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ORDONANŢA NR. 41 / 26.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin 
OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere adresa BROADHURST INV. LTD. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33598/21.09.2009, cu privire la anunțul 

de publicație de vânzare mobiliară nr.691/01.09.2009, publicat de Biroul Executorului Judecătoresc Culea și Dumitrache potrivit 
căruia pachetul de 249.311 acțiuni deținute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. 
BUCURESTI va face obiectul vânzării prin licitația publică ce va fi organizată în data de 24.09.2009, ora 16.00, la sediul  
Biroul Executorului Judecătoresc Culea și Dumitrache, 

în baza prevederilor art.96 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, 
caselor de compensare și contrapărților centrale și a prevederilor art.2 și art.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2006 privind 
executarea contractelor de garanție reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacționare pe piețele 
reglementate/sistemele alternative de tranzacționare, 

în temeiul prevederilor art.1, art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 
Legea nr.514/2002 modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Începând cu data de 26.01.2010, un pachet de 249.311 acțiuni deținute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la  
S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. București, se blochează, ca măsură asiguratorie, pentru o perioadă de două săptămâni în 
vederea protecției potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul 
executării silite. 
Art. 2. Executarea silită a pachetului de 249.311 acțiuni deținute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la S.C. URBIS ARMATURI 
SANITARE S.A. București se va realiza cu respectarea prevederilor art.96 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005, ale art.2 și art.4 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2006, prin vânzarea acestora numai pe o piață reglementată și printr-un intermediar autorizat de 
C.N.V.M. 
Art. 3. Direcția Monitorizare Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanțe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 42 / 26.01.2010 

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin.(1) și alin.(4), art. 9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 
adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată 
prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.2423/29.12.2008, 
în baza prevederilor art. 2 alin.(5) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, 

s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Începând cu data de 27.01.2010, pentru o perioadă de două săptămâni, se dispune blocarea, cu excepția alimentărilor a 
tuturor conturilor în care se află disponibilitățile clienților SSIF MOBINVEST S.A. Oradea cu sediul social situat în Oradea, str. Parcul 
Traian nr. 25, județul Bihor, identificată cu CUI:8471151 și înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J5/347/1996. 
Art. 2. Neducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanțe se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 
Art. 3. (1) Prezenta ordonanță va fi transmisă S.C. MOBINVEST S.A. Oradea, S.C. BVB S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., 
B.C.R. - Agenția Republicii - Oradea, BANCA TRANSILVANIA - sucursala Oradea, S.C. BMFMS S.A., S.C. CRC S.A. și B.N.R.  



(în scopul informării instituțiilor de credit autorizate) și se publică pe website-ul C.N.V.M. 
(2) Toate instituțiile menționate la art.3 alin.(1) vor lua toate măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei ordonanțe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 43 / 26.01.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 
modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că S.C. TAR S.R.L: 

- a depăşit pragul de 50% din drepturile de vot asupra S.C. MITECO S.A. Iaşi ca urmare a operaţiunii de majorare a capitalului 
social aprobată în AGEA din data de 17.07.2008, dar nu a dus la îndeplinire, în termenul stabilit de lege, niciuna din cele două 
obligaţii alternative care îi reveneau în cazul dobândirii în mod neintenţionat a poziţiei de 68,427% din drepturile de vot asupra 
S.C. MITECO S.A Iași, încălcând astfel prevederile art.205 alin.(3) şi (4) din Legea nr.297/2004; 

- nu a respectat prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.528/22.09.2009 de a se conforma, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
primirea ordonanţei, uneia din obligaţiile alternative prevăzută la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital; 

- nu a răspuns atenţionărilor transmise de către DGS prin adresele nr.23638/04.12.2009 şi 160/07.01.2010, 
având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 

capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

26.01.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în sumă de 17.620 de lei (5% din capitalul social) S.C. TAR S.R.L. cu sediul în localitatea Iași, 
Calea Chișinăului nr.6, jud. Iași (CUI:3634223), în calitate de acționar al S.C. MITECO S.A. Iași (CUI:1975364). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Iaşi, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcţia Emitenţi în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. TAR S.R.L. are obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe, să se conformeze uneia 
din obligaţiile alternative prevăzută la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. MITECO S.A. Iaşi (singur sau împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat); 

b) să înstrăineze un număr de acţiuni, corespunzător pierderii poziţiei dobândite fără intenţie. 
Art. 4. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.3 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, S.C. TAR S.R.L. va fi sancţionată de 
către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 şi art.276 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
sancţiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. TAR S.R.L prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi  
S.C. MITECO S.A. cu sediul în Iași, str. Mitropolit Varlaam, nr.54, jud. Iași și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. MITECO S.A. Iaşi sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 44 / 26.01.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 
modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că S.C. INTERAGRO S.R.L. nu a respectat obligaţia impusă de dispoziţiile art.203 alin.(1) din 

Legea nr.297/2004 cât și prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.608/27.10.2009 de a depune la C.N.V.M. în termen de 15 zile lucrătoare 
de la primirea deciziei, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea, 

având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.17 alin.(2) lit. b) din OUG nr.25/2002 aprobată şi modificată prin  
Legea nr.514/2002 modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 
26.01.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează S.C. INTERAGRO S.R.L. Zimnicea cu sediul în Zimnicea, Aleea Trandafirilor nr.1, jud. Teleorman, în 
calitate de acţionar al S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea, cu amendă de 2% (31.200 de lei) din capitalul social vărsat înregistrat la ORC, 



având în vedere faptul că nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.608/27.10.2009. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. 
Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcţia Emitenţi în 
termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. INTERAGRO S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum 
și S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea cu sediul în str. Portului nr.11, Zimnicea, jud. Teleorman și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei S.C. INTERAGRO S.R.L. Zimnicea, iar în situaţia în care persoana 
vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 45 / 26.01.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 
modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că S.C. INTERGAZ S.R.L. nu a respectat obligaţia impusă de dispoziţiile art.203 alin.(1) din  

Legea nr.297/2004 cât și prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.609/27.10.2009 de a depune la C.N.V.M. în termen de 15 zile lucrătoare 
de la primirea deciziei, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea, 

având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.17 alin.(2) lit. b) din OUG nr.25/2002 aprobată şi modificată prin  
Legea nr.514/2002 modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 
26.01.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează S.C. INTERGAZ S.R.L. Zimnicea cu sediul în str. Portului nr.38, Zimnicea, jud. Teleorman, în calitate de 
acţionar al S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea, cu amendă de 0,5% (500 de lei) din capitalul social vărsat înregistrat la ORC, având în 
vedere faptul că nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.609/27.10.2009. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Zimnicea în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcţia Emitenţi în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. INTERGAZ S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea cu sediul în str. Portului nr.11, Zimnicea, jud. Teleorman și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei S.C. INTERGAZ S.R.L. Zimnicea, iar în situaţia în care persoana 
vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR.46 / 26.01.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că domnul Stelian Dragomir nu a respectat obligaţia impusă de dispoziţiile art.203 alin.(1) din  

Legea nr.297/2004 cât și prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.610/27.10.2009 de a depune la C.N.V.M. în termen de 15 zile lucrătoare 
de la primirea deciziei, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea, 

având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) şi art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piaţa 
de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţelor din data de 26.01.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 500 de lei domnul Stelian Dragomir în calitate de acţionar al S.C. ZIMTUB S.A. 
Zimnicea (CUI:1396338), având în vedere faptul că nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.610/27.10.2009. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcţia Emitenţi în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 



Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată domnului Stelian Dragomir prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
S.C. ZIMTUB S.A. cu sediul în str. Portului nr.11, Zimnicea, jud. Teleorman şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. ZIMTUB S.A. sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 47 / 26.01.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare, 

având în vedere că FLAMBOYANT VENTURES LTD Belize nu au răspuns solicitărilor formulate de către C.N.V.M. cu 
privire la existența acțiunii de concertare față de emitentul S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea, precum și cu privire la structura 
acționariatului FLAMBOYANT VENTURES LTD Belize până la nivel de persoană fizică, 

în respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 
protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 

în temeiul art. 2 alin.(5) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2009, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședințelor din data de 26.01.2010, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. În vederea clarificării incidenței dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea 
prezentei, FLAMBOYANT VENTURES LTD, acționar al S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea are obligația transmiterii la C.N.V.M. a 
următoarelor: 

a) structura acționariatului până la nivel de persoană fizică (lanțurile de deținere până la nivel de persoană fizică); 
b) declarația cu privire la persoanele cu care acestea acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul  

S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea. 
Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii. 
Art. 3. Prezența ordonanță se comunică S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea și se publică pe pagina de internet a C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) 
precum și în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 48 / 26.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin 
OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere raportările transmise de către S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A. referitoare la 
litigiile în instanță având ca obiect anularea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 15.06.2009 de 
majorare a capitalului social, 

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 
Legea nr.514/2002 modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 26.01.2010, 

C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a 
potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiunile care fac obiectul litigiilor în cauză și 
pentru care instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, începând cu data operării de către  
S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. a noilor caracteristici ale S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A. 
(CUI:1973479), transferul pachetului de 52.271.347 de acțiuni emise în urma Hotărârii AGEA/15.06.2009 de majorare a capitalului 
social. 
Art. 2. Direcția Monitorizare Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanțe. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

ORDONANŢA NR. 49 / 26.01.2010 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.(9) alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, 



având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și 
nr.2/14.01.2010, 

având în vedere faptul că SSIF BCR SECURITIES S.A. înregistrează un nivel al capitalului inițial sub valoarea de  
730.000 de euro, aferent obiectului de activitate autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.1408/09.08.2007, încălcându-se astfel 
prevederile art.7 alin.(1) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare faptul că SSIF BCR SECURITIES S.A. înregistrează un nivel al fondurilor proprii mai mic decât nivelul 
minim autorizat al capitalului inițial, încălcând prevederile art.23 alin.(1) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 
capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007, 

având în vedere solicitarea SSIF BCR SECURITIES S.A. de retragere a autorizației de funcționare ca societate de servicii 
de investiții financiare, 

în baza prevederilor art.226 alin.(1) și (2) lit. d) și a prevederilor art.284 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și 
adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 26.01.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Începând cu data de 27.01.2010, se restricționează, pe o perioadă de 30 de zile, prestarea de către SSIF BCR SECURITIES 
S.A. București a serviciilor și activităților de investiții și a serviciile conexe. 
Art. 2. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, SSIF BCR SECURITIES S.A. are obligația de a 
depune la C.N.V.M. documentația completă referitoare la retragerea autorizației de funcționare la cerere, în vederea analizării 
acesteia de direcția de specialitate. 
Art. 3. În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, SSIF BCR SECURITIES S.A. are obligația de a achita 
integral tariful de retragere a autorizației de funcționare ca societate de servicii de investiții financiare. 
Art. 4. În situația în care SSIF BCR SECURITIES S.A. nu va depune toate documentele în vederea retragerii autorizației de 
funcționare la cerere, C.N.V.M. va aplica sancțiuni contravenționale atât societății cât și persoanelor responsabile din cadrul 
acesteia. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 27.01.2010. 
Art. 7. Prezenta ordonanță se comunică S.S.I.F. BCR SECURITIES S.A., S.C. B.V.B. S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., 
S.C. B.M.F.M.S. S.A., S.C. C.R.C. S.A., S.C. CASA DE COMPENSARE BUCUREŞTI S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A 
INVESTITORILOR S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 50 / 27.01.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și 
nr.2/14.01.2010, 

având în vedere faptul că S.S.I.F. SIGI S.A. a efectuat servicii și activități de investiții de la sediul social  
neautorizat de C.N.V.M., 

pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Ciriaco Sergio, care, în calitate de Președinte al CA al  
S.S.I.F. SIGI S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, deși putea şi trebuia să prevină săvârșirea 
faptei descrise, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. b), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 şi art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 şi alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
26.01.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AVERTISMENT domnul Ciriaco Sergio în calitate de Președinte al CA al S.S.I.F. SIGI S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă va fi comunicată domnului Ciriaco Sergio și S.S.I.F. SIGI S.A. 
Art. 4. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. SIGI S.A. şi se publică pe site-ul C.N.V.M. și în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANŢA NR. 51 / 27.01.2010 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 



având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și 
nr.2/14.01.2010, 

având în vedere faptul că S.S.I.F. SIGI S.A. a efectuat servicii și activități de investiții de la sediul social  
neautorizat de C.N.V.M., 

pentru faptele anterior menţionate este responsabilă doamna Onu Liliana, care, în calitate de Conducător al  
S.S.I.F. SIGI S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, deși putea şi trebuia să prevină săvârșirea 
faptei descrise, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. b), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 şi art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 şi alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
26.01.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AVERTISMENT doamna ONU LILIANA, în calitate de Conducător. 
Art. 2. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă va fi comunicată doamnei Onu Liliana și S.S.I.F. SIGI S.A. 
Art. 4. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. SIGI S.A. şi se publică pe site-ul C.N.V.M. și în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 52 / 27.01.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și 
nr.2/14.01.2010, 

având în vedere faptul că S.S.I.F. SIGI S.A. a efectuat servicii și activități de investiții de la sediul social  
neautorizat de C.N.V.M., 

pentru faptele anterior menţionate este responsabilă doamna Baciu Anica-Luminita, care, în calitate de Reprezentant al 
compartimentului de control intern al S.S.I.F. SIGI S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004,  
deși putea şi trebuia să prevină săvârșirea faptei descrise, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. b), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 şi art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 şi alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
26.01.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AVERTISMENT doamna Baciu Anica-Luminita, în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern al S.S.I.F. SIGI S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă va fi comunicată doamnei Baciu Anica-Luminita și S.S.I.F. SIGI S.A. 
Art. 4. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. SIGI S.A. şi se publică pe site-ul C.N.V.M. și în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 56 / 29.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere litigiile în instanţă având ca obiect anularea Hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor din 

03.09.2008 de majorare a capitalului social al S.C. ROBINSON S.A. Predeal, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin  
Legea nr.514/2002 modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 



mod definitiv şi irevocabil, începând cu data de 02.02.2010, pe o perioadă de două săptămâni, pachetul de 16.590.039 de acţiuni 
emise de S.C. ROBINSON S.A. Predeal (CUI:1127941), ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 03.09.2008. 
Art. 2. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 57 / 29.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere litigiile în instanţă având ca obiect anularea Hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor din 

26.06.2007 de majorare a capitalului social al S.C. ROMES S.A. Voluntari, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin  
Legea nr.514/2002 modificată şi completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, începând cu data 03.02.2010, pe o perioadă de două săptămâni, pachetul de 360.000 de acţiuni emise de 
S.C. ROMES S.A. Voluntari (CUI:478952), ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 26.06.2007. 
Art. 2. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 58 / 29.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) şi ale art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin  
Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere litigiul existent privind anularea Hotărârilor AGEA din data de 19.01.2007 de majorare a capitalului social 

al S.C. PRODLACTA S.A., litigiu nesoluţionat în mod definitiv şi irevocabil, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.17 

alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 aprobată 
prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei direcţiei de specialitate s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 04.02.2010, pachetul de 459.084 de acţiuni emise 
ca urmare a Hotărârilor AGEA din 19.01.2007 de majorare a capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A. Braşov (CF:1112568). 
Art. 2. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 59 / 29.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
în vederea protecţiei potenţialilor cumpărători de bună credinţă care intenţionează să deruleze operaţiuni cu acţiuni care 

fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în mod definitiv şi irevocabil, 
ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a transferului unui pachet de 

61.679 de acţiuni emise de S.C. IEZERUL S.A. Borşa, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 



Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 04.02.2010, pachetul de 61.679 de acţiuni emise 
ca urmare a Hotărârii AGEA din 28.01.2006 de majorare a capitalului social al S.C. IEZERUL S.A. Borşa (CUI:R2956670). 
Art. 2. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 60 / 29.01.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin  
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere revocarea autorizaţiei de funcţionare ca societate de administrare a investiţiilor a S.C. PACTINVEST S.A. 
şi obligaţia acesteia de a transfera atribuţiile şi operaţiunile specifice activităţii de administrare, inclusiv registrele şi evidenţele, 
corespondenţa, materialele publicitare, contractele şi orice alte documente, în original, ale Fondului Naţional RETCON către  
S.A.I. Quadrant Asset Management S.A., 

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Naţional 
RETCON, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Dispune: 

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acţiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. cu sediul în 
Bucureşti, str. Diligenţei nr.7, sector 3, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/1306/1996, cod unic de înregistrare R 8171324, 
în numele Fondului Naţional RETCON. 
Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. cu sediul în 
Bucureşti, str. Diligenţei nr.7, sector 3, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/1306/1996, cod unic de înregistrare R 8171324, 
în numele Fondului Naţional RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 01.02.2010. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanţă. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată către S.C. PACTINVEST S.A., Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul 
Central S.A. şi băncilor care au confirmat existenţa unor conturi bancare deţinute de S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului 
Naţional Retcon şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 119 / 26.01.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul articolelor 173 alin.(1) şi 193 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adreselor S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.41976/11.12.2009 și 

nr.1246/15.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţei din data de 26.01.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acţiuni emise de S.C. COMETEX S.A. București iniţiată de către 
S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. Piatra Neamț, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 10.875 de acţiuni, reprezentând 2,9145% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de 100 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 03.02.2010-23.02.2010; 
- intermediarul ofertei: S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din cadrul 
documentului de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile  



S.C. COMETEX S.A. București permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice şi 
juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei de 1,5% din valoarea ofertei în conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: „Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 
ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 120 / 26.01.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat și completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. ZAHĂRUL LUDUŞ S.A. Mureș a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din 

data de 12.08.2009 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.4481/26.08.2009 și înregistrată la ORC prin CIM nr.49913/19.08.2009, 

având în vedere Atestatul nr.10/26.01.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.49913/19.08.2009, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 26.01.2010,  

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ZAHĂRUL LUDUŞ S.A. Mureș (CUI:1233870) 
începând cu data de 29.01.2010. 

PREŞEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 121 / 26.01.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat și completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. AURORA S.A. Botoșani a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

17.07.2009 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr.4104/05.08.2009 și înregistrată la ORC prin CIM nr.25082/23.07.2009, 

având în vedere Atestatul nr.11/26.01.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.25082/23.07.2009, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 26.01.2010,  

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AURORA S.A. Botoșani (CUI:615707) începând cu 
data de 29.01.2010. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 122 / 26.01.2010 
În temeiul competenţei conferite de art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi 
completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de S.C. OŞANA S.A. Negreşti Oaş împotriva Ordonanţei C.N.V.M. 
nr.630/11.11.2009. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.41324/07.12.2009, S.C. OŞANA S.A. Negreşti Oaş, prin reprezentant legal,  

a formulat contestaţie împotriva Ordonanţei C.N.V.M. nr.630/11.11.2009, solicitând anularea acestui act individual. 
În fapt, prin Ordonanţa C.N.V.M. nr.630/11.11.2009, S.C. OŞANA S.A. Negreşti Oaş a fost sancţionată cu amendă în 

cuantum de 6.007,7 lei, reprezentând 5% din capitalul social, în sarcina petentei reţinându-se următoarele: 
„1. S.C. Oşana S.A. Negreşti Oaş, nu a respectat prevederile art.226 alin.(1) din Legea 297/2004 şi ale art.113 A alin.(1) lit. k) din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, în ceea ce priveşte informarea investitorilor prin transmiterea de Rapoarte Curente la 
C.N.V.M. şi la BVB, cu privire la derularea procedurilor privind reorganizarea judiciară a societății; 

2. S.C. Oşana S.A. Negreşti Oaş nu a respectat obligația de transmitere la C.N.V.M. a Certificatul de Înregistrare a Mențiunii emis 
de către ORC corespunzător modificării capitalului social ca urmare a aportului în numerar al S.C. Arhiva SM S.R.L. Satu Mare, 
în termen de 48 de ore de la eliberarea acestuia, încălcând prevederile art.103 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 

3. S.C. Oşana S.A. Negreşti Oaş nu a adus la cunoştinţa publicului convocarea și hotărârile AGEA din data de 18.03.2008, 
referitoare la alegerea administratorilor și cenzorilor, încălcând astfel prevederile art.113 A. alin.(1) lit. b) și c) din  



Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prin neraportarea acestor evenimente către C.N.V.M. şi operatorul de piaţă; 
4. Convocarea AGOA din data de 12.05.2008 nu a fost adusă în atenția publicului sub forma Anexei nr.29 a Regulamentului 

C.N.V.M. nr.1/2006, așa cum prevede art.113 A. alin.(1) din același regulament. În cuprinsul convocatorului nu se regăsesc 
elementele menţionate de art.135 alin.(1) pct.5 şi pct.9-11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate de art.5 
pct.6 lit. a) și lit. b), pct.7 și pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009; 

5. Hotărârile AGOA din data de 12.05.2008 sunt publicate sub forma unui raport curent, întocmit în baza Regulamentului C.N.V.M. 
nr.1/2006, postat pe pagina de web a Bursei de Valori București la data de 05.09.2008, depășind astfel termenului prevăzut de 
art.113 A. alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 

6. S.C. Oşana S.A. Negreşti Oaş nu a transmis rapoarte anuale C.N.V.M. și operatorului de piață în termen de cel mult patru luni 
de la încheierea perioadei de raportare. Se constată astfel încălcarea prevederilor art.113 E. din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006; 

7. S.C. OŞANA S.A. Negreşti Oaş, nu a încheiat un contract de prestări servicii cu Depozitarul Central autorizat, în vederea 
asigurării unei evidenţe unitare a operaţiunilor cu propriile acțiuni, așa cum menționează art.147 din Legea 297/2004.” 

În susţinerea contestaţiei sale, petenta a invocat următoarele argumente: 
Începând cu anul 2001 S.C. OŞANA S.A. Negreşti-Oaş a intrat în procedura generală a insolvenţei, încheiată în luna 

aprilie 2005 prin finalizarea planului de reorganizare judiciară. 
În anul 2005 a fost redeschisă procedura de insolvenţă împotriva S.C. OŞANA S.A., care a fost finalizată în luna mai 2008 

în baza Sentinţei civile nr.115/F/28.05.2008 a Tribunalului Satu Mare. Din anul 2006 dreptul de administrare al reprezentantului legal 
a fost suspendat. 

După normalizarea situaţiei juridice a societăţii, reprezentantul legal a depus rapoartele prevăzute de Legea nr.297/2004 şi 
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 

Astfel, petenta apreciază că, eventual, persoanele care trebuia să fie sancţionate sunt fostul administrator şi acţionar 
semnificativ al S.C. OŞANA S.A. şi foştii administratori judiciari din perioada 2001-2005, respectiv 2005-2008. 

De asemenea, petenta invocă excepţia prescripţiei dreptului C.N.V.M. de a constata contravenţii şi aplica sancţiuni până în 
anul 2001, precum şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a societăţii în perioada 2001-2008, aceasta fiind sub supravegherea 
şi coordonarea directă a Tribunalului Satu Mare şi a creditorilor. 

După aprilie 2008 S.C. Oşana S.A. Negreşti-Oaş a transmis raportările şi toate datele solicitate de către C.N.V.M. 
Contestaţia este nefondată întrucât: 
1. Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28769/12.07.2006, S.C. OŞANA S.A. Negreşti-Oaş a transmis la C.N.V.M. 

Sentinţa civilă nr.486/F/27.04.2006 prin care Tribunalul Satu Mare a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a 
falimentului. 

S.C. OŞANA S.A. nu a comunicat C.N.V.M. şi B.V.B. rapoarte curente cu privire la derularea procedurilor privind 
reorganizarea judiciară a societății, încălcând astfel, în calitate de emitent, prevederile art.226 alin.(1) din Legea 297/2004 şi ale 
art.113 A alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 referitoare obligaţia de informare a investitorilor. 

Potrivit dispoziţiilor art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, „Ca urmare a deschiderii procedurii şi până 
la data confirmării planului de reorganizare, acţiunile societăţilor emitente, în sensul Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă de la tranzacţionare cu începere de la data primirii comunicării de către 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.” 

Facem precizarea că societatea a transmis informaţii cu privire la aprobarea şi confirmarea planului de reorganizare 
judiciară, dispuse de instanţă în cursul anului 2007, în cadrul procedurii administrative de retragere de la tranzacţionare derulată în 
anul 2009. 

Ca o consecinţă a neraportării acestor evenimente, acţiunile emise de S.C. OŞANA S.A. au fost menţinute suspendate de 
la tranzacţionare, emitentul fiind singurul responsabil pentru această situaţie. 

2. În baza încheierii judecătorului delegat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Satu Mare nr.1796/07.03.2008 s-a înregistrat în 
Registrul Comerţului majorarea capitalului social al S.C. OŞANA S.A. cu suma de 90.000 de lei, prin aport în natură al acţionarului 
S.C. Arhiva SM S.R.L., conform planului de reorganizare. În urma acestei operaţiuni nivelul capitalului social s-a modificat de la 
30.153 de lei la 120.153 de lei. 

Conform prevederilor art.103 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, emitentul avea obligaţia de a transmite la 
C.N.V.M. Certificatul de Înregistrare a Menţiunii corespunzător modificării capitalului social, în termen de 48 de ore de la eliberarea 
acestuia. Modificarea capitalului social a fost identificată cu ocazia analizării documentelor privind retragerea de la tranzacționare a 
acțiunilor emise de către S.C. OŞANA S.A. 

3. Conform procesului verbal al A.G.E.A. din data de 18.03.2008, aflat la dosarul societăţii, pe ordinea de zi a figurat 
alegerea administratorilor şi cenzorilor. 

Pe pagina de internet a S.C. B.V.B. S.A. nu au fost identificate rapoartele prin care trebuia să fie aduse la cunoştinţa 
publicului convocarea şi Hotărârile A.G.E.A. S.C. OŞANA S.A. desfăşurată la data de 18.03.2008, prin neraportarea acestor 
evenimente importante emitentul încălcând dispoziţiile art.113 A. alin.(1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 

4. Convocarea A.G.O.A. din data de 12.05.2008 a fost adusă în atenția publicului prin publicarea pe pagina de internet a 
B.V.B. a Monitorului Oficial nr.1854/03.04.2008, Partea a IV-a, iar nu sub forma Anexei nr.29 a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, 
așa cum prevede art.113 A. alin.(1) din același regulament. De asemenea, în cuprinsul convocatorului publicat nu se regăsesc 
elementele menţionate de art.135 alin.(1) pct.5 şi pct.9-11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate de art.5 pct.6 lit. 
a) și lit. b), pct.7 și pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009. 

5. Hotărârile AGOA din data de 12.05.2008 au fost publicate sub forma unui raport curent, întocmit în baza  
Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, postat pe pagina de internet a Bursei de Valori București la data de 05.09.2008, depășind astfel 



termenului prevăzut de art.113 A. alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. Precizăm faptul că, potrivit prevederilor menţionate, 
rapoartele privind informaţiile privilegiate, prevăzute la art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, se transmit C.N.V.M. şi operatorului 
pieţei reglementate pe care se tranzacţionează acţiunile emise de societatea comercială, fără întârziere, dar fără a se depăşi 24 de 
ore de la producerea respectivului eveniment. 

6. În ordonanţa de sancţionare contestată s-a reţinut că S.C. Oşana S.A. Negreşti-Oaş nu a transmis rapoarte anuale 
C.N.V.M. și operatorului de piață în termen de cel mult patru luni de la încheierea perioadei de raportare. Menţionăm faptul că 
C.N.V.M. nu a avut în vedere rapoartele anuale aferente perioadei 2001-2005, astfel încât nu se poate susţine încălcarea 
prevederilor legale referitoare la prescripţia dreptului de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor. 

7. Totodată, în sarcina S.C. OŞANA S.A. s-a reţinut faptul că aceasta, în calitate de emitent, nu a încheiat un contract de 
prestări servicii cu Depozitarul Central autorizat, în vederea asigurării unei evidenţe unitare a operaţiunilor cu propriile acțiuni, contrar 
dispoziţiilor art.147 din Legea 297/2004. Deşi petenta susţine în contestaţia formulată împotriva Ordonanţei C.N.V.M. 
nr.630/11.11.2009 că a încheiat contract de prestare servicii registru cu Depozitarul Central şi şi-a achitat toate obligaţiile financiare 
faţă de acesta, nu a depus dovezi în sprijinul acestei afirmaţii. 

În ceea ce priveşte responsabilitatea pentru săvârşirea contravenţiilor reţinute în Ordonanţa C.N.V.M. nr.630/11.11.2009, 
considerăm că ea aparţine S.C. OŞANA S.A., aceasta având calitatea de emitent de valori mobiliare până la momentul emiterii 
actelor individuale aferente delistării, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital. 

În cazul în care societatea apreciază că faptele pentru care a fost sancționată sunt imputabile uneia sau mai multor 
persoane fizice, se poate regresa împotriva acestora pentru repararea prejudiciilor cauzate. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din 

data de 26.01.2010, COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de S.C. OŞANA S.A. Negreşti Oaş împotriva Ordonanţei C.N.V.M. nr.630/11.11.2009. 
Art. 2. Se menţine ca temeinică şi legală Ordonanţa C.N.V.M. nr.630/11.11.2009, de sancţionare a S.C. OŞANA S.A. Negreşti 
Oaş cu amendă în cuantum de 6.007,7 lei, reprezentând 5% din capitalul social. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANŢA NR. 630 / 11.11.2009 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată 
prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 şi nr.71/03.10.2007, 
având în vedere concluziile anchetei privind situația S.C. Oșana S.A. Negrești Oaș, din care se reţin următoarele: 

1. S.C. Oşana S.A. Negreşti Oaş, nu a respectat prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 şi ale art.113 A alin.(1) lit. k) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, în ceea ce priveşte informarea investitorilor prin transmiterea de Rapoarte Curente la C.N.V.M. şi la BVB,  
cu privire la derularea procedurilor privind reorganizarea judiciară a societății; 

2. S.C. Oşana S.A. Negreşti Oaş nu a respectat obligația de transmitere la C.N.V.M. a Certificatul de Înregistrare a Mențiunii emis de către ORC 
corespunzător modificării capitalului social ca urmare a aportului în numerar al S.C. Arhiva SM S.R.L. Satu Mare, în termen de 48 de ore de la 
eliberarea acestuia, încălcând prevederile art.103 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 

3. S.C. Oşana S.A. Negreşti Oaş nu a adus la cunoştinţa publicului convocarea și Hotărârile AGEA din data de 18.03.2008, referitoare la 
alegerea administratorilor și cenzorilor, încălcând astfel prevederile art.113 A. alin.(1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prin 
neraportarea acestor evenimente către C.N.V.M. şi operatorul de piaţă; 

4. Convocarea AGOA din data de 12.05.2008 nu a fost adusă în atenția publicului sub forma Anexei nr.29 a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, 
așa cum prevede art.113 A. alin.(1) din același regulament. În cuprinsul convocatorului nu se regăsesc elementele menţionate de art.135 
alin.(1) pct.5 şi pct.9-11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate de art.5 pct.6 lit. a) și lit. b), pct.7 și pct.11 din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009; 

5. Hotărârile AGOA din data de 12.05.2008 sunt publicate sub forma unui raport curent, întocmit în baza Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, 
postat pe pagina de web a Bursei de Valori București la data de 05.09.2008, depășind astfel termenului prevăzut de art.113 A. alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 

6. S.C. Oşana S.A. Negreşti Oaş nu a transmis rapoarte anuale C.N.V.M. și operatorului de piață în termen de cel mult patru luni de la încheierea 
perioadei de raportare. Se constată astfel încălcarea prevederilor art.113 E. din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 

7. S.C. OŞANA S.A. Negreşti Oaş, nu a încheiat un contract de prestări servicii cu Depozitarul Central autorizat, în vederea asigurării unei 
evidenţe unitare a operaţiunilor cu propriile acțiuni, așa cum menționează art.147 din Legea nr.297/2004. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin  
Legea nr.514/2002, în baza art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.1 lit. b), art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 şi art.151 alin.(1) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 

în baza analizei direcțiilor de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 11.11.2009, C.N.V.M. a hotărât emiterea 
următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în valoare de 6.007,7 lei, reprezentând 5% din capitalul social, S.C. Oşana S.A., identificată cu CUI:649246  
cu sediul în loc. Negrești Oaș, str. Victoriei nr.108, jud. Satu Mare. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice din raza teritorială unde îşi are sediul contravenientul, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel 
târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. OŞANA S.A. Negreşti Oaş și Bursei de Valori București. 



Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data 
publicării în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
DECIZIA NR. 123 / 26.01.2010 

În temeiul competenţei conferite de art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi 
completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de domnul Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanţei C.N.V.M. 
nr.679/02.12.2009. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.43072/23.12.2009 domnul Chelu Cătălin Constantin, acţionar al  

S.C. MINEXFOR S.A. Deva, S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava, a formulat contestaţie împotriva 
Ordonanţei C.N.V.M. nr.679/02.12.2009, solicitând desfiinţarea acestui act individual. 

În fapt, prin Ordonanţa C.N.V.M. nr.679/02.12.2009, domnul Chelu Cătălin Constantin a fost sancţionat cu amendă în 
valoare de 2.000 de lei pentru nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţele C.N.V.M. nr.616-618/22.10.2008. 

Precizăm că prin Ordonanţele C.N.V.M. nr.616-618/22.10.2008 s-a dispus ca domnul Chelu Cătălin Constantin, împreună 
cu persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat, să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la comunicarea 
respectivelor acte individuale, documentaţia aferentă ofertelor publice obligatorii de preluare a S.C. MINEXFOR S.A. Deva,  
S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava. 

În susţinerea contestaţiei sale, petentul a invocat următoarele argumente: 
1. Din conţinutul Ordonanţei C.N.V.M. nr.679/02.12.2009 nu reiese situaţia de fapt şi motivele pentru care a fost emisă.  

Astfel, petentul susţine că, din actul individual contestat, nu rezultă care dintre cele patru prezumţii avute în vedere de textul legal 
este aplicabilă persoanelor considerate a acţiona în mod concertat; 

2. C.N.V.M. a stabilit măsuri prin ordonanţele contestate fără respectarea procedurii obligatorii de admitere a actului administrativ 
prevăzută la art.8 şi art.14 din Regulamentul nr.11/1997, art.7 alin.(10) şi art.9 alin.(2) şi (5) din Statutul C.N.V.M., în sensul că 
nu a fost emis şi publicat un act prin care să se dispună începerea investigaţiilor privind posibile încălcări ale legislaţiei pieţei de 
capital, motiv pentru care întreaga procedură de investigare este viciată, iar ordonanţele contestate sunt lovite de nulitate 
absolută. Prin această omisiune au fost încălcate şi principiile constituţionale privind transparenţa administraţiei publice şi dreptul 
la apărare (art.31 şi art.24 din Constituţia României); 

3. Ordonanţa C.N.V.M. nr.679/02.12.2009 încalcă prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.11/1997 cu privire la controlul 
respectării dispoziţiilor legale în domeniul valorilor mobiliare, după cum urmează: 
- absenţa investigaţiei-act procedural prealabil obligatoriu, prevăzută la art.7 şi art.8 din regulament; 
- absenţa raportului de anchetă menţionat la art.19 din regulament; 

4. Actul individual contestat excede cadrului legal stabilit de Statutul C.N.V.M. pentru actul individual denumit „ordonanţă”  
[art.9 alin.(2)]; 

5. În Ordonanţa C.N.V.M. nr.679/02.12.2009 nu este precizat cvorumul şi majoritatea cu care a fost adoptată [prevăzute de art.3 
alin.(5) şi (6) din Statutul C.N.V.M.], ridicându-se astfel serioase dubii privind legalitatea deciziei autorităţii pieţei de capital. 

Contestaţia este nefondată întrucât: 
1. Ordonanţa C.N.V.M. nr.679/02.12.2009 a fost motivată, atât în fapt cât şi în drept, în conformitate cu dispoziţiile art.9 

alin.(5) din Statutul C.N.V.M. 
Astfel, în preambulul ordonanţei contestate s-au reţinut împrejurările concrete avute în vedere la emiterea actului 

individual, respectiv faptul că petentul, împreună cu dnii Chelu Cătălin Constantin şi Stan Maricel, acţionează în mod concertat în 
legătură cu S.C. MINEXFOR S.A. Deva, S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava, această situaţie de 
fapt fiind constatată prin Atestatul C.N.V.M. nr.320/22.10.2008. 

De asemenea, în Ordonanţa C.N.V.M. nr.679/02.12.2009 s-a reţinut că petentul nu a respectat dispoziţiile  
Ordonanţelor C.N.V.M. nr.616-618/22.10.2008, respectiv obligaţia de a depune la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la comunicarea 
acestor acte individuale, documentaţia aferentă ofertelor publice obligatorii de preluare a S.C. MINEXFOR S.A. Deva,  
S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava, obligaţie ce îi revenea în conformitate cu prevederile art.203 
alin.(1) din Legea nr.297/2004, ca urmare a depăşirii pragului de 33% din drepturile de vot asupra emitenţilor. 

Facem precizarea că, prin Ordonanţele C.N.V.M. nr.616-618/22.10.2008 s-a pus în vedere petentului şi persoanelor 
împreună cu care acesta acţionează în mod concertat faptul că, în situaţia în care nu vor îndeplini obligaţiile prevăzute în 
respectivele acte individuale, vor fi sancţionaţi de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

2. şi 3. Referitor la susţinerile petentului cu privire la incidenţa în speţă şi nerespectarea prevederilor  
Regulamentului C.N.V.M. nr.11/1997 privind controlul respectării dispoziţiilor legale în domeniul pieţei de capital, menţionăm că 
aceste dispoziţii nu au fost avute în vedere la emiterea actului individual contestat, pentru următoarele considerente: 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare este autoritatea administrativă de supraveghere şi reglementare în domeniul pieţei 
de capital care îşi desfăşoară activitatea conform Statutului aprobat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002,  
cu modificările şi completările ulterioare. 

Regulamentul C.N.V.M. nr.11/1997 privind controlul respectării dispoziţiilor legale în domeniul valorilor mobiliare, pe care 
petentul îl consideră aplicabil speţei, a fost emis în baza Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, în vigoare la 
acea dată în domeniul pieţei de capital. Prevederile Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori au fost abrogate 



succesiv prin OUG nr.25/2002 şi OUG nr.28/2002. 
Potrivit normelor de tehnică legislativă cuprinse în art.4 alin.(3) din Legea nr.24/2000, actele normative date în executarea 

legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă. 
Având în vedere aspectele mai sus prezentate, rezultă în mod evident că un act administrativ cu caracter normativ nu mai 

poate produce efecte după abrogarea legii în temeiul şi în aplicarea căreia a fost emis. În acelaşi sens s-a pronunţat şi Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal prin Decizia nr.230/23.01.2008. Instanţa noastră supremă s-a 
raportat la prevederile art.4 alin.(3) din Legea nr.24/2002R şi a constatat că „Hotărârea Guvernului nr.867/2003, ca act administrativ 
subsecvent Legii nr.318/2003 a energiei electrice, nu mai poate produce efecte după abrogarea legii în temeiul căreia a fost emisă. 
Legea nr.318/2003 a fost abrogată expres prin Legea nr.13/2007, care de altfel a prevăzut un termen de 6 luni pentru elaborarea 
normelor de aplicare.” La aceeaşi concluzie a ajuns şi Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, 
care, prin Sentinţa civilă nr.235/22.01.2009, a respins cererea de suspendare a executării Ordonanţei C.N.V.M. nr.617/22.10.20081 
formulată de domnul Cătălin Constantin Chelu, instanţa considerând că obligaţia impusă reclamantului este justificată, fiind dispusă 
legal de către C.N.V.M., în exercitarea atribuţiilor sale privind supravegherea pieţei de capital nefiind aplicabile dispoziţiile 
Regulamentului nr.11/1997, întrucât acesta este un act subsecvent Legii nr.52/1994. 

În raport de jurisprudenţa şi prevederile legale mai sus menţionate, se constată că Regulamentul C.N.V.M. nr.11/1997,  
ca act subsecvent Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, nu mai poate produce efecte după abrogarea legii 
în temeiul căreia a fost emis. 

De asemenea, prevederile Regulamentului nr.11/1997 nu sunt aplicabile în speţă întrucât acest act normativ stabileşte 
punerea în aplicare de către Departamentul Control Anchetă, în exercitarea atribuţiilor delegate, a măsurilor preventive şi 
sancţionatorii din domeniul valorilor mobiliare, în timp ce ordonanţele contestate au fost emise de C.N.V.M. în nume propriu, în urma 
unei note întocmite de Direcţia Monitorizare și Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere, cu respectarea procedurii 
prevăzută la art.7 alin.(1) din Statutul C.N.V.M., respectiv după deliberarea în şedinţă, în condiţii de cvorum şi majoritate de vot 
legale. Investigaţia a cărei legalitate este contestată de petent a avut loc la sediul C.N.V.M. şi a constat în verificarea, prin direcţia de 
specialitate amintită, a deţinerilor domnului Cătălin Constantin Chelu la S.C. MINEXFOR S.A. Deva, S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi 
S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava şi ale persoanelor cu care acesta este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu 
respectivii emitenţi, pe baza documentelor aflate în evidenţele instituţiei. 

Pentru aceste motive, investigaţia nu a fost urmată de întocmirea unui raport şi comunicarea acestuia petentului în 
vederea formulării de obiecţii/observaţii, însă dreptul constituţional la apărare al petentului nu a fost încălcat, exercitarea acestuia 
realizându-se în cadrul procedurii administrative prealabile, în cursul căreia a putut formula toate obiecţiile şi apărările pe care le-a 
considerat necesare. 

4. În ceea ce priveşte afirmaţia petentului, potrivit căreia actul individual contestat excede cadrului legal stabilit de art.9 
alin.(2) din Statutul C.N.V.M. pentru actul individual denumit „ordonanţă”, considerăm că şi aceasta este nefondată, din următoarele 
motive: 

Potrivit definiţiei cuprinse în art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M., „Ordonanţele sunt acte prin care C.N.V.M. dă dispoziţii 
privind prezentarea de documente, situaţii şi informaţii, audieri, impune interdicţii sau suspendări de autorizaţii ori activităţi, dispune 
anchete sau alte investigaţii, măsuri conservatorii, precum ridicarea şi depunerea de documente sau titluri, indisponibilizarea unor 
bunuri sau fonduri, aplică sancţiuni disciplinare şi administrative.” 

În speţă, prin ordonanţa contestată, C.N.V.M. a aplicat petentului o amendă în cuantum de 2.000 de lei, dispunând 
totodată obligaţia de a depune documentaţia aferentă ofertelor publice de preluare a S.C. MINEXFOR S.A. Deva, S.C. TRANSTEC 
S.A. Tecuci şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava. 

Prin urmare, măsurile dispuse prin Ordonanţa C.N.V.M. nr.679/02.06.2009 se circumscriu domeniului de aplicabilitate 
stabilit de legiuitor pentru acest tip de act administrativ individual - ordonanţă. 

5. În legătură cu lipsa din cuprinsul Ordonanţei C.N.V.M. nr.679/02.06.2009 a menţiunilor cu privire la cvorumul şi 
majoritatea de vot cu care a fost adoptată, apreciem că acestea nu sunt condiţii de validitate a actului administrativ şi precizăm că 
actul individual contestat a fost emis cu respectarea strictă a procedurii prevăzute la art.3 din Statutul C.N.V.M. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din 

data de 26.01.2010, COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de domnul Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanţei C.N.V.M. nr.679/02.12.2009. 
Art. 2. Se menţine ca temeinică şi legală Ordonanţa C.N.V.M. nr.679/02.12.2009, de sancţionare a domnului Chelu Cătălin 
Constantin cu amendă în valoare de 2.000 lei. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANŢA NR. 679 / 02.12.2009 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere următoarele: 

                                                 
1 Prin Ordonanţa C.N.V.M. nr.617/22.10.2008, domnul Chelu Cătălin Constantin şi o persoană fizică cu care acesta acţionează în mod concertat în 
legătură cu emitentul S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava au fost obligaţi să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la data 
comunicării actului individual, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a respectivei societăţi. 



- domnul Chelu Cătălin Constantin acţionează în mod concertat cu domnul Stan Maricel Ionel în legătură cu S.C. MINEXFOR S.A. Deva,  
S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava, astfel cum a fost constatat prin Atestatul C.N.V.M. nr.320/22.10.2008; 

- prevederile Ordonanţelor C.N.V.M. nr.616/22.10.2008 şi nr.617/22.10.2008, potrivit cărora domnul Chelu Cătălin Constantin împreună cu 
domnul Stan Maricel Ionel aveau obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii ordonanţelor mai sus 
amintite, documentaţia aferentă ofertelor publice obligatorii de preluare a S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava; 

- prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.618/22.10.2008, potrivit căreia domnul Chelu Cătălin Constantin împreună cu domnul Stan Maricel Ionel şi 
domnul Ţandrău Nicolae aveau obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii ordonanţei mai sus amintite, 
documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. MINEXFOR S.A. Deva, 

în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a) şi art.273 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin  
Legea nr.514/2002 modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 şi nr.71/03.10.2007, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei de Comisie din data de 02.12.2009,  

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei, domnul Chelu Cătălin Constantin pentru nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de 
Ordonanţele C.N.V.M. nr.616/22.10.2008, nr.617/22.10.2008 şi 618/22.10.2008. 
Art. 2. Domnul Chelu Cătălin Constantin împreună cu domnul Stan Maricel Ionel, au obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la 
data primirii prezentei ordonanţe, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi a S.C. SPIT 
BUCOVINA S.A. Suceava.  
Art. 3. Domnul Chelu Cătălin Constantin, împreună cu domnul Stan Maricel Ionel şi domnul Ţandrău Nicolae, au obligaţia să depună la C.N.V.M., 
în termen de 15 zile de la data primirii prezentei ordonanţe, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a  
S.C. MINEXFOR S.A. Deva. 
Art. 4. Prezenta ordonanţă va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constatin, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi 
S.C. MINEXFOR S.A. Deva cu sediul în str. Titu Maiorescu nr.2, Deva, jud. Hunedoara, S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci cu sediul în Tecuci, str. 1 
Decembrie 1918 nr.138, jud. Galaţi şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr.25 bis, jud. Suceava. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data 
comunicării ei S.C. MINEXFOR S.A. Deva, S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava. 
Art. 6. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

DECIZIA NR. 124 / 26.01.2010 
În temeiul competenţei conferite de art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi 
completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de domnul Mintaş Ioan, acţionar al S.C. CIAC S.A. Oradea, împotriva  
Ordonanţei C.N.V.M. nr.686/02.12.2009. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.43409-43410/29.12.2009 domnii Mintaş Ioan şi Mintaş Horia Octavian, 

acţionari ai S.C. CIAC S.A. Oradea (dl Mintaş Ioan este şi administrator - director general al societăţii), au formulat contestaţii 
împotriva Ordonanţelor C.N.V.M. nr.686-687/02.12.2009, solicitând revocarea acestor acte individuale. 

În fapt, prin Ordonanţele C.N.V.M. nr.686-687/02.12.2009, s-a dispus sancţionarea cu amendă în valoare de câte  
10.000 de lei a domnilor Mintaş Ioan şi respectiv, Mintaş Horia Octavian, în sarcina acestora reţinându-se că nu au respectat 
obligaţiile impuse prin Ordonanţele C.N.V.M. 517-518/17.09.2009, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. 
documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să vândă un număr de acţiuni 
corespunzător pierderii poziţiei dobândite în mod neintenţionat, în conformitate cu prevederile art.205 din Legea nr.297/2004 privind 
piaţa de capital. 

În susţinerea contestaţiei sale, petentul a invocat următoarele argumente: 
Domnul Mintaş Ioan a declarat că prezumţia legală de acţiune concertată nu este reală în cazul său întrucât acţionarul 

Mintaş Horia Octavian nu este persoană implicată, nu participă la administrarea societăţii şi nici nu a mai participat (personal sau 
prin reprezentant) la adunările generale ale acţionarilor. Cu toate că petentul a comunicat această situaţie de fapt, totuşi, prin 
Ordonanţa C.N.V.M. nr.386/08.07.2009 a fost sancţionat cu amendă în valoare de 500 de lei. 

Măsurile dispuse prin ordonanţa contestată sunt nelegale, având ca temei doar o prezumţie relativă care a fost răsturnată 
prin comunicarea către C.N.V.M. a faptului că cei doi acţionari nu acţionează în mod concertat. 

Scopul legiuitorului a fost de a elimina abuzul de poziţie dominantă în cadrul unei societăţi, existenţa acestuia fiind 
condiţionată de afectarea drepturilor acţionarilor minoritari prin acţiunile sau inacţiunile acţionarilor rude de gradul I având şi calitatea 
de acţionari semnificativi. 

În concluzie, domnul Mintaş Ioan consideră că prezumţia legală relativă reglementată de legea pieţei de capital este 
răsturnată, întrucât cei doi acţionari, rude de gradul I nu acţionează împreună. 

Contestaţia este nefondată întrucât: 
La emiterea ordonanţelor de sancţionare contestate, C.N.V.M. a avut în vedere declaraţiile pe proprie răspundere aflate în 

dosarul emitentului, date de domnii Mintaş Ioan şi Mintaş Horia Octavian la data de 02.10.2008, conform cărora cei doi „acţionează 
în mod concertat, printr-un acord tacit, fiind relaţia tată - fiu, pentru a înfăptui politica economică a S.C. CIAC S.A. ORADEA”. 

De asemenea, în probaţiunea faptei reţinute în ordonanţele de sancţionare, s-a ţinut cont şi de împrejurarea că  



domnul Mintaş Ioan este administratorul şi directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea, iar domnul Mintaş Horia Octavian este fiul 
acestuia (rudă de gradul I). Prin urmare, petenţii sunt persoane implicate, prezumate a acţiona în mod concertat în legătură cu 
societatea, în conformitate cu dispoziţiilor art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) coroborat cu pct.22 lit. c)-d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa 
de capital. 

Întrucât prezumţiile mai sus menţionate sunt relative, acestea pot fi combătute prin orice mijloc de probă admis de lege. 
Codul civil şi Codul de procedură civilă nu reglementează declaraţia pe propria răspundere ca mijloc de probă prin care se poate 
dovedi un fapt (cum este cazul pentru înscrisuri, martori, prezumţii, mărturisirea, expertiza, cercetarea la faţa locului). 

Prin urmare, declaraţiile petenţilor, date în sensul că nu acţionează în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. 
Oradea, sunt simple declaraţii pe proprie răspundere şi nu constituie mijloace de probă admise de lege. În cazul declaraţiilor 
anterioare, depuse la data de 02.10.2008, conform cărora petenţii recunosc că acţionează în mod concertat în virtutea relaţiilor de 
rudenie existente între ei, acestea au natura juridică a unei mărturisiri extrajudiciare, mijloc de probă prevăzut la art.1170 din  
Codul civil. 

Pe de altă parte, deoarece obiectul prezumţiei îl constituie faptul că persoanele care acţionează în mod concertat astfel 
cum sunt acestea definite de pct.23 al art.2 alin.(1) din Legea nr.297/2004, sunt legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a 
înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent, considerăm că proba contrară nu poate consta într-o simplă declaraţie în sens 
contrar textului de lege care stabileşte prezumţia legală, ci, aceasta ar trebui să fie coroborată cu o conduită (acte sau fapte) care să 
dovedească faptul că acţionarii respectivi nu înfăptuiesc o politică comună. 

Astfel, s-a reţinut în doctrina de specialitate că, în principiu, faptele negative (cum este în cazul de faţă faptul că 
persoanele implicate nu sunt legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent), 
pot forma obiect al probaţiunii, iar într-o atare împrejurare „dovada faptului negativ se face printr-un fapt pozitiv contrar sau printr-un 
fapt vecin şi conex”. 

În caz contrar, acceptând declaraţia pe propria răspundere ca mijloc de probă în măsură să înlăture ipso facto o prezumţie 
legală, s-ar ajunge la situaţia în care sarcina probei ar fi răsturnată, cel interesat aflându-se în ipostaza de a fi obligat să 
demonstreze chiar prezumţia legală, lipsind astfel de efecte însuşi textul de lege care stabileşte prezumţia. Or, prezumţiile legale 
reflectă tocmai această situaţie particulară, în care sarcina probei este deplasată de la persoana în favoarea căreia au fost create la 
partea adversă, în considerarea generalizării de către legiuitor a unor situaţii frecvente din viaţa practică. 

În consecinţă, declaraţiile date de petenţi în sensul că nu acţionează în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. 
Oradea nu reprezintă mijloace de probă de natură a răsturna prezumţiile în cauză, ci constituie însăşi negarea acestor prezumţii 
instituite de legiuitor. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din 

data de 26.01.2010, COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de domnul Mintaş Ioan, acţionar al S.C. CIAC S.A. Oradea, împotriva  
Ordonanţei C.N.V.M. nr.686/02.12.2009. 
Art. 2. Se menţine ca temeinică şi legală Ordonanţa C.N.V.M. nr.686/02.12.2009 de sancţionare cu amendă în valoare de  
10.000 de lei a domnului Mintaş Ioan. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANŢA NR. 686 / 02.12.2009 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin 
Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 şi nr.71/03.10.2007, 
având în vedere faptul că: 

- domnul Mintaş Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

- domnul Mintaş Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat obligaţiile impuse de dispoziţiile Ordonanţelor C.N.V.M. 
nr.517/17.09.2009 și nr.518/17.09.2009, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. documentaţia aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să înstrăineze un număr de acţiuni corespunzător pierderii poziţiei dobândite în mod 
neintenţionat, 

având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei data de 02.12.2009,  
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în sumă de 10.000 de lei domnul Mintaş Ioan în calitate de acţionar al S.C. CIAC S.A. Oradea (CUI:73843). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., 
Direcţia Emitenţi în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Domnul Mintaş Ioan împreună cu domnul Mintaş Horia Octavian au obligaţia ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei 
ordonanţe să se conformeze prevederilor art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, respectiv: 

a) să depună documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea, sau 
b) să înstrăineze un număr de acţiuni corespunzător pierderii poziţiei dobândite în mod neintenţionat. 

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.3 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, domnul Mintaş Ioan va fi sancţionat de către 



C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare (amendă între 500 lei - 50.000 lei). 
Art. 6. Prezenta ordonanţă se va publica în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 7. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei domnului Mintaş Ioan, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei către S.C. CIAC S.A. Oradea sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

DECIZIA NR. 125 / 26.01.2010 
În temeiul competenţei conferite de art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi 
completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de domnul Mintaş Horia Octavian, acţionar al S.C. CIAC S.A. Oradea, împotriva 
Ordonanţei C.N.V.M. nr.687/02.12.2009. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.43409-43410/29.12.2009 domnii Mintaş Ioan şi Mintaş Horia Octavian, 

acţionari ai S.C. CIAC S.A. Oradea (dl Mintaş Ioan este şi administrator - director general al societăţii), au formulat contestaţii 
împotriva Ordonanţelor C.N.V.M. nr.686-687/02.12.2009, solicitând revocarea acestor acte individuale. 

În fapt, prin Ordonanţele C.N.V.M. nr.686-687/02.12.2009, s-a dispus sancţionarea cu amendă în valoare de câte  
10.000 de lei a domnilor Mintaş Ioan şi respectiv, Mintaş Horia Octavian, în sarcina acestora reţinându-se că nu au respectat 
obligaţiile impuse prin Ordonanţele C.N.V.M. 517-518/17.09.2009, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. 
documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să vândă un număr de acţiuni 
corespunzător pierderii poziţiei dobândite în mod neintenţionat, în conformitate cu prevederile art.205 din Legea nr.297/2004 privind 
piaţa de capital. 

În susţinerea contestaţiei sale, petentul a invocat următoarele argumente: 
Domnul Mintaş Horia Octavian susţine că nu a declarat că acţionează în mod concertat cu acţionarul Mintaş Ioan în ceea 

ce priveşte S.C. CIAC S.A. Oradea şi că nu a participat, personal sau prin mandatar, la şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor 
societăţii. Totodată, petentul afirmă că nu este persoană implicată şi interesele sale nu sunt similare cu cele ale acţionarului Mintaş 
Ioan şi menţionează că urmează cursurile de zi în învăţământul superior la Bucureşti, unde implicit s-a şi stabilit pe perioada 
acestora. 

De asemenea, petentul arată că a dat dovada de bună credinţă achitând amenda de 500 de lei ce i-a fost aplicată prin 
Ordonanţa C.N.V.M. nr.385/08.07.2009, deşi consideră că sancţiunea nu avea temei de drept. 

În concluzie, domnul Mintaş Horia Octavian consideră că prezumţia legală prevăzută la art.2 pct.23 lit. a) din  
Legea nr.297/2004 a fost răsturnată. 

Contestaţia este nefondată întrucât: 
La emiterea ordonanţelor de sancţionare contestate, C.N.V.M. a avut în vedere declaraţiile pe proprie răspundere aflate în 

dosarul emitentului, date de domnii Mintaş Ioan şi Mintaş Horia Octavian la data de 02.10.2008, conform cărora cei doi „acţionează 
în mod concertat, printr-un acord tacit, fiind relaţia tată - fiu, pentru a înfăptui politica economică a S.C. CIAC S.A. ORADEA”. 

De asemenea, în probaţiunea faptei reţinute în ordonanţele de sancţionare, s-a ţinut cont şi de împrejurarea că  
domnul Mintaş Ioan este administratorul şi directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea, iar domnul Mintaş Horia Octavian este fiul 
acestuia (rudă de gradul I). Prin urmare, petenţii sunt persoane implicate, prezumate a acţiona în mod concertat în legătură cu 
societatea, în conformitate cu dispoziţiilor art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) coroborat cu pct.22 lit. c)-d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa 
de capital. 

Întrucât prezumţiile mai sus menţionate sunt relative, acestea pot fi combătute prin orice mijloc de probă admis de lege. 
Codul civil şi Codul de procedură civilă nu reglementează declaraţia pe propria răspundere ca mijloc de probă prin care se poate 
dovedi un fapt (cum este cazul pentru înscrisuri, martori, prezumţii, mărturisirea, expertiza, cercetarea la faţa locului). 

Prin urmare, declaraţiile petenţilor, date în sensul că nu acţionează în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. 
Oradea, sunt simple declaraţii pe proprie răspundere şi nu constituie mijloace de probă admise de lege. În cazul declaraţiilor 
anterioare, depuse la data de 02.10.2008, conform cărora petenţii recunosc că acţionează în mod concertat în virtutea relaţiilor de 
rudenie existente între ei, acestea au natura juridică a unei mărturisiri extrajudiciare, mijloc de probă prevăzut la art.1170 din  
Codul civil. 

Pe de altă parte, deoarece obiectul prezumţiei îl constituie faptul că persoanele care acţionează în mod concertat astfel 
cum sunt acestea definite de pct.23 al art.2 alin.(1) din Legea nr.297/2004, sunt legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a 
înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent, considerăm că proba contrară nu poate consta într-o simplă declaraţie în sens 
contrar textului de lege care stabileşte prezumţia legală, ci, aceasta ar trebui să fie coroborată cu o conduită (acte sau fapte) care să 
dovedească faptul că acţionarii respectivi nu înfăptuiesc o politică comună. 

Astfel, s-a reţinut în doctrina de specialitate că, în principiu, faptele negative (cum este în cazul de faţă faptul că 
persoanele implicate nu sunt legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent), 
pot forma obiect al probaţiunii, iar într-o atare împrejurare „dovada faptului negativ se face printr-un fapt pozitiv contrar sau printr-un 
fapt vecin şi conex”. 

În caz contrar, acceptând declaraţia pe propria răspundere ca mijloc de probă în măsură să înlăture ipso facto o prezumţie 
legală, s-ar ajunge la situaţia în care sarcina probei ar fi răsturnată, cel interesat aflându-se în ipostaza de a fi obligat să 



demonstreze chiar prezumţia legală, lipsind astfel de efecte însuşi textul de lege care stabileşte prezumţia. Or, prezumţiile legale 
reflectă tocmai această situaţie particulară, în care sarcina probei este deplasată de la persoana în favoarea căreia au fost create la 
partea adversă, în considerarea generalizării de către legiuitor a unor situaţii frecvente din viaţa practică. 

În consecinţă, declaraţiile date de petenţi în sensul că nu acţionează în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. 
Oradea nu reprezintă mijloace de probă de natură a răsturna prezumţiile în cauză, ci constituie însăşi negarea acestor prezumţii 
instituite de legiuitor. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din 

data de 26.01.2010, COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de domnul Mintaş Horia Octavian, acţionar al S.C. CIAC S.A. Oradea, împotriva 
Ordonanţei C.N.V.M. nr.687/02.12.2009. 
Art. 2. Se menţine ca temeinică şi legală Ordonanţa C.N.V.M. nr.687/02.12.2009 de sancţionare cu amendă în valoare de  
10.000 de lei a domnului Mintaş Horia Octavian. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANŢA NR. 687 / 02.12.2009 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin 
Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 şi nr.71/03.10.2007, 
având în vedere faptul că: 

- domnul Mintaş Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

- domnul Mintaş Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat obligaţiile impuse de dispoziţiile Ordonanţelor C.N.V.M. 
nr.517/17.09.2009 și nr.518/17.09.2009, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. documentaţia aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să înstrăineze un număr de acţiuni corespunzător pierderii poziţiei dobândite în mod 
neintenţionat, 

având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei data de 02.12.2009,  
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în sumă de 10.000 de lei domnul Mintaş Horia Octavian în calitate de acţionar al S.C. CIAC S.A. Oradea 
(CUI:73843). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va 
transmite C.N.V.M., Direcţia Emitenţi în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Domnul Mintaş Horia Octavian împreună cu domnul Mintaş Ioan au obligaţia ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei 
ordonanţe să se conformeze prevederilor art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, respectiv: 

a) să depună documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea, sau 
b) să înstrăineze un număr de acţiuni corespunzător pierderii poziţiei dobândite în mod neintenţionat. 

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.3 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, domnul Mintaş Horia Octavian va fi sancţionat de 
către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare (amendă între 500 lei - 50.000 lei). 
Art. 6. Prezenta ordonanţă se va publica în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 7. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei domnului Mintaş Horia Octavian, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. CIAC S.A. Oradea sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

DECIZIA NR. 126 / 27.01.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 alin.(1) și art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
în baza prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT 

TRUST S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.43357/29.12.2009, completată prin adresa nr.280/06.01.2010, 



Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează doamna NĂFORNIŢĂ Mădălina, având Atestatul profesional nr.4/13.01.2010, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. cu sediul 
social situat în București, Aleea Alexandru nr.48, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei NĂFORNIŢĂ Mădălina în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/042294, în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor 
de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare  
VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 127 / 27.01.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale 

art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.41328/07.12.2009, completată prin adresele nr.41330/07.12.2009, 41911/11.12.2009, 42223/15.12.2009 și 1461/19.01.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. domnului Lostun Andi 
Constantin prin Decizia C.N.V.M. nr.1338/31.07.2007 în numele societății VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. cu sediul social 
situat în București, Aleea Alexandru nr.48, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/331491care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului Lostun Andi Constantin. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. și se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 128 / 27.01.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.67 alin.(1), art.68 alin.(2), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.41328/07.12.2009, completată prin adresele 41330/07.12.2009, 41911/11.12.2009, 42223/15.12.2009, 
281/06.01.2010, 1461/19.01.2010, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează domnul Lostun Andi Constantin, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al 
societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. cu sediul social situat în București, Aleea Alexandru 
nr.48, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Lostun Andi Constantin în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400459 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., are obligația să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
DECIZIA NR. 129 / 27.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 alin.(1) și (4), art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 
adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, 

în vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament al investitorilor sau al intereselor acestora, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că în ședința Comisiei din data de 27.01.2010 se va adopta o hotărâre în ceea ce privește 

documentul de ofertă publică obligatorie de preluare a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța inițiată de către  
The Rompetrol Group NV Olanda, 

ca urmare a ședinței din data de 27.01.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe BVB acțiunile emise de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța 
(CUI:1860712), începând cu data de 27.01.2010, ora 11:50 și până la sfârșitul zilei de tranzacționare. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 130 / 27.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 alin.(1) și (4), art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 
adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, 

în vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament al investitorilor sau al intereselor acestora, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având faptul că în ședința Comisiei din data de 27.01.2010, a fost aprobat documentul de ofertă publică obligatorie de 

preluare a S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești inițiată de către The Rompetrol Group NV Olanda, 
ca urmare a ședinței din data de 27.01.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe BVB acțiunile emise de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești 
(CUI:1346607), începând cu data de 27.01.2010, ora 11:50 și până la sfârșitul zilei de tranzacționare. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 131 / 27.01.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
în baza prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare BFOREX GLOBAL TRADING S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.1545/19.01.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului ROȘCA DUMITRU-GABRIEL, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.1956/06.10.2008 poz.1, în numele societății de servicii de investiții financiare  
BFOREX GLOBAL TRADING S.A. cu sediul social situat în București, str. Occidentului nr.33, corp A, parter, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/402101, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului ROȘCA DUMITRU-GABRIEL. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
BFOREX GLOBAL TRADING S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
DECIZIA NR. 132 / 27.01.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

nr.3/04.01.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.455/07.01.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei Maxim Mirela, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia C.N.V.M. nr.857/25.04.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/071987, care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a doamnei Maxim Mirela. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 133 / 27.01.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în baza prevederilor art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20, art.21 și art.24 lit. g) din Regulamentul nr.32/2006 privind 
serviciile de investiții financiare, 

în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b și art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind  
Registrul C.N.V.M., 

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
nr.88/18.01.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1679/20.01.2010, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/082013 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului Suciu Mircea, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter și corp B, 
jud. Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Suciu Mircea în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat, cu nr.PFR02ADEL/080728. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M., cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 134 / 27.01.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. Sibiu înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.996/13.01.2010, completată prin adresele 1690/20.01.2010 și 1987/25.01.2010, 



Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. 
Sibiu ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, prin numirea domnilor Cismaru Gheorghe și Dobrică Ion în 
locul domnilor Bena Zaharie Alexandru și Hoanță Nicolaie în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr.1/07.01.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. Sibiu are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a 
modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, dar nu 
mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. Sibiu și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 135 / 27.01.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, completat și modificat de Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
având în vedere prevederile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) și alin.(4) și ale art.36 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 

privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
precum și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 

ca urmare a solicitării societății Explore Asset Management SAI S.A. formulată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.921/13.01.2010 și nr.1192/15.01.2010, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația acordată doamnei IZDREA CĂTĂLINA, prin Decizia C.N.V.M. nr.112/23.01.2009, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al societății EXPLORE ASSET MANAGEMENT SAI S.A. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/360399 care atestă înscrierea doamnei IZDREA CĂTĂLINA în Registrul C.N.V.M. 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea EXPLORE ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și va fi 
publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 136 / 27.01.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1370/18.01.2010, 
în temeiul art.173 alin.(1), art.203 și art.204 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare coroborat cu art.68 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 completat cu Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006, 
având în vedere dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009, 
având în vedere valoarea activului net contabil al emitentului aferentă ultimelor situații financiare auditate (31.12.2008) 

depuse la C.N.V.M., coroborată cu valoarea unei acțiuni rezultată din expertiza efectuată în conformitate cu standardele 
internaționale de evaluare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 27.01.2010, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică obligatorie de preluare a S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești inițiată 
de către The Rompetrol Group NV Olanda, având următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni obiect al ofertei: 132.774.912 acțiuni reprezentând 47,73% din capitalul social al emitentului; 
- valoare nominala: 0,1 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 0,43 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 03.02.2010-23.02.2010; 
- intermediarul ofertei: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. București; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din cadrul 
documentului de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători 



(persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de 
receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei de 2% din valoarea ofertei în conformitate cu 
prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2009 de modificare a Regulamentului nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a 
Valorilor Mobiliare. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de 
ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 137 / 27.01.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere documentul de ofertă publică obligatorie de preluare a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța 
inițiată de către The Rompetrol Group NV Olanda, transmis de BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și înregistrat la C.N.V.M. 
cu nr.1369/18.01.2010, 

având în vedere faptul că valoarea activului net contabil aferent ultimei situații financiare auditate (31.12.2008), depuse la 
C.N.V.M. anterior transmiterii documentației de ofertă în cauză, nu a făcut parte din criteriile de determinare a prețului oferit și, în 
consecință, nu a fost luată în considerare pentru determinarea prețului oferit, acest preț fiind mai mic decât valoarea activului net 
contabil pe acțiune, 

având în vedere ca prețul oferit de The Rompetrol Group NV Olanda nu respectă dispozițiile art.204 alin.(2) din  
Legea nr.297/2004, în ceea ce privește criteriile de determinare a prețului oferit, 

în respectul prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind adoptarea măsurilor necesare și obligatorii în 
vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament a investitorilor sau a intereselor acestora, 

având în vedere dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009, 
în aplicarea dispozițiilor art.204 alin.(2) din Legea nr.297/2004, în ceea ce privește criteriile de stabilire a prețului, 
în temeiul art.2 din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat 

prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obiectivele fundamentale ale C.N.V.M. - autoritatea 
administrativă a pieței de capital, 

în temeiul art.9 din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat 
prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la respingerea documentului de ofertă, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 27.01.2010,  

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge documentul de ofertă publică obligatorie de preluare a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța inițiată de 
The Rompetrol Group NV Olanda, la prețul de 0,0625 lei/acțiune. 
Art. 2. În conformitate cu dispozițiile art.204 alin.(2) din Legea nr.297/2004, prețul minim ce trebuie oferit în cadrul ofertei publice 
obligatorie de preluare a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța este cel puțin egal cu valoarea activului net contabil 
conform ultimei situații financiare auditate depuse la C.N.V.M., aferente datei de 31.12.2008, respectiv 0,0741 lei/acțiune. 
Art. 3. Ofertantul The Rompetrol Group NV Olanda are obligația de a depune la C.N.V.M., până la data de 01.02.2010, 
documentația necesară derulării ofertei la prețul minim determinat în conformitate cu prevederile legale și precizat în cadrul art.2 din 
prezenta decizie. 
Art. 4. Se prelungește perioada de suspendare de la tranzacționare la BVB a acțiunilor emise de S.C. ROMPETROL RAFINARE 
S.A. Constanța dispusă prin Decizia C.N.V.M. nr.129/27.01.2010, până la data depunerii de către The Rompetrol Group NV Olanda 
și analizării de către C.N.V.M. a documentației prevăzute la art.3 din prezenta decizie. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, se comunică intermediarului, S.C. BVB S.A. (în vederea publicării) și se va 
publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 138 / 28.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare şi art.104 
din Regulamentul nr.1/2006, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
conform informațiilor furnizate de BVB și de site-ul ONRC în data de 26.01.2010, S.C. COMPREL S.A. Bacău a fost 

radiată din Registrul Comerțului, ca urmare a închiderii procedurii falimentului societății, 
conform informațiilor furnizate on-line de Buletinul Insolvenței (site-ul ONRC), cauza a făcut obiectul Dosarului 

13/110/2003 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, Sentința Comercială nr.738/c/11.05.2009 privind închiderea procedurii fiind publicată în 



Buletinul Insolvenței nr.3.587/2009, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. COMPREL S.A. Bacău, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. COMPREL S.A. Bacău (CUI:964677), începând cu 
data de 29.01.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 139 / 28.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi art.104 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
conform informațiilor BVB și de site-ul ONRC în data de 26.01.2010, S.C. COMPREL S.A. Bacău a fost radiată din 

Registrul Comerțului, ca urmare a închiderii procedurii falimentului societății, 
conform informațiilor furnizate on-line de Buletinul Insolvenței (site-ul ONRC), cauza a făcut obiectul Dosarului 

13/110/2003 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, Sentința Comercială nr.738/c/11.05.2009 privind închiderea procedurii falimentului fiind 
publicată în Buletinul Insolvenței nr.3.587/2009, 

având în vedere Decizia nr.138/28.01.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. COMPREL S.A. 
Bacău, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. COMPREL S.A. Bacău, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. COMPREL S.A. Bacău (CUI:964677), începând cu data de 
29.01.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR.140 / 28.01.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere raportul curent transmis Bursei de Valori București în data de 14.12.2009, potrivit căruia  

Tribunalul București a admis în data de 14.12.2009 cererea S.C. Flamingo International S.A. de deschidere a procedurii generale, 
prevăzute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, și a numit ca și administrator judiciar societatea RVA Insolvency 
Specialists S.P.R.L., 

având în vedere Decizia nr.2 din data de 07.01.2010 emisă de către administratorul judiciar S.C. RVA INSOLVENCY 
SPECIALISTS SPRL potrivit căreia se suspendă pe o perioadă nedeterminată oferta primară de vânzare de obligațiuni convertibile 
emise de S.C. FLAMINGO INTERNATIONAL S.A. București, 

în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în şedinţa din data de 28.01.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Începând cu data de 30.01.2010 se suspendă pe o perioadă de 2 (două) săptămâni oferta primară de vânzare de obligațiuni 
convertibile emise de S.C. FLAMINGO INTERNATIONAL S.A. București adresată acționarilor, precum și investitorilor care 
achiziționează fiecare în cadrul ofertei, obligațiuni în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro, în vederea clarificării 
situaţiei existente în cazul acestui emitent. 
Art. 2. Prezentul act individual se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 141 / 28.01.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  



cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131-133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere solicitările societăţii S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.43326/29.12.2009, completată prin adresele nr.1265/15.01.2010 și nr.1967/22.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 28.01.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului Deschis de Investiţii AVIVA INVESTORS EUROFINANCE,  
în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului şi contractul de societate civilă, în forma prevăzută 
în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. De la data prezentei, se modifică denumirea Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS EUROFINANCE în 
Fondul Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS XT INDEX. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.141/28.01.2010 
 
Paragraful 4 al Capitolului introductiv din Prospectul de emisiune va avea următorul conţinut: 
Prospectul de emisiune cuprinde, ca părți integrante, prospectul simplificat (detașabil), precum și Regulile Fondului Deschis de Investiții Aviva 
Investors XT INDEX, anexa la prospect. Prospectul conține de asemenea prevederi ale contractului de societate civilă al Fondului Deschis de 
Investiții Aviva Investors XT INDEX (denumit în continuare Fondul). 
 
Alin.(2) al art.1 din Prospectul de simplificat va avea următorul conţinut: 
Fondul Deschis de Investiții Aviva Investors XT INDEX (denumit în continuare Fondul) este un organism de plasament colectiv în valori mobiliare 
având ca stat de origine România, constituit prin contract de societate civilă fără personalitate juridică, fiind înființat la data de 18.08.2008. 
 
Alin.(1) al art.1 din Regulile fondului va avea următorul conţinut: 
Denumirea fondului este „Fondul Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS XT INDEX”(numit în cele ce urmează Fondul). Fondul este constituit ca 
societate civilă fără personalitate juridică, înființată la data de 18.08.2008, în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuarea Legea 297/2004), și a fost autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1793/10.09.2008. 
 
Alin.(2) al art.1 din Contractul de societate civilă va avea următorul conţinut: 
Denumirea Fondului autorizat de către C.N.V.M. va fi Fondul Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS XT INDEX (denumit în continuare Fondul). 
 
Alin.(17) al art.2 din Prospectul de emisiune, alin.(11) al art.1 din Regulile fondului şi alin.(5) al art.9 din Contractul de societate civilă vor avea 
următorul conţinut: 
Pentru activitatea de administrare a Fondului, Societatea de Administrare încasează un comision fix de maxim 0,15%, aplicat la valoarea medie a 
activului net lunar al Fondului 
 
Alin.(18) al art.2 din Prospectul de emisiune și alin.(12) al art.1 din Regulile fondului vor avea următorul conţinut: 
Pentru a mari randamentul oferit investitorilor, Societatea de Administrare poate percepe un comision sub nivelul maxim enunțat mai sus. În cazul 
perceperii unui comision de administrare sub nivelul maxim stabilit mai sus, Societatea de Administrare va notifica C.N.V.M. și investitorii. 
Investitorii vor fi informați de aceste modificări prin publicarea unei note de informare în cotidianul Bursa. Valoarea comisionului de administrare 
este inclusă zilnic în calculul valorii activului net. Comisionul de administrare se plătește la cererea Societății de Administrare, în limita valorii 
calculate până la data cererii. 
 
Alin.(19) al art.2 din Prospectul de emisiune, alin.(13) al art.1 din Regulile fondului şi alin.(7) al art.9 din Contractul de societate civilă vor 
avea următorul conţinut: 
Comisionul de administrare practicat de Societatea de Administrare de la data autorizării este de 0,15% aplicat la valoarea medie a activului net 
lunar al Fondului 
 
Alin.(1) al art.4.1. din Prospectul de emisiune va avea următorul conţinut: 
Denumirea fondului este „Fondul Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS XT INDEX” denumit în continuare Fondul. Fondul este constituit ca 
societate civilă fără personalitate juridică, înființată la data de 18.08.2008 în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale Regulamentului 
C.N.V.M. nr.15/2004 și a fost autorizat inițial prin Decizia C.N.V.M. nr.1793/10.09.2008. 
 
Alin.(3) al art.4.1. din Prospectul de emisiune, va avea următorul conţinut: 
Fondul va investi minim 90% din activele sale în acțiuni ale societăților comerciale care intră în componenta coșului indicelui BET -XT. Informații 
suplimentare despre fond pot fi găsite la adresa web www.avivainvestors.ro iar adresa de email a fondului este xtindex@avivainvestors.com. 
 
Art.4.2. din Prospectul de emisiune, art.2 Cap. „Obiectivul fondului“ şi Cap. „Obiectivul de performanţă“ din Prospectul simplificat, art.3 
pct.3.1. Cap. „Obiectivul fondului“ şi Cap. „Obiectivul de performanţă“ din Regulile fondului şi art.4 Cap. „Obiectivul fondului“ şi Cap. 
„Obiectivul de performanţă“ din Contractul de societate civilă vor avea următorul conţinut: 
Obiectivul Fondului îl reprezintă mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice române și străine printr-o ofertă 



publică continuă și plasarea în acțiuni ale emitenților din cadrul indicelui BET XT pe principiul unei corelații directe cu performanța acestui indice,  
a administrării prudențiale, a diversificării și diminuării riscului, conform normelor C.N.V.M. și politicii de investiții a Fondului. 
 

Fondul este un fond deschis de investiții de tip index, care urmărește reproducerea structurii indicelui BET - XT, obiectivele Fondului fiind 
concretizate în creșterea valorii capitalului investit în vederea obținerii unor rentabilități corelate cu acest indice. 
Astfel, minim 90% din activele Fondului se vor investi în acțiuni ale societăților care intră în componenta coșului indicelui BET - XT. 
 

Obiectivul de performanță este obținerea unei corelații directe cu performanța indicelui BET XT. 
 
Art.4.3. din Prospectul de emisiune va avea următorul conţinut: 
Politica de investiții adoptată de Fond constă în dispersia riscului pe cele mai lichide 25 de companii tranzacționate în segmentul de piață 
reglementată, inclusiv SIF-urile, conform metodologiei stabilită de Bursa de Valori București. 
Pentru atingerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările C.N.V.M., politica de investiții a Fondului va 
urmări corelarea în structură a indicelui BET - XT, denumit în continuare și BET - XT, a minimum 90% din activele sale. 
 

Reguli pentru determinarea și repartizarea veniturilor 
 

Toate veniturile obținute de Fond se reinvestesc iar repartizarea acestora se face în mod egal pe fiecare unitate de fond la momentul realizării 
acestor venituri. 
 

Fondul nu distribuie dividende. 
 
Art.2 Cap. „Politica de investiţii“ din Prospectul simplificat, art.3 pct.3.1. Cap. „Politica de investiţii“ din Regulile fondului şi art.4 Cap. 
„Politica de investiţii“ din Contractul de societate civilă vor avea următorul conţinut: 
Politica de investiții adoptată de Fond constă în dispersia riscului pe cele mai lichide 25 de companii tranzacționate în segmentul de piață 
reglementată, inclusiv SIF-urile, conform metodologiei stabilite de Bursa de Valori București. 
Pentru atingerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările C.N.V.M., politica de investiții a Fondului va 
urmări corelarea în structură a indicelui BET - XT, denumit în continuare și BET - XT, a minimum 90% din activele sale. 
 
Art.4.4. din Prospectul de emisiune va avea următorul conţinut: 
Pentru asigurarea lichidității pe termen scurt, Fondul va efectua, cu respectarea dispozițiilor Legii, ale Regulamentului și ale reglementărilor și 
instrucțiunilor emise în aplicarea acestora, plasamente în depozite bancare, certificate de depozit, obligațiuni emise de instituții de credit, obligațiuni 
corporative, obligațiuni și titluri de creanță emise sau garantate de administrația publică centrală și locală, contracte report având ca suport astfel de 
active, precum și în alte active permise de prevederile Legii, ale Regulamentului și ale reglementărilor și instrucțiunilor emise în aplicarea acestora. 
Fondul va investi, cu respectarea prevederilor legale, maxim 10% din activele sale, în titluri de participare ale altor OPCVM și/sau AOPC care 
îndeplinesc condițiile prevăzute în art.101, alin.(1) punctul d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare. 
Fiind un fond de tip index, cu condiția respectării limitărilor din paragraful de mai sus, Fondul poate investi până la maximum 20% din activele sale 
în acțiuni emise de același emitent, emitent care este inclus în coșul indicelui BET - XT. 
C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei de 20% până la maximum 35% din activele sale, pentru un singur emitent din coșul indicelui și în cazul în 
care se dovedește ca fiind justificată de condițiile excepționale de pe piață, în special în cazul în care emitentul respectiv deține ponderea 
dominantă în indice. 
Fondul poate achiziţiona monedă străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproc acoperite (back-to-back). 
Toate operațiunile Fondului vor respecta regimul operațiunilor valutare. 
Fondul poate să depășească limitele de investiții menționate în Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 în cazul exercitării drepturilor de subscriere 
aferente instrumentelor financiare care sunt incluse în activul sau, cu condiția ca depășirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 
90 de zile. 
În cazul investițiilor efectuate pe piețele externe, depozitarea activelor respective va fi realizată fie direct de depozitar, prin deschiderea de conturi 
la depozitarii centrali ai piețelor unde instrumentele financiare străine sunt tranzacționate, sau prin utilizarea legăturilor transfrontaliere create între 
Depozitarul Central din România și Depozitarii Centrali respectivi, fie, dacă aceste modalități nu sunt disponibile, prin subdepozitarea activelor de 
către un depozitar autorizat din statul respectiv, cu avizul C.N.V.M. In momentul investirii pe piete externe, Fondul asigura depozitarea 
instrumentelor financiare achiziționate prin una din modalitățile descrise anterior. Contractele de depozitare/subdepozitare încheiate vor fi aduse la 
cunoștința C.N.V.M. cu respectarea prevederilor în vigoare. 
 
Alin.(80 al art.2 din Prospectul simplificat va avea următorul conţinut: 
Pentru asigurarea lichidității pe termen scurt, Fondul va efectua, cu respectarea dispozițiilor Legii, ale Regulamentului și ale reglementărilor și 
instrucțiunilor emise în aplicarea acestora, plasamente în depozite bancare, certificate de depozit, obligațiuni emise de instituții de credit, obligațiuni 
corporative, obligațiuni și titluri de creanță emise sau garantate de administrația publică centrală și locală, contracte report având ca suport astfel de 
active, precum și în alte active permise de prevederile Legii, ale Regulamentului și ale reglementărilor și instrucțiunilor emise în aplicarea acestora. 
 
Alin.(9) și alin.(10) ale art.2 din Prospectul simplificat vor avea următorul conţinut: 
Fondul va investi, cu respectarea prevederilor legale, maxim 10% din activele sale, în titluri de participare ale altor OPCVM și/sau AOPC care 
îndeplinesc condițiile prevăzute în art.101, alin.(1) punctul d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare. 
Fiind un fond de tip index, cu condiția respectării limitărilor din paragraful de mai sus, Fondul poate investi până la maximum 20% din activele sale 
în acțiuni emise de același emitent, emitent care este inclus în coșul indicelui BET - XT. 
 
La art.2 din Prospectul simplificat se introduc alin.(11) alin.(12) și alin.(13) care vor avea următorul conținut: 
C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei de 20% până la maximum 35% din activele sale, pentru un singur emitent din coșul indicelui și în cazul în 
care se dovedește ca fiind justificată de condițiile excepționale de pe piață, în special în cazul în care emitentul respectiv deține ponderea 
dominantă în indice. 
Fondul poate achiziționa monedă străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproc acoperite (back-to-back). 
Toate operațiunile Fondului vor respecta regimul operațiunilor valutare. 
 



Alin.(8) al art.2 din Regulile fondului va avea următorul conţinut: 
În cazul investițiilor efectuate pe piețele externe, depozitarea activelor respective va fi realizata fie direct de Depozitar, prin deschiderea de conturi 
la Depozitarii Centrali ai piețelor unde instrumentele financiare străine sunt tranzacționate, sau prin utilizarea legăturilor transfrontaliere create între 
Depozitarul Central din România și Depozitarii Centrali respectivi, fie, dacă aceste modalități nu sunt disponibile, prin subdepozitarea activelor de 
către un depozitar autorizat din statul respectiv, cu avizul C.N.V.M. In momentul investirii pe piețe externe, Fondul asigura depozitarea 
instrumentelor financiare achiziționate prin una din modalitățile deschise anterior. Contractele de depozitare/subdepozitare încheiate vor fi aduse la 
cunostinta C.N.V.M. cu respectarea prevederilor în vigoare. 
 
Art.3 Cap. „Instrumentele prin care se fac plasamentele…” din Regulile fondului va avea următorul conţinut: 
Pentru asigurarea lichidității pe termen scurt, Fondul va efectua, cu respectarea dispozițiilor Legii, ale Regulamentului și ale reglementărilor și 
instrucțiunilor emise în aplicarea acestora, plasamente în depozite bancare, certificate de depozit, obligațiuni emise de instituții de credit, obligațiuni 
corporative, obligațiuni și titluri de creanță emise sau garantate de administrația publică centrală și locală, contracte report având ca suport astfel de 
active, precum și în alte active permise de prevederile Legii, ale Regulamentului și ale reglementărilor și instrucțiunilor emise în aplicarea acestora. 
Fondul va investi, cu respectarea prevederilor legale, maxim 10% din activele sale, în titluri de participare ale altor OPCVM și/sau AOPC care 
îndeplinesc condițiile prevăzute în art.101, alin.(1) punctul d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare. 
 
Art. 3 Cap. „Durata minimă recomandată pentru investire în Fond” din Regulile fondului va avea următorul conţinut: 
Societatea de Administrare recomanda o durata minima a investiției de 60 de luni. Recomandarea are ca scop obținerea unor performante 
relevante, acoperind eventualele evoluții nefavorabile pe termene mai scurte. Decizia privind termenul investiției aparține exclusiv investitorilor. 
Aceștia își pot oricând răscumpăra parțial sau total unitățile de fond achiziționate. 
 
Art. 2 Cap. „Profilul investitorului”din Prospectul simplificat va avea următorul conţinut: 
Fondul se adresează persoanelor fizice și juridice care înțeleg și cunosc mecanismele pieței de capital și care doresc o expunere pe sectorul celor 
mai lichide 25 de acțiuni tranzacționate în segmentul de piață reglementată, inclusiv SIF-urile. 
 
Se introduce art.4.4.1. „Informații despre indicele Bet-XT” în Prospectul de emisiune și va avea următorul conţinut: 
BET-XT este un indice blue-chip și reflecta evoluția preturilor celor mai lichide 25 de companii tranzacționate în segmentul de piață reglementată, inclusiv 
SIF-urile, ponderea maximă a unui simbol în indice fiind de 15%. Metodologia sa permite acestuia sa constituie drept activ suport pentru instrumente 
financiare derivate și produse structurate. 
Indicele BET-XT a fost lansat la data de 1 iulie 2008 cu o valoare de start de 1.000 de puncte, calculată retroactiv, la 2 ian. 2007. 
Indicele BET-XT este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea free - floatului a celor mai lichide societăți listate la BVB. 
Este posibil ca numărul societăților din coșul indicelui să crească în viitor ca urmare a listării la BVB de noi societăți reprezentative pentru 
sectoarele din economia națională. 
Similar cu metodologia celorlalți indici dezvoltați de BVB, metodologia indicelui BET-XT reflecta evoluția preturilor acțiunilor tranzacționate în cadrul 
secțiunii de piață principală („Regular”). 
Informații privind indicele BET - XT (definire indice, decizii ale Comitetului indicelui, valorile indicelui etc.) se găsesc pe site-ul Bursei de Valori 
București, www.bvb.ro. 
Structura indicelui Bet- XT la data de 22.12.2009 este următoarea:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simbol Denumire societate Nr.actiuni Pret ref.

Factor 
Free 
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TLV BANCA TRANSILVANIA 1,059,696,183 2.0900 1.00 0.99 1.000000 18.81%
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERAL 696,901,518 13.2000 0.50 0.38 1.000000 14.99%
SNP PETROM 56,644,108,335 0.2500 0.25 0.46 1.000000 13.97%
SIF3 SIF TRANSILVANIA 1,092,143,332 0.6800 1.00 1.00 1.000000 6.37%
SIF5 SIF OLTENIA 580,165,714 1.2600 1.00 1.00 1.000000 6.27%
RRC ROMPETROL RAFINARE 21,099,276,002 0,0606 0.50 1.00 1.000000 5.48%
SIF1 SIF BANAT CRISANA 548,849,268 1.1300 1.00 1.00 1.000000 5.32%
SIF2 SIF MOLDOVA 519,089,588 1.1100 1.00 1.00 1.000000 4.94%
SIF4 SIF MUNTENIA 807,036,515 0.7050 1.00 1.00 1.000000 4.88%
TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ 11,773,844 158.0000 0.25 1.00 1.000000 3.99%
ALR ALRO 713,779,135 2.4700 0.25 1.00 1.000000 3.78%
TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 73,303,142 13.1000 0.25 1.00 1.000000 2.06%
BIO BIOFARM 1,094,861,499 0.1980 1.00 1.00 1.000000 1.86%
ATB ANTIBIOTICE 454,897,291 0.5850 0.50 1.00 1.000000 1.14%
COMI CONDMAG 172,796,516 0.6950 0.75 1.00 1.203505 0.93%
BCC BANCA COMERCIALA CARPATICA 2,012,546,505 0.0999 0.50 1.00 1.003570 0.87%
IMP IMPACT DEVELOPER & CONTRAC 200,000,000 0.6550 0.75 1.00 1.000000 0.84%
TRP TERAPLAST 297,875,880 0.6000 0.50 1.00 1.000000 0.77%
SCD ZENTIVA 416,961,150 0.6900 0.25 1.00 1.000000 0.62%
BRK S.S.I.F. BROKER 289,471,681 0.2060 1.00 1.00 1.000000 0.51%
PTR ROMPETROL WELL SERVICES 278,190,900 0.4120 0.50 1.00 1.000000 0.49%
DAFR DAFORA 973,577,335 0.0985 0.50 1.00 1.000000 0.41%
AZO AZOMURES 526,032,633 0.2890 0.25 1.00 1.000000 0.33%
CMP COMPA 218,821,038 0.2810 0.50 1.00 1.000000 0.26%
FLA FLAMINGO 779,050,011 0.0185 0.75 1.00 1.000000 0.09%



Structura indicelui se poate viziona pe site-ul www.bvb.ro. 
 
Se introduce art.3.1. „Informații despre indicele Bet-XT” în Prospectul simplificat și va avea următorul conţinut: 
BET-XT este un indice blue-chip și reflecta evoluția preturilor celor mai lichide 25 de companii tranzacționate în segmentul de piață reglementată, inclusiv 
SIF-urile, ponderea maximă a unui simbol în indice fiind de 15%. Metodologia sa permite acestuia sa constituie drept activ suport pentru instrumente 
financiare derivate și produse structurate. 
Indicele BET-XT a fost lansat la data de 1 iulie 2008 cu o valoare de start de 1.000 de puncte, calculată retroactiv, la 2 ian 2007. 
Indicele BET-XT este un indice de prețuri ponderat cu capitalizarea free - floatului a celor mai lichide societăți listate la BVB. 
Este posibil ca numărul societăților din coșul indicelui să crească în viitor ca urmare a listării la BVB de noi societăți reprezentative pentru 
sectoarele din economia națională. 
Similar cu metodologia celorlalți indici dezvoltați de BVB, metodologia indicelui BET-XT reflecta evoluția preturilor acțiunilor tranzacționate în cadrul 
secțiunii de piață principală („Regular”). 
Informații privind indicele BET - XT (definire indice, decizii ale Comitetului indicelui, valorile indicelui etc.) se găsesc pe site-ul Bursei de Valori 
București, www.bvb.ro. 
 
Art.4.5. din Prospectul de emisiune va avea următorul conţinut: 
Societatea de Administrare recomanda o durata minima a investiției de 60 de luni. Recomandarea are ca scop obținerea unor performante 
relevante, acoperind eventualele evoluții nefavorabile pe termene mai scurte. Decizia privind termenul investiției aparține exclusiv investitorilor. 
Aceștia își pot oricând răscumpăra parțial sau total unitățile de fond achiziționate. 
 
Alin.(1) al art.4.7. din Prospectul de emisiune, paragraful 1 al Cap. „Transparenţa fondului“ al art.2 din Prospectul simplificat şi art.4 Cap. 
„Transparenţa fondului“ din Contractul de societate civilă va avea următorul conţinut: 
Informarea investitorilor în ceea ce privește valoarea zilnică a unității de fond, evoluția Fondului, structura portofoliului, precum și orice alte 
informații referitoare la activitatea de administrare a Fondului, se va face pe site-ul Societății de Administrare (www.avivainvestors.ro). Rapoartele 
de administrare ale Fondului vor fi publicate în Buletinul C.N.V.M., și pe site-ul www.avivainvestors.ro. De asemenea, investitorii pot primi informări 
periodice în format electronic. Notele de informare către investitori, anunturile și notificarile oficiale în legatura cu activitatea Fondului vor fi publicate 
în cotidianul național „BURSA”. 
 
Alin.(4) al art.4.7. din Prospectul de emisiune va avea următorul conţinut: 
Publicarea acestor rapoarte se va face în Buletinul C.N.V.M. și pe website-ul Societății de Administrare, www.avivainvestors.ro iar în cotidianul 
național „Bursa” se va publica, în termen de 3 zile, un anunț destinat investitorilor în care se va menționa apariția rapoartelor, precum și modalitatea 
în care ele pot fi obținute la cerere, în mod gratuit. 
 
Ultimul alineat al art.6.2. din Prospectul de emisiune, alin.(1) al art.3 din Prospectul simplificat, alin.(9) şi (10) ale art.3.3. din  
Regulile fondului şi alin.(1) art.6 din Contractul de societate civilă vor avea următorul conţinut: 
Comisionul de subscriere este de 1% din valoarea subscrierii pentru subscrieri mai mici de 30.000 de ron. În cazul în care subscrierile se 
realizează prin internet comisionul este de 0,5% din valoarea subscrierii. 
Comisioanele de subscriere sunt încasate de către Societatea de Administrare și se folosesc pentru crearea unor condiții de distribuție 
corespunzătoare. Comisionul de subscriere este 0 în situația în care subscrierile sunt mai mari sau egale de 30.000 de ron. 
 
Se introduc art.6.3.1. în Prospectul de emisiune, art.3.2. în Prospectul simplificat, Cap. „Operaţiuni de subscriere şi răscumpărare prin 
internet“ în art.3.3. din Regulile fondului şi art.7.1. din Contractul de societate civilă și vor avea următorul conţinut: 
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere/răscumpărare la sediul Societății de administrare, la sediile distribuitorilor sau prin internet. 
Distribuirea prin internet către clienții interesați se va efectua în urma încheierii unui contract la distanță. Contractul va fi însoțit de documente de 
identificare a clientului în conformitate cu cerințele C.N.V.M. specifice. Documentele pot fi transmise de investitor prin una din următoarele 
modalități: prin poșta clasică, pe cale electronică sau personal la sediul Societății de Administrare. 
Confirmarea primirii de către Societatea de Administrare a documentelor de identificare ale clientului (in conformitate cu cerințele C.N.V.M. 
specifice) se va face prin transmiterea către investitor a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, în acest fel verificându-se și adresa 
poștală declarată de investitor. 
După verificarea documentelor investitorul va primi prin posta, cu confirmare de primire, parolele inițiale pentru accesul în sistem conform 
prevederilor Instrucțiunii nr.2/2009 a C.N.V.M. Parolele investitorului create după prima autentificare vor expira automat după maximum șase luni 
de la crearea acestora. 
Înainte de încheierea unui contract la distanță sau la momentul prezentării propunerii de încheiere a unui contract la distanta, Fondul (prin 
societatea de administrare) va informa investitorii în timp util, asupra a cel puțin următoarelor elemente: 

- date privind posibilitatea identificării Fondului; 
- informații privind serviciile de administrare ce urmează sa le presteze; 
- informații cu privire la contractul la distanta ce urmează a fi încheiat. 

Operațiunea de subscriere poate fi inițiată numai după primirea următoarelor: 
a) documentele prevăzute în scopul îndeplinirii cerinței de a verifica identitatea investitorilor în cazul unui investitor nou; 
b) contractul, în forma scrisă, specific utilizării internet-ului. 

În cazul persoanelor fizice, prima operațiune de subscriere de unități de fond se va face numai de către titularul investiției. Societatea de 
administrare se va asigura că prima subscriere a titlurilor de participare ale Fondului se face numai după confirmarea primirii de către investitori a 
prospectului simplificat și după transmiterea de către acesta a declarației menționate la art.86 alin (5) din legea 297/2004 (din care să reiasă că a 
primit, a citit și a interes prospectul simplificat al Fondului). Confirmarea primirii de către investitor a prospectului simplificat și declarația anterioară 
pot fi efectuate și prin intermediul paginii de internet.  
Instrumentele de plata utilizate pentru distribuția de titluri de participare prin internet sunt cele menționate în cadrul prospectului de emisiune al 
Fondului în capitolul - „Prețul de cumpărare al unității de fond“ 
Prevederile prezentului titlu se completează cu dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.2/2009 privind procedura de subscriere şi răscumpărare a 
titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet. 
 



Alin.(1) al art.6.4. din Prospectul de emisiune, alin.(4) al art.3 din Prospectul simplificat şi alin.(2) al art.6 din Contractul de societate civilă 
vor avea următorul conţinut: 
La răscumpărarea de unități de fond pentru care se solicita ca plata să se facă prin virament intr-un cont bancar, se aplica următoarele comisioane: 

• 0% pentru o perioadă mai mare de 181 de zile; 
• 1% pentru perioada cuprinsă între 91 și 180 zile; 
• 3% pentru perioada cuprinsă între intervalul 31 și 90 zile; 
• 5% pentru perioada mai mică sau egală de 30 zile. 

 
Art.11 se completează cu un nou alineat cu următorul conţinut: 
Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond se face la sediul societății de administrare, la sediile distribuitorilor și prin internet. În acest sens, 
societatea de administrare poate semna contracte de distribuire pentru unitățile de fond ale FDI Aviva Investors XT Index. 
 
Alin.(1) al art.14 din Prospectul de emisiune și alin.(1) al art.7 din Prospectul simplificat vor avea următorul conţinut: 
Notificările referitoare la modificarea prospectului și alte informații despre fond vor fi publicate în cotidianul național „Bursa”. 
 
Alin. (2) al art.7 din Prospectul simplificat va avea următorul conţinut: 
Societatea de Administrare va întocmi, publica și va transmite Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, rapoarte pentru primul semestru și anual 
pentru activitatea fondului deschis de investiții. Publicarea acestor rapoarte se va face în Buletinul C.N.V.M. şi pe website-ul Societății de 
Administrare a Investițiilor S.A., www.avivainvestors.ro, iar în cotidianul național „Bursa” se va publica, în termen de 3 zile, un anunț destinat 
investitorilor în care se va menționa apariția rapoartelor, precum și modalitatea în care ele pot fi consultate la cerere, în mod gratuit. 
 
Alin.(5) al art.3.5. din Regulile fondului va avea următorul conţinut: 
In cazul înlocuirii Societății de Administrare sau a Depozitarului, investitorii în fond vor fi informați despre respectivul eveniment și asupra activității 
Fondului în perioada până la înlocuirea efectiva, astfel: 

- în cazul înlocuirii Societății de Administrare ca urmare a retragerii autorizației sale de funcționare ca sancțiune aplicată de C.N.V.M. - prin 
publicarea efectuată de administratorul provizoriu, referitoare la retragerea autorizației de funcționare a Societății de Administrare și prin 
rapoartele periodice aferente activității Fondului, publicate de administratorul provizoriu, în termenele și condițiile prevăzute de Regulamentul 
nr.15/2004 și de Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.) - administrator al 
unui organism de plasament colectiv - poate fi înlocuită cu o altă S.A.I.; 

- în cazul înlocuirii Societății de Administrare ca urmare a retragerii la cerere a autorizației sale de funcționare - prin anunțul privind încetarea 
activităților și transferul atribuțiilor societății de administrare, publicat de aceasta în cotidianul Bursa și în Buletinul C.N.V.M., anunț în care vor fi 
prezentate concluziile raportului către C.N.V.M. al Societății de Administrare la încetarea activității; 

- în cazul înlocuirii Depozitarului ca urmare a deciziei de denunțare unilaterală de către una din părți a contractului de depozitare - prin publicarea 
în Buletinul C.N.V.M. a respectivei decizii de denunțare unilaterală; 

- în celelalte cazuri de înlocuire a Depozitarului prin anunțurile publicate în cotidianul Bursa și pe website-ul propriu de către Societatea de 
Administrare. 

 
Art.16 din Contractul de societate civilă va avea următorul conţinut:  
Prezentul contract de societate civilă încetează în condițiile prevăzute de codul civil roman cu respectarea excepțiilor înscrise în prezentul contract, 
sau în cazul în care C.N.V.M. retrage autorizația Fondului deschis de investiții AVIVA INVESTORS XT INDEX. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

DECIZIA NR. 142 / 28.01.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002 şi modificat prin Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu prevederile art.53 alin.(1) şi art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
în baza art.42 alin.(2) şi art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea Societăţii de Administrare a Investiţiilor Muntenia Invest S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.43104/23.12.2009, completată prin adresele înregistrate cu nr.889/12.01.2010, nr.1270/15.01.2010, nr.1490/19.01.2010 şi 
nr.1586/20.01.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 28.01.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cadrul Reglementărilor interne ale Societăţii de Administrare a Investiţiilor Muntenia 
Invest S.A., în forma cuprinsă în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia Invest 
S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. (exclusiv anexa). 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 143 / 28.01.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată 

prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul art.1 alin.(3), art.125, art.133, art.134 alin.(1)-(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 



completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.370/31.01.2006 de autorizare a pieţei reglementate administrată de operatorul de 

piaţă S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A., 
având în vedere Deciziile C.N.V.M. nr.168/31.01.2008, nr.1508/23.07.2008, nr.310/27.02.2009, nr.605/13.04.2009, 

nr.831/27.05.2009, nr.1259/13.08.2009 şi nr.1636/24.11.2009, 
conform Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în aplicarea Dispunerii de măsuri nr.1/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din şedinţa din data de 27.01.2010,  

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Termenul prevăzut la art.2 alin.(1) din Decizia C.N.V.M. nr.1508/23.07.2008 se prelungeşte până la 1 mai 2010. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 144 / 28.01.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată 

prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.148 alin.(2), art.149 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.3567/14.12.2006 de autorizare a funcţionării S.C. Depozitarul Central S.A. şi  

Decizia C.N.V.M. nr.1407/20.06.2006, 
în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) lit. a) din Regulamentul nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea 

depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.204/07.02.2008, Decizia C.N.V.M. nr.1140/29.05.2008, Decizia C.N.V.M. 

nr.1506/23.07.2008, Decizia C.N.V.M. nr.309/27.02.2009, Decizia C.N.V.M. nr.528/02.04.2009, Decizia C.N.V.M. nr.604/13.04.2009, 
Decizia C.N.V.M. nr.832/27.05.2009, Decizia C.N.V.M. nr.1248/12.08.2009, Decizia C.N.V.M. nr.1637/24.11.2009, 

în aplicarea Dispunerii de măsuri nr.1/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 27.01.2010,  

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Termenul prevăzut la art.2 alin.(1) din Decizia C.N.V.M. nr.204/07.02.2008 şi la art.6 din Decizia C.N.V.M. 
nr.1506/23.07.2008 se prelungeşte până la data de 1 mai 2010. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Depozitarul Central S.A. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR.145 / 28.01.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.4 alin.(1) şi (2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare UNICAPITAL S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.1780/21.01.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Cocoşi Elena, având Atestatul profesional nr.277/04.06.2007, în calitatea de agent pentru servicii de 
investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare UNICAPITAL S.A. cu sediul social situat în Bucureşti,  
Calea Dorobanţi nr.134, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Cocoşi Elena în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/382295, în calitate de agent pentru 
servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare UNICAPITAL S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei 
acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare UNICAPITAL S.A. şi 
se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 



DECIZIA NR.146 / 29.01.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) şi art.6 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 şi art.27 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind 

serviciile de investiţii financiare, 
în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare Transilvania Capital S.A. Miercurea-Ciuc 

prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.639/11.01.2010 şi nr.710/11.01.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată de C.N.V.M. domnului ROŞCA Sergiu-Florin, 
în numele societăţii de servicii de investiţii financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. prin Decizia nr.1537/29.07.2008. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/402072, reprezentând înregistrarea domnului ROŞCA Sergiu-Florin, 
în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare  
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIE NR.147 / 29.01.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 
modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
având în vedere prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20, art.22 alin (1) şi art.24 din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2, art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) şi art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind  

Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere solicitările formulate de societatea de servicii de investiţii financiare Nova Invest S.A. Satu Mare, 

înregistrate la C.N.V.M. cu nr.126/05.01.2010 şi nr.1613/20.01.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul Public C.N.V.M., numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele Registrul C.N.V.M. 
1. LUKA Mark-Abel PFR02ASIF/302100 
2. HOPÎRTEAN Marius-Silviu PFR02ASIF/010286 
3. BARBU Floriana-Lidia PFR02ASIF/320629 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarelor persoane în Registrul C.N.V.M. în calitate de agenţi delegaţi:  
 

Nr. crt. Numele şi prenumele Registrul C.N.V.M. 
1. LUKA Mark-Abel PFR02ADEL/300729 
2. HOPÎRTEAN Marius-Silviu PFR02ADEL/010730 
3. BARBU Floriana-Lidia PFR02ADEL/320731 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. Satu Mare are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizaţiei acordate persoanelor menţionate la art.2 şi radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre acestea şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societăţii de servicii de investiţii financiare  
NOVA INVEST S.A. Satu Mare. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 148 / 29.01.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, completat şi modificat de Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 



în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
având în vedere prevederile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) şi alin.(4), ale art.36 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 

privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
precum și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 

ca urmare a solicitării EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S.A. formulată prin adresele înregistrate la 
C.N.V.M. cu nr.533/09.01.2010, nr.975/13.01.2010 și nr.1938/22.01.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia acordată domnului NICULAE CONSTANTIN, prin Decizia C.N.V.M. nr.636/17.04.2009, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S.A. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/400418 care atestă înscrierea domnului Niculae Constantin în Registrul C.N.V.M. 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Până la desemnarea unei alte persoane în funcţia de reprezentant al Compartimentului de control intern al EFG Eurobank 
Mutual Funds Management România SAI S.A., domnul Daniel Stifter, în calitate de conducător al societăţii, va prelua atribuţiile 
specifice acestui compartiment pentru o perioadă de maximum 3 luni. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S.A. şi 
va fi publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR.149 / 29.01.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.17 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare şi ale art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de S.S.I.F. PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.205/05.01.2010, completată prin adresa nr.1296/18.01.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului DRAGNEA GHEORGHE prin 
Decizia C.N.V.M. nr.457/10.03.2008, în numele S.S.I.F. PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400328 reprezentând înregistrarea domnului DRAGNEA GHEORGHE în 
calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele S.S.I.F. PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A. şi se 
publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 10 / 26.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat și completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 

privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. ZAHĂRUL LUDUŞ S.A. Mureș a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din 

data de 12.08.2009 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.4481/26.08.2009 și înregistrată la ORC prin CIM nr.49913/19.08.2009, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 26.01.2010,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.49913/19.08.2009 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Mureș mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 12.08.2009 a S.C. ZAHĂRUL LUDUŞ S.A. Mureș privind 
retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr.4481/26.08.2009. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 
ATESTAT NR. 11 / 26.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat și completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 

privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. AURORA S.A. Botoșani a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

17.07.2009 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr.4104/05.08.2009 și înregistrată la ORC prin CIM nr.25082/23.07.2009, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 26.01.2010,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.25082/23.07.2009 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Botoșani mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 17.07.2009 a S.C. AURORA S.A. Botoșani privind 
retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr.4104/05.08.2009. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 12 / 26.01.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin 
OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României, nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare 

și în baza prerogativelor generale ale Comisiei stabilite prin Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin  
OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002 modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere măsura asiguratorie de blocare a transferului unui pachet de 528.946 de acțiuni emise de  
S.C. PRODVINALCO S.A. Galați ca urmare a Hotărârilor AGEA din data de 08.02.2006 și 24.05.2006, dispusă în baza art.17 alin.(1) 
din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002 modificată și 
completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia nr.2782 din 21.05.2009, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios 
administrativ și fiscal în dosarul nr.2855/1/2008, rămasă irevocabilă prin renunțarea la judecata contestației în anulare formulată de 
SIF Moldova S.A. împotriva Deciziei nr.665 din 20 februarie 2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios 
administrativ și fiscal, 

având în vedere Nota privind încetarea măsurii asiguratorii de blocare a transferului unui pachet de  
528.946 de acțiuni emise de S.C. PRODVINALCO S.A. Galați ca urmare a Hotărârilor AGEA din data de 08.02.2006 și 24.05.2006, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 26.01.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de încetarea cauzelor care au stat la baza instituirii măsurii asiguratorii de blocare a transferului pachetului de 
528.946 de acțiuni emise de S.C. PRODVINALCO S.A. Galați, în urma operațiunii de majorare a capitalului social, aprobată prin 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data 08.02.2006 și 24.05.2006. 
Art. 2. Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentului 
atestat. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 13 / 26.01.2010 

În temeiul art.2, art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) şi art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 
adoptat prin OUG nr.25/2002 modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind 
piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere solicitarea S.C. Tender S.A. Timişoara şi S.C. Prospecţiuni S.A. Bucureşti prin adresa nr.1488/21.12.2009 

şi nr.5719/21.12.2009, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.42805/21.12.2009 privind emiterea de către Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare a Avizului necesar operării de către S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti a unui transfer direct de acţiuni, 

având în vedere solicitarea S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti prin adresa nr.495/07.01.2010, înregistrată la C.N.V.M. 
cu nr.426/07.01.2010, 

în baza art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 



ţinând cont de prevederile 81 alin.(1) lit. g^4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea 
depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 26.01.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului: 

ATESTAT 
Art. 1.  (1) Se confirmă posibilitatea efectuării de către S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, a transferului direct, în contul  
S.C. PROSPECŢIUNI S.A. Bucureşti, a unui pachet de 5.578.661 de acţiuni emise de S.C. RAFO Onești S.A., deţinute de  
S.C. TENDER S.A. Timişoara. 

(2) Transferul va putea fi operat, în urma prezentării la S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, a documentelor justificative 
solicitate de acesta. 
Art. 2. Prezentul atestat va fi comunicat S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, S.C. RAFO S.A. Oneşti, S.C. TENDER S.A. 
Timişoara şi S.C. PROSPECŢIUNI S.A. Bucureşti şi va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 14 / 26.01.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 
modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere adresa Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr.157/14.01.2010, înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.1104/14.01.2010, referitoare la Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.) din data de 
16.10.2009, 

luând în considerare prevederile art.12^1 alin.(2) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art.17 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere 
a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 
26.01.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de conţinutul Declaraţiei Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.) din data de  
16 octombrie 2009 (anexa la prezentul atestat). 
Art. 2. Entităţile a căror activitate este autorizată, reglementată şi supravegheată de către C.N.V.M. şi care intră sub incidenţa 
prevederilor Legii nr.656/2002 au obligaţia de a lua act de prevederile documentului menţionat la art.1 din prezentul atestat,  
precum şi de a identifica şi acorda o atenţie specială relaţiilor de afaceri şi tranzacţiilor cu persoane şi instituţii financiare din Iran, 
Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Sao Tome şi Principe. 
Art. 3. Prezentul act intră în vigoare la data emiterii, va fi publicat în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. şi se va comunica, în vederea 
publicării, B.V.B., B.M.F.M.S., C.R.C., C.C.B., Depozitarului Central, Depozitarului Sibex, în vederea luării la cunoştinţă de către 
entităţile reglementate. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexa la Atestatul C.N.V.M. nr.14 / 26.01.2010 

 
GRUPUL DE ACŢIUNE FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ 

Declaraţia privind IRAN, UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, PAKISTAN şi SAO TOME şi PRINCIPE 
16 octombrie 2009 

 
IRAN 
FATF îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa de colaborare a Iranului şi eşecul acestei jurisdicţii în a aborda în mod semnificativ deficienţele 
substanţiale, existente la nivelul regimului său de combatere a spălării banilor şi finanţării actelor de terorism (CSB/CFT). FATF îşi menţine 
îngrijorările în special faţă de eşecul Iranului de a aborda riscul finanţării terorismului şi faţă de ameninţarea gravă pe care acest fapt îl reprezintă 
pentru integritatea sistemului financiar internaţional. FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat şi în mod corespunzător deficienţele sale 
CSB/CFT, în special, prin incriminarea finanţării terorismului şi prin implementarea efectivă a cerinţelor privind raportarea tranzacţiilor suspecte 
(RTS). 
 
FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi şi îndeamnă toate jurisdicţiile să recomande instituţiilor lor financiare acordarea unei atenţii 
speciale relaţiilor de afaceri și tranzacţiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile şi instituţiile financiare iraniene. 
Suplimentar verificărilor amănunţite, FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi în data de 25 februarie 2009 şi îndeamnă toate jurisdicţiile să 
aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în faţa riscurilor de spălare a banilor și finanţare a terorismului care 
provin din Iran. FATF continuă să încurajeze jurisdicţiile, să se protejeze împotriva relaţiilor de corespondent folosite pentru ocolirea sau evitarea 
contramăsurilor şi a practicilor de diminuare a riscurilor și, totodată, să aibă în vedere riscurile SB/FT atunci când iau în considerare cererile 
instituţiilor financiare iraniene de a deschide filiale şi sucursale în jurisdicţia lor. Dacă Iranul eşuează în adoptarea de măsuri concrete pentru 
îmbunătăţirea regimului său CSB/CFT, FATF va lua în considerare, în luna februarie 2010, opţiunea de a solicita membrilor săi şi de a încuraja 
toate jurisdicţiile să întărească contra-măsurile în acest caz. 



 
UZBEKISTAN 
FATF salută paşii semnificativi pe care Uzbekistanul i-a întreprins, în vederea stabilirii regimului CSB/CFT necesar şi încurajează Uzbekistanul să 
continue progresele sale către implementarea unor măsuri CSB/CFT eficiente. FATF salută proxima misiune de evaluare a Uzbekistanului, 
întreprinsă de EAG, care va fi finalizată în primăvara anului 2010. FATF va continua să monitorizeze progresele înregistrate de Uzbekistan şi va 
reconsidera, în luna februarie 2010, măsurile în vigoare, destinate protejării sectoarelor financiare ale jurisdicţiilor, în faţa riscurilor SB/FT care 
provin de la Uzbekistan. 
 
TURKMENISTAN 
FATF salută progresele recente înregistrate de Turkmenistan în adoptarea legislaţiei CSB/CFT, precum şi a legislaţiei secundare menite să 
implementeze legea CSB/CFT. Cu toate acestea, rămân o serie de deficienţe în sistemul CSB/CFT al Turkmenistan-ului, inclusiv absenţa unei 
Unităţi de Informaţii Financiare (FIU). În consecinţă, FATF reiterează declaraţia sa din 25 februarie 2009 prin care a informat instituţiile financiare 
despre faptul că aceste deficienţe constituie o vulnerabilitate SB/FT în cadrul sistemului financiar internaţional şi ar trebui adoptate măsuri 
corespunzătoare pentru abordarea acestui risc. Turkmenistan-ul este încurajat să continue adoptarea de măsuri pentru implementarea unui regim 
CSB/CFT care respectă standardele internaţionale în domeniul CSB/CFT. Turkmenistan este încurajat să continue cooperarea strânsă cu  
Grupul Eurasia şi Fondul Monetar Internaţional, pentru atingerea acestui obiectiv. 
 
PAKISTAN 
FATF salută cooperarea strânsă existentă între Pakistan şi Grupul Asia/Pacific privind Spălarea Banilor (APG), însă îşi menţine îngrijorările cu 
privire la riscurile SB/FT care provin din Pakistan, sens în care reafirmă declaraţia sa publică din data de 28 februarie 2008, privind aceste riscuri.  
În special, FATF îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Ordonanţa privind Combaterea Spălării Banilor, din Pakistan, expiră la  
28 noiembrie 2009. FATF reţine faptul că Pakistanul a iniţiat un proces legislativ pentru abordarea acestei probleme. FATF încurajează ferm 
Pakistanul să implementeze un cadru legislativ permanent în domeniul CSB/CFT, înainte de expirarea ordonanţei privind Combaterea Spălării 
Banilor şi totodată să pună bazele unui cadru legislativ CSB/CFT cuprinzător. Dacă Pakistanul eşuează în înregistrarea unor progrese concrete, 
FATF va lua în considerare opţiunea adoptării, în luna februarie 2010, a unor măsuri menite să protejeze sistemul financiar în faţa riscurilor SB/FT 
care provin din Pakistan. 
 
SAO TOME şi PRINCIPE 
FATF salută eforturile continue ale Sao Tome şi Principe de implementare a legii sale de combatere a spălării banilor, incluzând şi dezvoltarea unui 
plan de acţiune cu Grupul Inter-guvernamental de Acţiune împotriva Spălării Banilor în Africa de Vest (GIABA). Totuşi, FATF îşi menţine 
îngrijorările cu privire la regimul CSB/CFT din Sao Tome şi Principe, în special în ceea ce priveşte finanţarea terorismului. FATF încurajează  
Sao Tome şi Principe să coopereze cu Grupul Inter-guvernamental de Acţiune împotriva Spălării Banilor din Africa de Vest (GIABA), pentru 
abordarea deficienţelor CSB/CFT rămase. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
ATESTAT NR. 15 / 26.01.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 
modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere Atestatele C.N.V.M. nr.15/26.01.2009, nr.70/28.04.2009 şi nr.220/08.12.2009, 
având în vedere adresa Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr.153/14.01.2010, înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.1073/14.01.2010, referitoare la Declaraţia Comitetului MONEYVAL din data de 11.12.2009, 
luând în considerare prevederile art.12^1 alin.(2) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 

precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art.17 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere 
a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 
26.01.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de conţinutul documentului „Declaraţie publică în baza Pasului VI al Procedurilor MONEYVAL de Întărire a 
Conformităţii privind Republica Azerbaidjan” (anexa la prezentul atestat) emis la data de 11 decembrie 2009 de către Comitetul 
MONEYVAL (Comitetul de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului). 
Art. 2. Entităţile a căror activitate este autorizată, reglementată şi supravegheată de către C.N.V.M. şi care intră sub incidenţa 
prevederilor Legii nr.656/2002 au obligaţia de a lua act de prevederile documentului menţionat la art.1 din prezentul atestat. 
Art. 3. Prevederile Atestatelor C.N.V.M. nr.15/26.01.2009, nr.70/28.04.2009 şi nr.220/08.12.2009 îşi încetează valabilitatea de la 
data prezentului atestat. 
Art. 4. Prezentul act intră în vigoare la data emiterii, va fi publicat în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. şi se va comunica, în vederea 
publicării, B.V.B., B.M.F.M.S., C.R.C., C.C.B., Depozitarului Central, Depozitarului Sibex, în vederea luării la cunoştinţă de către 
entităţile reglementate. 

PREŞEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 
 



Anexa la Atestatul C.N.V.M. nr.15 / 26.01.2010 

 
COMITETUL DE EXPERŢI PENTRU EVALUAREA MĂSURILOR DE COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI 

(MONEYVAL) 
 

Declaraţie Publică în baza Pasului VI al Procedurilor MONEYVAL 
de Întărire a Conformităţii privind Republica Azerbaidjan 

 
11 decembrie 2009 

La cea de-a 31-a întâlnire din Strasbourg (07-11 decembrie 2009), Comitetul de Experţi ai Consiliului Europei pentru Evaluarea 
Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului (MONEYVAL) a luat act de faptul că, în prezent, Republica Azerbaidjan a creat 
şi implementat baza legislativă pentru combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, iar o Unitate de Informaţii Financiare a devenit 
operaţională, sens în care primeşte şi analizează rapoarte. 

În consecinţă, MONEYVAL a decis să retragă declaraţiile publice anterioare, precum şi recomandarea adresată instituţiilor financiare, 
prin intermediul declaraţiei din data de 12 decembrie 2008. 

MONEYVAL va continua să monitorizeze progresele înregistrate, precum şi alte probleme nesoluţionate, evidenţiate în raportul celei  
de-a treia runde, prin intermediul mecanismelor MONEYVAL. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
AVIZ NR. 4 / 28.01.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere faptul că executarea garanțiilor financiare constituite în favoarea B.N.R. prin vânzarea obligațiunilor IFI 
este o operațiune de piaţă monetară executată de banca centrală, 

având în vedere prevederile art.1 şi art.3 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare şi prevederile art.1 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile art.6 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi prevederile 
art.1 lit. a) din Regulamentul BNR nr.1/2000, republicat, privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a 
României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, 

având în vedere Avizul C.N.V.M. nr.45/09.09.2009, 
având în vedere solicitarea Băncii Naţionale a României exprimată prin adresa nr.957/FG/16.09.2009 (înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.33695/21.09.2009), 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 28.01.2010,  

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. I. Avizul C.N.V.M. nr.45/09.09.2009 se modifică după cum urmează: 
 

1) Art.4 se modifică după cum urmează: 
„Art.4 (1) Contrapărţile B.N.R. în tranzacţiile de vânzare a obligaţiunilor emise de instituţiile financiare internaţionale intrate în 
portofoliul B.N.R în urma executării garanţiilor financiare constituite în favoarea băncii centrale sau în tranzacţiile de vânzare a 
acestora direct de pe contul furnizorului garanţiilor trebuie să fie intermediari înscrişi în Registrul C.N.V.M. care au inclusă în obiectul 
de activitate executarea ordinelor în numele clienţilor şi/sau, după caz, tranzacţionarea pe cont propriu. 
(2) Este interzisă efectuarea pe piaţa interbancară a tranzacţiilor încheiate de intermediarii menţionaţi la alin.(1), altele decât cele în 
care aceştia sunt contrapărţi ale B.N.R. în tranzacţiile de vânzare a obligaţiunilor emise de instituţiile financiare internaţionale intrate 
în portofoliul B.N.R. în urma executării garanţiilor financiare constituite în favoarea băncii centrale sau în tranzacţiile de vânzare a 
acestora direct de pe contul furnizorului garanţiilor. 
(3) Prevederile alin.(1) nu se aplică instituţiilor de credit care achiziţionează obligaţiuni IFI, ca urmare a executării garanţiilor 
financiare constituite în favoarea B.N.R., în calitate de contraparte a B.N.R., cu condiţia ca operaţiunea de cumpărare respectivă să 
fie efectuată în scopul investirii pentru portofoliul propriu. 
(4) Prevederile alin.(2) nu se aplică intermediarilor înscrişi în Registrul C.N.V.M. care au inclusă în obiectul de activitate executarea 
ordinelor în numele clienţilor şi/sau, după caz, tranzacţionarea pe cont propriu, cu condiţia ca decontarea tranzacţiilor să se realizeze 
prin sistemul de compensare-decontare al depozitarului central autorizat de C.N.V.M.” 
 

2) La art.5 se adaugă un alineat nou, alin.(3), care va avea următorul cuprins: 
„(3) Prevederile alin.(1) şi ale alin.(2) nu se aplică instituţiilor de credit care achiziţionează obligaţiuni IFI ca urmare a executării 



garanţiilor financiare constituite în favoarea B.N.R., în calitate de contraparte a B.N.R., cu condiţia ca operaţiunea de cumpărare 
respectivă să fie efectuată în scopul investirii pentru portofoliul propriu.” 
 

Art. II. Prezentul aviz intră în vigoare la data publicării acestuia în Buletinul C.N.V.M. aflat pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 
PREŞEDINTE, 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 

AVIZ NR. 5 / 28.01.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.53 alin.(1), art.55 alin.(1) şi art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în baza art.8 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare 

a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea Societăţii de Administrare a Investiţiilor Muntenia Invest S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.43104/23.12.2009, completată prin adresele înregistrate cu nr.889/12.01.2010, nr.1270/15.01.2010, nr.1490/19.01.2010 şi 
nr.1586/20.01.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 28.01.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează delegarea de către Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia Invest S.A. a exercitării activităţii de 
contabilitate prevăzute la art.55 alin.(1) lit. b) pct.1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, către S.C. 3B EXPERT AUDIT S.R.L., în baza contractului nr.343/1270/23.12.2009. 
Art. 2. Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia Invest S.A. nu va fi exonerată de răspundere ca urmare a delegării 
activităţii menţionate la articolul 1. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia  
Invest S.A. şi va fi publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 3 / 27.01.2010 

În temeiul art.1 alin.(2), art.2, art.7 alin.(1), art.10 și art.13 alin.(2) lit. b) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind 
piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 republicat privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 27.01.2010,  

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
DISPUNE 

Art. 1. (1) Organismele de plasament colectiv pot achita în avans sumele reprezentând cota de 0,1% din activul net, cotă percepută 
în baza prevederilor art.5 din Regulamentul nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare republicat,  
cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Plata în avans se realizează pentru o perioadă minimă de 6 luni calculată în mod cumulat, având drept bază de referinţă suma 
efectiv plătită pentru luna anterioară momentului în care se efectuează plata. 
Art. 2. Pentru plata efectuată în condițiile prevăzute la art.1, organismele de plasament colectiv vor beneficia de o reducere de  
5% aplicată sumei datorate. 
Art. 3. (1) Diferenţele dintre sumele achitate în avans şi sumele efectiv plătite vor fi regularizate în luna următoare perioadei pentru 
care s-a efectuat plata în avans. 
(2) Eventualele diferențe pozitive se constituie în sold pentru lunile următoare. 
Art. 4. Prevederile art.2 se aplică pentru plăţile efectuate până la data de 28 februarie 2010. 
Art. 5. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 
Art. 6. Directorul General Executiv împreună cu Secretariatul General vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de 
măsuri. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 4 / 28.01.2010 

În baza prevederilor art.2 şi art.7 alin.(1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  
OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 



în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere prevederile Titlului V Tranzacţii în marjă. Acordarea de credite şi împrumutul de valori mobiliare din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, precum şi ale Capitolului 3 din Titlul II Depozitarul Central 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi 
contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.1/31.01.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere evaluările cu privire la aplicarea mecanismului fără prevalidare a instrumentelor financiare şi a sistemului 

de conturi globale, realizate de către S.C. Depozitarul Central S.A. şi S.C. BVB S.A. conform Dispunerii de măsuri nr.1/31.01.2008, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 27.01.2010,  
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
Art. I. Dispunerea de măsuri nr.1/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1) Art.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 3 - (1) S.C. Depozitarul Central S.A. şi S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. vor efectua lunar evaluări ale aplicării mecanismului 
fără prevalidare a instrumentelor financiare şi a sistemului de conturi globale în cazul valorilor mobiliare emise de emitenţii 
menţionaţi la art.1, rezultatul evaluărilor urmând a fi comunicat C.N.V.M. până cel târziu în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni 
calendaristice. 
(2) S.C. Depozitarul Central S.A. şi S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. vor realiza evaluarea finală a aplicării mecanismului fără 
prevalidare a instrumentelor financiare şi a sistemului de conturi globale şi vor notifica C.N.V.M. rezultatele acesteia cel mai târziu în 
prima zi lucrătoare a lunii aprilie 2010.” 
 

2) Art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 4. Prevederile prezentei dispuneri de măsuri se aplică până la data de 1 mai 2010.” 
 

Art. II. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul 
www.cnvmr.ro şi se comunică S.C. Depozitarul Central S.A. şi S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 


