.10.2019, autorizată prin 

Autorizația A.S.F. nr. 132/23.07.2015 și retrasă prin Decizia A.S.F. nr. 1508/29.11.2019, care 

nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: 

  

Registrele de investigații aferente sediului secundar, întocmite lunar de RCCI/RCCO: 

- până în luna octombrie 2019, nu conțin durata efectivă a investigațiilor, contrar 

prevederilor art. 78 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile 

de investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 28 din 

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la 

prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind 

pieţele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

- în perioada iulie 2019 – octombrie 2019, nu conțin precizări privind detaliile 

operațiunilor supuse verificării, contrar prevederilor art. 28 din Regulamentul A.S.F. nr. 

5/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 

297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a 

prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) 

pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și 

completările ulterioare și art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se 

stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 

 

În ședința din data de 30.06.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual: 

 

D E C I Z I E 

 

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dna Adriana Delia Semerean, în calitate de reprezentant 

al compartimentului de control intern/conformitate al S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. 

 

Art. 2 Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secţia contencios administrativ şi 

fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
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Art. 3 Prezenta decizie va fi comunicată dnei Adriana Delia Semerean și S.S.I.F. Interdealer 

Capital Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

 

Art. 4  Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 

126/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

PREȘEDINTE 

 

Nicu MARCU 
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