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ORDONANŢA NR. 137 / 29.03.2010 

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 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere raportările transmise de către S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A. referitoare la 
litigiile în instanţă având ca obiect anularea Hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor 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 piaţa de capital, 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 

52.271.347 de acţiuni emise de S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A. 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 acţiunile 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 30.03.2010, transferul pachetului de 52.271.347 
de acţiuni emise în urma Hotărârii AGEA/15.06.2009 de majorare a capitalului social al S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR 
PRODUCTS IAȘI S.A. (CUI:1973479). 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 138 / 29.03.2010 

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, 

ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a pachetului de 459.084 de 
acţiuni emise de S.C. PRODLACTA S.A. Braşov 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 01.04.2010, transferul a 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. 139 / 29.03.2010 

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, 
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 30.03.2010, transferul a 16.590.039 de acţiuni 
emise ca urmare a Hotărârii AGEA din 03.09.2008 de majorare a capitalului social al S.C. ROBINSON TURISM S.A. Bucureşti 
(CUI:1127941). 
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. 140 / 29.03.2010 

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 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, 

ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a transferului unui pachet de 
360.000 de acţiuni emise de S.C. ROMES S.A. Voluntari, 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, începând cu data 31.03.2010, pe o perioadă de două săptămâni, transferul a 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.141 / 30.03.2010 

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 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 litigiul în instanţă având ca obiect constatarea nulităţii hotărârii C.A. a S.C. UTON S.A. Oneşti nr.13 din 

data de 09.08.2006 de majorare a capitalului social, 
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 OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 
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 intenţionează 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, pachetul de 791.867 de acţiuni emise de S.C. UTON S.A. Oneşti 
(CF:958357) şi deţinute de S.C. BKP TRUST INVEST S.R.L., începând cu data de 02.04.2010, ca urmare a Hotărârii C.A. 
nr.13/09.08.2006 de majorare a capitalului social. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

ORDONANŢA NR. 142 / 30.03.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) şi art.10 din Statutul Comisiei Naționale 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 instanță având ca obiect anularea majorării capitalului social hotărâtă de AGEA a  

S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. Bucureşti din data de 29.11.2004, 
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 Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 
modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum şi a potențialilor cumpărători de bună 
credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 06.04.2010, pachetul de 2.316.141 de acțiuni 
emise de S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. Bucureşti (CUI:1573170) şi deținute de A.V.A.S. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 143 / 30.03.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) şi art.10 din Statutul Comisiei Naționale 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 instanță având ca obiect anularea majorării capitalului social hotărâtă de AGEA a  

S.C. COMTOP S.A. Toplița din data de 20.11.2000, 
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 Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 
modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum şi a potențialilor cumpărători de bună 
credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 06.04.2010, pachetul de 5.144.540 de acțiuni 
emise de S.C. COMTOP S.A. Toplița (CF:535276) ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 20.11.2000, acțiuni deținute de  
S.C. BRADUL S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 144 / 30.03.2010 

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 02.04.2010, pachetul de 61.679 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). 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 147 / 30.03.2010 

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 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere obligaţia instituită de dispoziţiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
luând în considerare că S.C. CONDOR S.A. Deva nu a respectat prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.5/05.01.2010, 



 

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 direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţei din data de 30.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în sumă de 8.096 de lei (0,5% din capitalul social) S.C. Condor S.A. Deva (CUI:3364111)  
cu sediul în str. Depozitelor nr.21, Deva, jud. Hunedoara în calitate de acţionar al S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău 
(CUI:12714933), având în vedere faptul că nu a respectat prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.5/05.01.2010. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Deva, 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. CONDOR S.A. Deva are obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea prezentei 
ordonanţe, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentaţia completă aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău. 
Art. 4. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.3 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, S.C. CONDOR S.A. Deva va fi 
sancţionat 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. Condor S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău cu sediul în bd. 1 Decembrie nr.1 bis, jud. Buzău şi 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. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 148 / 31.03.2010 

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 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi 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 anunţul de 

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

în baza prevederilor art.96 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, 
caselor de compensare şi contrapărţilor centrale şi a prevederilor art.2 şi art.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2006 privind 
executarea contractelor de garanţie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacţionare pe pieţele 
reglementate/sistemele alternative de tranzacţionare, 

în temeiul prevederilor art.1, 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 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Începând cu data de 06.04.2010, un pachet de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la  
S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. Bucureşti, se blochează, ca măsură asiguratorie, pentru o perioadă de două săptămâni în 
vederea protecţiei potenţialilor cumpărători de bună credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul 
executării silite. 
Art. 2. Executarea silită a pachetului de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la S.C. URBIS ARMATURI 
SANITARE S.A. Bucureşti se va realiza cu respectarea prevederilor art.96 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005, ale art.2 şi 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. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 149 / 31.03.2010 

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 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, 



 

luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr.56/31.03.2010 prin care C.N.V.M. ia act de faptul că dl Horia Ciorcilă a depăşit 
limita de deţinere prevăzută de art.286^1 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin  
Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006 la SIF BANAT-CRIȘANA S.A., fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător,  
obligaţiile prevăzute de art.286^1 alin.(4) din legea menţionată, respectiv: 

„În termen de 3 luni de la data depăşirii limitei de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare, acţionarii 
aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere.”, 

în baza prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin  
Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006 și ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007, 

ca urmare a deliberărilor din şedinţa de Comisie din data de 30.03.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. În termen de 15 zile lucrătoare dl Ciorcilă Horia are obligaţia să înstrăineze acțiunile ce depășesc limita de 1% din capitalul 
social al SIF BANAT-CRIȘANA S.A. 
Art. 2. Prezenta ordonanţă va fi comunicată domnului Horia Ciorcilă, SIF BANAT-CRIȘANA S.A., S.C. BVB S.A. şi va fi publicată în 
Buletinul C.N.V.M. 
Art. 3. 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 acesteia în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 150 / 31.03.2010 

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 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, 
luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr.57/31.03.2010 prin care C.N.V.M. ia act de faptul că  

BROADHURST INVESTMENTS LTD a depăşit limita de deţinere prevăzută de art.286^1 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piaţa 
de capital, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006 la SIF BANAT-CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A. 
și SIF OLTENIA S.A. fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligaţiile prevăzute de art.286^1 alin.(4) din  
legea menţionată, respectiv: 

„În termen de 3 luni de la data depăşirii limitei de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare,  
acţionarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere.”, 

în baza prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin  
Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006 și ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007, 

ca urmare a deliberărilor din şedinţa de Comisie din data de 30.03.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. În termen de 15 zile lucrătoare BROADHURST INVESTMENTS LTD are obligaţia să înstrăineze acțiunile ce depășesc limita 
de 1% din capitalul social al SIF BANAT-CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A. și SIF OLTENIA S.A. 
Art. 2. Prezenta ordonanţă va fi comunicată BROADHURST INVESTMENTS LTD, SIF BANAT-CRIȘANA S.A.,  
SIF MUNTENIA S.A., SIF OLTENIA S.A., S.C. BVB S.A. şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 3. 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 acesteia în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 151 / 31.03.2010 

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 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, 
luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr.58/31.03.2010 prin care C.N.V.M. ia act de faptul că ING LUXEMBURG a 

depăşit limita de deţinere prevăzută de art.286^1 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin 
Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006 la SIF MOLDOVA S.A. fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligaţiile prevăzute 
de art.286^1 alin.(4) din legea menţionată, respectiv: 

„În termen de 3 luni de la data depăşirii limitei de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare,  
acţionarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere.”, 

în baza prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin  
Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006 și ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007, 

ca urmare a deliberărilor din şedinţa de Comisie din data de 30.03.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. În termen de 15 zile lucrătoare ING LUXEMBURG are obligaţia să înstrăineze acțiunile ce depășesc limita de 1% din capitalul 



 

social al SIF MOLDOVA. 
Art. 2. Prezenta ordonanţă va fi comunicată ING LUXEMBURG, SIF MOLDOVA S.A., S.C. BVB S.A. şi va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M. 
Art. 3. 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 acesteia în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 152 / 31.03.2010 

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 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, 
luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr.59/31.03.2010 prin care C.N.V.M. ia act de faptul că GLITNIR PANKKI OY a 

depăşit limita de deţinere prevăzută de art.286^1 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin 
Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006 la SIF MOLDOVA S.A., fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligaţiile 
prevăzute de art.286^1 alin.(4) din legea menţionată, respectiv: 

„În termen de 3 luni de la data depăşirii limitei de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare,  
acţionarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere.”, 

în baza prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin  
Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006 și ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007, 

ca urmare a deliberărilor din şedinţa de Comisie din data de 30.03.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. În termen de 15 zile lucrătoare GLITNIR PANKKI OY are obligaţia să înstrăineze acțiunile ce depășesc limita de 1% din 
capitalul social al SIF MOLDOVA S.A. 
Art. 2. Prezenta ordonanţă va fi comunicată GLITNIR PANKKI OY, SIF MOLDOVA S.A., S.C. BVB S.A. şi va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M. 
Art. 3. 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 acesteia în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 153 / 31.03.2010 

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 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, 
luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr.60/31.03.2010 prin care C.N.V.M. ia act de faptul că EASTERN EAGLE  

FUND LTD a depăşit limita de deţinere prevăzută de art.286^1 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi 
completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006 la SIF TRANSILVANIA S.A. și SIF MUNTENIA fără a duce la îndeplinire,  
în mod corespunzător, obligaţiile prevăzute de art.286^1 alin.(4) din legea menţionată, respectiv: 

„În termen de 3 luni de la data depăşirii limitei de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare,  
acţionarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere.”, 

în baza prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin  
Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006 și ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007, 

ca urmare a deliberărilor din şedinţa de Comisie din data de 30.03.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. În termen de 15 zile lucrătoare EASTERN EAGLE FUND LTD are obligaţia să înstrăineze acțiunile ce depășesc limita de 1% 
din capitalul social al SIF TRANSILVANIA S.A. și SIF MUNTENIA. 
Art. 2. Prezenta ordonanţă va fi comunicată EASTERN EAGLE FUND LTD, SIF TRANSILVANIA S.A., SIF MUNTENIA S.A.,  
S.C. BVB S.A. şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 3. 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 acesteia în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 441 / 29.03.2010 

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.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. a) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
având în vedere cererea societăţii de servicii de investiţii financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. Bucureşti 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5345/24.02.2010, completată prin adresa nr.8211/22.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare NBG SECURITIES 
ROMANIA S.A., ca urmare a majorării capitalului social de la 3.471.114 lei la 4.732.974 de lei în conformitate cu prevederile 
Hotărârii AGA din data de 30.11.2009. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării 
intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a majorării capitalului social, precizată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de 
zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare NBG SECURITIES 
ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 442 / 29.03.2010 

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, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de ONRC, potrivit cărora S.C. RECON S.A. Suceava a fost radiată din Registrul 

Comerţului, 
potrivit adresei Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.8580/24.03.2010, prin Decizia irevocabilă nr.2245/18.12.2009 a Curţii de Apel Suceava a fost respins ca nefondat recursul 
formulat de D.F.P.S. împotriva încheierii judecătorului delegat privind radierea de la ORC a S.C. RECON S.A. Suceava, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. RECON S.A. Suceava (CUI:741136) începând cu 
data de 30.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 443 / 29.03.2010 

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, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 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 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, 
având în vedere informaţiile furnizate de ONRC, potrivit cărora S.C. RECON S.A. Suceava a fost radiată din  

Registrul Comerţului, 
potrivit adresei Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.8580/24.03.2010, prin Decizia irevocabilă nr.2245/18.12.2009 a Curţii de Apel Suceava a fost respins ca nefondat recursul 
formulat de D.F.P.S. împotriva încheierii judecătorului delegat privind radierea de la ORC a S.C. RECON S.A. Suceava, 

având în vedere Decizia nr.442/29.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. RECON S.A. 
Suceava, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. RECON S.A. Suceava (CUI:741136) începând cu data de 
30.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 444 / 29.03.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 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 cu modificările şi completările 
ulterioare, 



 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.20072007 şi 
nr.2/14.01.2010, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. MED COM PROD S.A. Medgidia a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din 

data de 03.10.2009 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV a, nr.5320/14.10.2009 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.64874/09.10.2009, 

având în vedere Atestatul nr.53 / 29.03.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.64874/09.10.2009, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 25.03.2010,  

Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. MED COM PROD S.A. Medgidia (CUI:14560644) 
începând cu data de 31.03.2010. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 445 / 29.03.2010 

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) 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 alin.(1) şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
în baza prevederilor art.2 şi 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 Piraeus Bank Romania S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.5763/01.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnişoara FLUERAŞU Cristina-Gabriela având Atestatul profesional nr.225/25.03.2008, în calitatea de 
agent pentru servicii de investiţii financiare în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu sediul social situat în Bucureşti,  
bd. Carol I nr.34-36, sector 2. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnişoarei FLUERAŞU Cristina-Gabriela, în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/292310 în calitatea 
de agent pentru servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. PIRAEUS BANK ROMANIA 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 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul 
electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 446 / 29.03.2010 

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.16 şi art.17 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.71 şi art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 şi art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare VOLTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.7575/16.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna PETRE ANCA GEORGIANA având Atestatul profesional nr.38/25.03.2010, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare VOLTINVEST S.A. cu sediul social 
situat în Craiova, str. Tufănele nr.1, jud. Dolj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei PETRE ANCA GEORGIANA în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/160464 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare VOLTINVEST 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 acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
VOLTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 447 / 29.03.2010 

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.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2003 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.130/10.06.2003, modificat şi completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.15/18.01.2006, 
având în vedere adresele transmise de S.C. Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu, înregistrate la C.N.V.M. cu 

nr.8515/24.03.2010 şi nr.8516/24.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursul „Agenţi pentru servicii de investiţii financiare” cod ASIF 4.2010, organizat de  
S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu. Cursul se va desfăşura în perioada 19-23.04.2010 la Bucureşti, bd. Gen. 
Magheru nr.27, ap.14. Examenul va avea loc în data de 24.04.2010, în aceeaşi locaţie. 
Art. 2. Se autorizează cursul „Personal din cadrul Compartimentului de control intern al societăţilor de servicii şi investiţii financiare” 
cod CTRL 4.2010, organizat de S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu. Cursul se va desfăşura în perioada  
19-23.04.2010 la Bucureşti, bd. Gen. Magheru nr.27, ap.14. Examenul va avea loc în data de 24.04.2010, în aceeaşi locaţie. 
Art. 3. Comisia de examinare pentru cursurile menţionate la art.1 şi art.2 va avea următoarea componenţă: 

- Mariana Șerban - preşedinte; 
- Luminiţa Carată - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Minodora Budin - membru supleant; 
- Darius Cipariu - membru supleant. 

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu şi se publică 
în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 448 / 30.03.2010 

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, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 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 temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare coroborat 

cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
ca urmare a adresei SSIF UNICREDIT CAIB SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7086/11.03.2010, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.55/30.03.2010 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a 

acţionarilor S.C. AVICOLA GĂEŞTI S.A. Bucureşti în conformitate cu dispoziţiile art.206 din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

30.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe BVB - piaţa RASDAQ acţiunile emise S.C. AVICOLA GĂEŞTI S.A. Bucureşti (CUI:933697) 
începând cu data de 02.04.2010. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 449 / 30.03.2010 

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, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.173 alin.(1) şi art.205 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 şi nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei SSIF CARPATICA INVEST S.A. Sibiu înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8039/19.03.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

30.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. PROIECT BUCOVINA S.A. Suceava iniţiată de către 
S.C. Comimex S.R.L. Suceava, ofertă cu următoarele caracteristici: 



 

- numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 3.596.910 acţiuni, reprezentând 41,99% din capitalul social; 
- valoare nominală: 0,1 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de 0,3776 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 08.04.2010-28.04.2010; 
- intermediarul ofertei: SSIF CARPATICA INVEST S.A. Sibiu; 
- 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 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile  
S.C. PROIECT BUCOVINA S.A. 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 prevăzută la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, republicat, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010. 
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. Prezenta decizie se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 450 / 30.03.2010 

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 şi nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei BRD GROUPE SOCIETE GENRALE S.A. Bucureşti înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8130/19.03.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din data de 

30.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de oferta publică de cumpărare de acţiuni emise de S.C. ROMPORTMET S.A. Galaţi iniţiată de către 
ARCELOR MITTAL HOLDINGS AG Elveţia ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 995.961 de acţiuni, reprezentând 3,935% din capitalul social; 
- valoare nominala: 0,1 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de 9,5 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 07.04.2010-18.05.2010; 
- intermediarul ofertei: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Bucureşti; 
- 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 
ROMPORTMET S.A. Galaţi 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 prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, republicat, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010. 
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. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 451 / 30.03.2010 

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 plângerea prealabilă împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.137/27.01.2010 formulată de către  
THE ROMPETROL GROUP NV Olanda (TRG), reprezentantă convențional prin SCA Mușat si Asociații. 

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7790/17.03.2010,  
THE ROMPETROL GROUP NV Olanda a solicitat C.N.V.M.: 

- să admită contestația, 
- să revoce Decizia C.N.V.M. nr.137/27.01.2010, 
- să aprobe documentația de ofertă astfel cum a fost depusă de către TRG la prețul de 0,0625 lei/acțiune. 

Motivele contestației: 



 

1. The Rompetrol Group invocă nelegalitatea Deciziei C.N.V.M. nr.137/2010 susţinând că evaluatorul KPMG a întocmit 
raportul de evaluare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, prevederile Regulamentului nr.1/2006 şi dispoziţiile 
C.N.V.M., respectiv prin utilizarea abordării pe bază de venituri prin metoda fluxurilor de numerar actualizat, precum şi a abordării pe 
bază de active prin metoda activului net şi orientativ, prin metoda comparaţiilor de piaţă. 

2. În opinia petentei, decizia este nelegală şi sub aspectul interpretării greşite de către C.N.V.M. a dispoziţiilor art.204 
alin.(2) din Legea nr.297/2004 coroborate cu prevederile art.68 alin.(4) din Regulamentul nr.1/2006, având ca rezultat nerespectarea 
principiului independenţei evaluatorului şi o vădită încălcare a prevederilor legale emise chiar de către C.N.V.M., precum şi a 
practicilor europene şi internaţionale în domeniu, pentru următoarele considerente: 

Potrivit dispoziţiilor art.68 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, „În condiţiile în care nu sunt aplicabile prevederile 
alin.(1), [situaţie în care se află RG întrucât ofertantul nu a achiziţionat în ultimele 12 luni, în mod direct, acţiuni ale emitentului] preţul 
oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre următoarele valori determinate de 
către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M. şi desemnat de ofertant: 

a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de 
ofertă; 

b) valoarea activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflat în circulaţie, conform ultimei situaţii financiare; 
c) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.” 

În conformitate cu IVS, stabilirea valorii finale a unei întreprinderi evaluată prin mai multe metode de evaluare se face 
exclusiv prin aplicarea raţionamentului profesional al evaluatorului şi se referă la selectarea, din seria de valori obţinute, a unei 
singure valori care rezultă din aplicarea celei mai adecvate şi credibile metode de evaluare. 

Raportul de evaluare a acţiunilor emise de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. a fost întocmit cu respectarea condiţiilor impuse 
de legiuitor, una dintre acestea fiind independenţa evaluatorului. 

Preţul din documentul de ofertă respins de C.N.V.M. ar fi trebuit să fie aprobat întrucât acesta a fost întocmit ca urmare a 
impunerii de către C.N.V.M. a unei anumite metode de evaluare care, deşi neagreată de petentă deoarece încalcă principiul 
independenţei evaluatorului, a fost dusă la îndeplinire. 

De asemenea, C.N.V.M. a impus şi un preţ de 0,741 lei/acţiune, care nu corespunde ultimei situaţii financiare semestriale 
a S.C. Rompetrol Rafinare S.A., consolidată la data de 30.06.2009. 

În acest sens, petenta arată că, potrivit art.68 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, unul din criteriile de 
determinare a preţului minim al ofertelor de preluare este valoarea activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflate în 
circulaţie, conform ultimei situaţii financiare. 

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 stabileşte obligaţia emitenţilor de a întocmi conturi consolidate prin care să se pună la 
dispoziţia publicului în termen de cel mult 2 luni de la încheierea primului semestru al fiecărui an raportarea contabilă semestrială 
întocmită în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate aplicabile raportărilor financiare interimare, adoptate potrivit 
procedurii prevăzute la art.6 din Regulamentul (CE) nr.1606/2002. 

Prin urmare, S.C. Rompetrol Rafinare S.A. este obligată ca, până la 31 august ale fiecărui an, să publice situaţii financiare 
consolidate în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate, acestea reprezentând, pentru scopurile ofertei publice de 
preluare obligatorii, „ultima situaţie financiară”, reflectând o imagine fidelă şi corectă a poziţiei financiare a societăţii, aşa cum o cer 
prevederile art.9 din Legea contabilităţii nr.82/1991. 

Faptul că publicarea raportării semestriale este făcută chiar în baza prevederilor emise de C.N.V.M. conduce la concluzia 
de fapt şi de drept că determinarea de către evaluator a valorii activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflate în 
circulaţie, conform ultimei situaţii financiare, se poate face doar pe baza situaţiilor financiare consolidate ale S.C. Rompetrol Rafinare 
S.A. la 30.06.2009, având în vedere şi faptul că valoarea globală a emitentului include şi valoarea participaţiilor deţinute de acesta în 
alte companii. 

Petenta mai susţine că impunerea de către C.N.V.M. a preţului ofertei, nesocotind preţul determinat de evaluator în 
conformitate cu standardele internaţionale de evaluare (IVS), reprezintă nerecunoaşterea strictei independenţe a evaluatorului, 
statuată chiar de Codul deontologic al profesiei de evaluator anexat Statutului ANEVAR, care menţionează ca practici lipsite de etică 
şi profesionalism şi „orice indicaţii şi concluzii furnizate apriori” de client sau de către o terţă persoană. 

Situația de fapt și analiza C.N.V.M.: 
I. Situația anterioară Deciziei nr.137/27.01.2010 
Prin adresele DGS/16065/10.07.2009 și DGS/16066/10.07.2009, C.N.V.M. a informat S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. 

Constanța, S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. și THE ROMPETROL GROUP NV Olanda asupra intrării în vigoare a 
prevederilor Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009 privind deținerile directe și deținerile indirecte și a solicitat transmiterea în termen de  
5 zile lucrătoare a declarației pe propria răspundere a THE ROMPETROL GROUP NV Olanda din care să rezulte dacă acestuia îi 
sunt sau nu incidente prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31120/26.08.2009, THE ROMPETROL GROUP NV Olanda a adus la cunoștința 
C.N.V.M. faptul că „a început pregătirea documentației de ofertă dar, având în vedere complexitatea unei asemenea operațiuni se 
află în imposibilitatea de a o depune în termenul fixat de Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009” și a solicitat extinderea termenului pentru 
depunerea documentației de ofertă până la data de 30.10.2009. 

Prin Decizia C.N.V.M. nr.1332/03.09.2009, având în vedere cererea formulată de către TRG, s-a statuat obligația întocmirii 
în termen de 30 de zile a unor rapoarte de evaluare de către evaluatori independenți înregistrați la C.N.V.M., în conformitate cu 
standardele internaționale de evaluare, pentru determinarea valorii unei acțiuni ale S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța, 
respectiv S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești. 

Prin adresele DGS/21454/20.10.2009 și DGS/21455/20.10.2009, s-a solicitat intermediarului celor două oferte, recte  
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE București, să efectueze și să transmită la C.N.V.M. modificările și completările cerute expres. 



 

Totodată, în cuprinsul acelorași adrese, cu referire la rapoartele de evaluare și rezultatele lor, s-a menționat „în ceea ce privește 
modalitatea de determinare a prețului de ofertă, vă comunicăm faptul că acest aspect se află în analiză, ulterior finalizării urmând a 
vă informa în mod corespunzător.” 

Prin Decizia C.N.V.M. nr.1511/22.10.2009, în vederea determinării prețului în cadrul ofertei publice obligatorii de preluare 
a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța inițiată THE ROMPETROL GROUP NV Olanda, C.N.V.M. a solicitat întocmirea 
unui nou raport de evaluare de către un alt evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., în care: 

- să se utilizeze și „abordarea pe bază de venituri”, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare; 
- la calculul activului net pe acțiune conform dispozițiilor art.204 alin.(2) lit. b) din Legea nr.297/2004, să fie luate în considerare 

situațiile financiare individuale ale S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța. 
Raportul de evaluare trebuia depus la C.N.V.M. în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii actului individual sau 

de la data publicării acestuia în Buletinul C.N.V.M. (art.2 din Decizia C.N.V.M. nr.1511/22.10.2009). 
Prin adresa BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu nr.37942/02.11.2009, s-a 

solicitat prelungirea cu 45 de zile a termenului până la care The Rompetrol Group NV Olanda are obligația de a depune noul raport 
de evaluare pentru determinarea valorii unei acțiuni în cadrul ofertei publice obligatorie de preluare a S.C. ROMPETROL  
RAFINARE S.A. Constanța, prevăzut în cadrul Deciziei C.N.V.M. nr.1511/22.10.2009. 

Prin Decizia nr.1583/11.11.2009, termenul de 15 zile lucrătoare, acordat în vederea întocmirii și depunerii raportului de 
evaluare solicitat de C.N.V.M., s-a prelungit până la data de 20.11.2009. 

Având în vedere solicitarea TRG înregistrată la C.N.V.M. cu nr.39665/17.11.2009, de prelungire a termenului acordat 
prin Decizia nr.1583/11.11.2009, pentru depunerea raportului de evaluare necesar completării documentaţiei depuse în vederea 
aprobării ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța, prin Decizia nr.1605/18.11.2009, 
C.N.V.M. a respins solicitarea TRG de prelungire a termenului menţionat. 

Având în vedere faptul că The Rompetrol Group NV nu a respectat dispozițiile Deciziilor C.N.V.M. nr.1511/22.10.2009 și 
nr.1583/11.11.2009, prin Ordonanța nr.667/24.11.2009, TRG a fost sancţionată cu avertisment și a fost obligată ca până la 
data de 30.11.2009, să depună la C.N.V.M. raportul de evaluare aferent stabilirii prețului în cadrul ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța, în conformitate cu dispozițiile Deciziei C.N.V.M. 
nr.1511/22.10.2009. 

Totodată, s-a pus în vedere TRG că, în situaţia în care nu își îndeplinește obligaţia prevăzută în  
Ordonanța nr.667/24.11.2009, 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. a) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare (amendă între 0,5%-5% din capitalul social subscris și 
vărsat). 

Astfel, având în vedere faptul că The Rompetrol Group NV nu a respectat dispoziţiile Deciziilor C.N.V.M. 
nr.1511/22.10.2009, nr.1583/11.11.2009 şi ale Ordonanţei C.N.V.M. nr.667/24.11.2009, prin Ordonanța nr.682/02.12.2009  
The Rompetrol Group NV Olanda a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 de euro (reprezentând 5% din capitalul 
social subscris şi vărsat al societăţii). Prin Decizia nr.303/03.03.2010, C.N.V.M. a modificat Ordonanța C.N.V.M. 
nr.682/02.12.2009, în sensul reducerii cuantumului amenzii de la 5% la 0,5% din capitalul social al THE ROMPETROL GROUP NV 
Olanda. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1369/18.01.2010, intermediarul ofertei BRD GROUPE SOCIETE  
GENERALE S.A. a depus, în vederea aprobării, documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. ROMPETROL 
RAFINARE S.A. Constanţa iniţiată de către The Rompetrol Group NV Olanda. 

II. Prin Decizia nr.137/27.01.2010, C.N.V.M. a dispus următoarele: 
- respingerea documentului de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa iniţiată 

de The Rompetrol Group NV Olanda, la preţul de 0,0625 lei/acţiune; 
- ofertantul The Rompetrol Group NV Olanda are obligaţia de a depune la C.N.V.M., până la data de 01.02.2010, 

documentaţia necesară derulării ofertei la preţul minim determinat în conformitate cu prevederile legale; 
- prelungirea perioadei de suspendare de la tranzacţionare la BVB a acţiunilor emise de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. 

Constanţa dispusă prin Decizia C.N.V.M. nr.129/27.01.2010, până la data depunerii de către The Rompetrol Group NV Olanda şi 
analizării de către C.N.V.M. a documentaţiei în cauză. 

Totodată, in cuprinsul Deciziei C.N.V.M. nr.137/27.01.2010, C.N.V.M. a precizat că în conformitate cu dispoziţiile 
art.204 alin.(2) din Legea nr.297/2004, preţul minim ce trebuie oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa este cel puţin egal cu valoarea activului net contabil conform ultimei situaţii 
financiare auditate depuse la C.N.V.M., aferente datei de 31.12.2008, respectiv 0,0741 lei/acţiune. 

III. Situația ulterioară Decizia nr.137/27.01.2010 
Prin Decizia nr.185/08.02.2010, C.N.V.M. a aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a  

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa iniţiată de către The Rompetrol Group NV Olanda, cu următoarele caracteristici: 
- numărul de acţiuni obiect al ofertei: 5.062.172.980 de acţiuni reprezentând 23,99% din capitalul social al emitentului; 
- valoare nominala: 0,1 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de 0,0741lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 15.02.2010-12.03.2010. 

În data de 15.02.2010, TRG a achiziționat prin tranzacții derulate pe segmentul DEAL al pieței administrate de 
operatorul de piață S.C. BVB S.A., un număr de 3.313.049.000 de acțiuni la prețul de 0,0750 lei/acțiune, reprezentând 15,7% 
din capitalul social al emitentului S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa. După aceste operațiuni, deținerea TRG și a 
persoanelor cu care acționează în mod concertat în capitalul social al RRC a ajuns la 19.350.152.022 de acțiuni, reprezentând un 
procent de 91,71. 



 

Prin Decizia nr.243/22.02.2010, în temeiul dispoziţiilor art.179 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.9 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, C.N.V.M. a aprobat 
amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa 
iniţiată de către The Rompetrol Group NV Olanda. 

Amendamentul a constat în majorarea preţului de ofertă de la 0,0741 lei/acţiune la 0,0750 lei/acţiune, ca urmare a 
achiziţiei de către ofertant, în data de 15.02.2010, a unui număr de 3.313.049.000 acţiuni obiect al ofertei, reprezentând 
15,70% din capitalul social al S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa. 

Prin Decizia nr.302/03.03.2010, C.N.V.M. a aprobat amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare 
obligatorie a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa iniţiată de către The Rompetrol Group NV Olanda, amendament 
ce a constat în prelungirea perioadei de derulare a ofertei publice cu 10 zile lucrătoare, până în data de 26.03.2010, inclusiv. 

În data de 08.03.2010, TRG a achiziționat prin tranzacții derulate pe segmentul DEAL al pieței administrate de 
operatorul de piață S.C. BVB S.A., un număr de 323.606.500 de acțiuni la prețul de 0,0751 lei/acțiune, reprezentând 1,53% 
din capitalul social al emitentului S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa. După aceste operațiuni, deținerea TRG și a 
persoanelor cu care acționează în mod concertat în capitalul social al RRC a ajuns la 19.673.758522 acțiuni, reprezentând un 
procent de 93,24. 

Prin Decizia nr.336/10.03.2010, C.N.V.M. a aprobat amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare 
obligatorie a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa iniţiată de către The Rompetrol Group NV Olanda. 

Amendamentul a constat în majorarea preţului de ofertă de la 0,0750 lei/acţiune la 0,0751 lei/acţiune, ca urmare a 
achiziţiei de către ofertant, în data de 08.03.2010, a unui număr de 323.606.500 de acţiuni obiect al ofertei, reprezentând 
1,53% din capitalul social al S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa. 

În aplicarea principiului comunicării, cererea formulată de către THE ROMPETROL GROUP NV Olanda (TRG), 
reprezentantă convențional prin SCA Mușat si Asociații, ridică problema tardivității plângerii prealabile. 

În conformitate cu dispozițiile legale care guvernează materia contenciosului administrativ (Legea nr.554/2004) atât în ceea 
ce privește recursul administrativ precontencios, cât și în privința procedurii în faţa instanţei de contencios administrativ, înainte de a 
se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau 
într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de 
zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. 

Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, și peste 
termenul prevăzut la alin.(1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. 

Potrivit documentelor existente în cadrul C.N.V.M. și a mențiunii existente în cuprinsul plângerii prealabile cu privire la 
momentul luării la cunoștință a deciziei contestate1, THE ROMPETROL GROUP NV Olanda (TRG) a luat la cunoștință despre 
conținutul Deciziei C.N.V.M. nr.137/27.01.2010 la data de 27.01.2010, originalul deciziei fiind ridicat la data de 28.01.2010 de către 
reprezentantul intermediarului. 

Plângerea prealabilă formulată de către THE ROMPETROL GROUP NV Olanda, reprezentantă convențional prin  
SCA Mușat si Asociații, împotriva Deciziei nr.137/27.01.2010 a fost recepționată de către C.N.V.M. prin actul formal al înregistrării cu 
nr.7790 de către Registratura Generală a C.N.V.M., la data de 17.03.2010. 

În raport de termenele referite, este inconturnabilă depășirea termenului de 30 de zile pentru formularea plângerii 
prealabile. 

Introducerea unei plângeri prealabile și peste termenul de 30 zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului, 
este condiționată de existența și aducerea ca probe a unor motive temeinice pentru depășirea termenului legal de 30 zile. 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare reține depășirea termenului legal de 30 zile și prorogă dezbaterile pe 
tardivitatea plângerii prealabile, respectiv dovada existenței unor motive temeinice care să justifice depășirea termenului 
de 30 zile, la momentul analizei excepțiilor în procedura contencioasă, în situația în care TRG va sesiza instanța de judecată 
pentru anularea Deciziei C.N.V.M. nr.137/27.01.2010. 

Față de cele precizate, urmează să reținem în analiză plângerea prealabilă, în ceea ce privește motivele invocate 
de către petentă. 

Raportul întocmit de KPMG, care a stat la baza documentului de ofertă publică de preluare obligatorie a  
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa iniţiată de către The Rompetrol Group NV Olanda, transmis de BRD GROUPE 
SOCIETE GENERALE S.A. şi înregistrat la C.N.V.M. cu nr.1369/18.01.2010, a prezentat carențe în ceea ce privește criteriile de 
determinare a prețului oferit, fapt pentru care prețul a fost stabilit la 0,0625 lei/acţiune. 

Sesizarea acestor nereguli în procesul de determinare a prețului din ofertă a condus la adoptarea  
Deciziei nr.137/27.01.2010, care a conturnat poziția C.N.V.M. față de documentul de ofertă supus aprobării. Trebuie precizat faptul 
că Decizia nr.137/27.01.2010 a cuprins atât motivele de fapt, cât și motivele de drept care au condus la măsura respingerii 
documentului de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa iniţiată de The Rompetrol 
Group NV Olanda, la preţul de 0,0625 lei/acţiune. 

Astfel, s-a menționat în mod expres faptul că valoarea activului net contabil aferent ultimei situaţii financiare auditate 
(31.12.2008), depuse la C.N.V.M. anterior transmiterii documentaţiei de ofertă în cauză, nu a făcut parte din criteriile de determinare 
a preţului oferit. Valoarea activului net contabil aferent ultimei situaţii financiare auditate (31.12.2008) nu a fost luată în considerare 
pentru determinarea preţului oferit și a avut drept consecință ofertarea unui preț mai mic decât valoarea activului net contabil pe 
acţiune. 

                                                 
1„ …față de împrejurarea că am luat cunoștință de decizia contestată la data de 27.01.2010…” - extras din plângerea prealabilă formulată de către 
THE ROMPETROL GROUP NV Olanda, reprezentantă convențional prin SCA Mușat si Asociații, împotriva Deciziei nr.137/27.01.2010. 



 

Prin urmare, preţul oferit de The Rompetrol Group NV Olanda nu a respectat dispoziţiile art.204 alin.(2) din  
Legea nr.297/2004, în ceea ce priveşte criteriile de determinare a preţului oferit. 

Aprecierile cu privire la intervenția C.N.V.M. asupra independenței evaluatorului prin impunerea unei anumite metode de 
evaluare a fost analizată de către C.N.V.M. și cunoscută petentei prin Decizia nr.1638/24.11.2009. 

Astfel, în cuprinsul acestui act s-a făcut vorbire despre faptul că responsabilitatea cu privire la întocmirea raportului de 
evaluare, precum și a metodelor folosite de acesta pentru determinarea prețului revine în exclusivitate evaluatorului 
independent. C.N.V.M., în exercitarea rolului activ de autoritate de supraveghere este în drept să recomande metode de 
determinare a prețului sub condiția încadrării recomandărilor în Standardele Internaționale de Evaluare. 

În considerarea independenței și raționamentului profesional, evaluatorul nu își poate argumenta aplicarea sau nu a unei 
metode de evaluare pe consultările cu acționarul majoritar, în condițiile în care „….metoda cea mai adecvată de determinare a 
valorii de piață a unei întreprinderi este cea care se bazează pe cele mai credibile informații de piață, respectiv o metodă 
înscrisă în abordarea prin comparația vânzărilor și/sau în abordarea prin venit.”2 

Având în vedere definiția „abordării pe baza veniturilor”, precum și punctele de vedere exprimate în literatura de 
specialitate, în ceea ce privește relevanța acestei metode3, s-a apreciat și solicitat ca, în vederea protecției tuturor acționarilor 
societății emitente, pentru determinarea valorii unei acțiuni, să se utilizeze modalitățile pentru determinarea valorii unei întreprinderi, 
fără a omite metoda abordării pe bază de venituri. 

Această solicitare nu afectează principiul independenței evaluatorului, întrucât nu se constituie într-o intervenție 
asupra elementelor tehnice, componente ale raportului de evaluare. 

În aprecierea C.N.V.M., fundamentată în drept pe dispozițiile de autoritate existente în legislația aplicabilă în 
materia pieței de capital4, evitarea folosirii metodei abordării pe bază de venituri alterează, distorsionează în mod clar prețul 
oferit în cadrul ofertelor publice de preluare obligatorie în cauză. 

Criticile aduse prețului de 0,741lei/acțiune, impus de C.N.V.M. prin decizia contestată, ca nefiind corespunzător ultimei 
situații financiare semestriale a emitentului, consolidată la data de 30.06.2009 (0,0616 lei/acțiune), nu se susțin datorită 
comportamentului explicit și contradictoriu adoptat de ofertant ulterior aprobării documentului de ofertă. 

Achizițiile unui număr important de acțiuni în economia ofertei - 71,84% din volumul ofertei, efectuate în datele 
15.02.2010 și 08.03.2010 de către ofertant, ca efect al acordurilor directe încheiate cu vânzătorii la prețurile de 0,0750 lei și 
0,0751 lei sunt de natură a demonstra că prețul oferit în cadrul ofertei de preluare obligatorie a S.C. ROMPETROL 
RAFINARE S.A. Constanţa a fost stabilit în mod corect la valoare de 0,0741 lei/acțiune. 

Fiecare moment din istoria societară, care se circumscrie obținerii/modificării exercitării controlului în mâna unei persoane 
sau a mai multor persoane care acţionează în mod concertat, dă naștere unor raporturi juridice noi. 

Aceste raporturi juridice noi trebuie consimțite de toți participanții la activitatea societară. Prin urmare, fiecare schimbare a 
controlului societar implica diseminarea către public, recte acționarii minoritari a planurilor ofertantului privind schimbarea conducerii, 
lichidarea societăţii, schimbarea obiectului de activitate şi retragerea de la tranzacţionare de pe o piaţă reglementată. 

În condițiile în care modificarea controlului societar poate genera modificarea întregii strategii de activitate a societății,  
cu efecte asupra situației patrimoniale a tuturor acționarilor, faptul juridic al consimțirii la nivelul acționarilor minoritari îl reprezintă 
răspunsul la oferta de preluare obligatorie lansată de acționarul îndreptățit. 

Dispozițiile legale aplicabile în materia ofertelor publice de preluare, evenimentele societare contemporane existentei în 
acționariatul S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa a ofertantului The Rompetrol Group NV Olanda, situațiile financiare ale 
emitentului au reclamat din partea C.N.V.M. exercitarea prerogativelor statutare pentru adoptarea măsurilor necesare şi obligatorii în 
vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament a investitorilor sau a intereselor acestora. 

Justețea prețului oferit si aprobat prin Decizia nr.137/27.01.2010 este consfințită prin aceste achiziții de acțiuni la prețuri nu 
cu mult superioare prețului oferit de 0,0741 lei/acțiune. 

Dacă plecăm de la principiul că prețul din ofertă trebuie să fie echitabil, este legal din punct de vedere al stabilirii 
prin normă și reprezintă echivalentul bănesc ce se oferă de către acționarul care deține mai mult de 33% din drepturile de 
vot asupra emitentului, în schimbul acțiunilor deținute de acționarul minoritar, rezultă că prețurile de 0,0750 lei și 0,0751 lei 
(negociate direct cu vânzătorii) și cu atât mai mult prețul inferior de 0,0741lei/acțiune (oferit si aprobat prin decizia supusă 
prezentului control de autoritate) îmbracă caracteristica legalității și echității. 

În ceea ce priveşte utilizarea situaţiilor financiare individuale precizăm faptul că în conformitate cu dispoziţiile art.204 din 
Legea nr.297/2004 şi ale art.68 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, valoarea activului net contabil este cea rezultată din situaţiile 
financiare individuale ale emitentului, întrucât în cazul în care legiuitorul ar fi intenţionat să se refere la situaţiile financiare 
consolidate ar fi trebuit să specifice sintagma „grup”, „societate mamă” şi „filială” aşa cum sunt ele definite de dispoziţiile  
Legii nr.297/2004. 

În raport de prezentele solicitări exprese ale THE ROMPETROL GROUP NV Olanda: 
- C.N.V.M. să admită contestația; 
- C.N.V.M. să revoce Decizia C.N.V.M. nr.137/27.01.2010; 
- C.N.V.M. să aprobe documentația de ofertă astfel cum a fost depusă de către TRG la prețul de 0,0625 lei/acțiune, 

                                                 
2 Ioan Adrian Crivii - Alocarea valorii întreprinderii pe componentele capitalului investit - 2009. 
3„Abordarea prin venit este adecvată în cazul evaluării instalațiilor complexe de prelucrare (rafinării, prelucrarea țițeiului, cocsificare etc.) …”  
(Ioan Adrian Crivii - Alocarea valorii întreprinderii pe componentele capitalului investit - 2009). 
„(…) în ipoteza funcționării continue a întreprinderii, abordarea bazată pe active este însoțită obligatoriu și de abordarea pe baza veniturilor și, dacă 
sunt date credibile, și de cea pe baza comparațiilor de piață” (Diagnosticul și evaluarea întreprinderilor cotate și necotate - Daniel Manate -2005). 
4 Art.2 alin.(5) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

menționăm faptul că plângerea prealabilă înregistrată la C.N.V.M. la data de 17.03.2010 este susceptibilă a pune sub semnul 
întrebării, sub condiția admiterii, actele si faptele ofertantului TRG, existente până la data prezentei. 

În măsura în care documentul de ofertă nu cuprinde (și nu putea să cuprindă) vicii în elementele caracteristice ale ofertei, 
o astfel de cerere de aprobare a documentului de ofertă, formulată: 

- ulterior asumării de către ofertant a prețului de 0,0741lei/acțiune - valoarea activului net al societății, împărțit la numărul de acțiuni 
aflat în circulație, calculată cu luarea în considerare a ultimei situații financiare individuale la 31.12.2008, întocmirii documentului 
de ofertă în consecință și transmiterii la C.N.V.M. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3521/05.02.2010; 

- ulterior aprobării de către C.N.V.M. a documentului de ofertă la prețul de 0,0741lei/acțiune, prin Decizia nr.185/08.02.2010; 
- ulterior intervențiilor directe asupra prețului acțiunii emise de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa, obiect al ofertei,  

prin achizițiile efectuate în datele 15.02.2010 și 08.03.2010, operațiuni ce au avut ca rezultat amendarea prețului menționat inițial 
in documentul de ofertă. 

pune in discuție admisibilitatea cererii, independent de existența unor motive pertinente pentru admitere. 
Formularea la data de 17.03.2010, a cererii de aprobare a documentului de ofertă la prețul de 0,0625 lei/acțiune încalcă 

principiile consacrate pentru admisibilitatea unei acțiuni, printre care cele privitoarea la cerințele interesului: să fie legitim, să fie 
personal și să fie născut și actual. 

Cerința interesului legitim impune ca interesul manifestat prin cerere/acțiune să nu fie în conflict cu legea. Condiția ca 
interesul să fie născut si actual este analizată în sensul că dacă nu s-ar recurge la acțiune în momentul respectiv, cel interesat s-ar 
expune prin aceasta la un prejudiciu. 

Printre condițiile de exercițiu ale unei cereri este și aceea de a afirma existența unui drept subiectiv civil care se cere a fi 
protejat. Dreptul subiectiv civil afirmat pentru a putea fi exercitat trebuie să fie exercitat cu bună credință, convingerea intima a unei 
persoane ca ceea ce face este bine. 

În măsura în care o astfel de cerere, precum cea analizată, este exercitată cu bună credință, se ridică problema bunei 
credințe manifestate de către ofertantul TRG în toate raporturile juridice anterioare, care îl au ca parte pe acesta: 

- oferirea prețului de 0,0741lei/acțiune pentru toţi deținătorii de acțiuni și având ca obiect toate deținerile acestora la RRC; 
- achizițiile efectuate în datele 15.02.2010 și 08.03.2010, operațiuni ce au avut ca rezultat amendarea prețului menționat inițial in 

documentul de ofertă. 
În baza 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 către direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din 

data de 30.03.2010, COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se resping solicitările formulate de către THE ROMPETROL GROUP NV Olanda, reprezentantă convențional prin  
SCA Mușat si Asociații, de admitere a contestației, de revocare a Deciziei C.N.V.M. nr.137/27.01.2010 și de aprobare a 
documentației de ofertă astfel cum a fost depusă de către THE ROMPETROL GROUP NV Olanda la prețul de 0,0625 lei/acțiune. 
Art. 2. Se menține ca temeinică și legală Decizia C.N.V.M. nr.137/27.01.2010. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 452 / 30.03.2010 

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, 

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 art.83 alin.(1) şi alin.(2) şi art.85 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.97 alin.(1) 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, 
în conformitate cu dispoziţiile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public 

al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2746/29.01.2010, 

completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6885/10.03.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 30.03.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiţii BRD Euro Fond administrat de BRD Asset Management S.A.I. S.A. şi având ca 
depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A. 
Art. 2. Se autorizează iniţierea şi derularea ofertei publice continue de unităţi de fond ale Fondului Deschis de Investiţii BRD Euro 
Fond, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiţii BRD Euro Fond. 
Art. 4. În primele şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Fondul Deschis de Investiţii BRD Euro Fond poate deroga 
de la respectarea limitelor investiţionale prevăzute la art.159-162 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, cu asigurarea 
supravegherii respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Fondul Deschis de Investiţii BRD Euro Fond va putea deţine până la 100% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente 
ale pieţei monetare emise sau garantate de statul român sau de autorităţile publice locale ale acestuia, cu condiţia respectării 



 

principiului dispersiei riscului, respectiv deţinerea de valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare aferente a cel puţin  
6 emisiuni diferite, cu condiţia ca valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depăşească 
30% din totalul activelor fondului. 
Art. 6. Se înscrie în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC06FDIR/400064 Fondul Deschis de Investiţii BRD Euro Fond la Secţiunea 6 - 
Fonduri deschise de investiţii, Subsecţiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR). 
Art. 7. FDI BRD Euro Fond va putea investi în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse 
dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este 
recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia aprobării în prealabil, de către C.N.V.M., a acestei investiţii. 

FDI BRD Euro Fond va putea investi în titluri de participare emise de OPC din state nemembre, în depozite constituite la 
instituţii de credit din state nemembre, numai sub condiţia unei evaluări prealabile din partea C.N.V.M. care să constate că legislaţia 
din statele nemembre în care fondul doreşte să investească, respectă condiţiile stipulate la art.101 alin.(1) lit. d) şi e) din  
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BRD Asset Management S.A.I. S.A. şi va fi publicată în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 453 / 30.03.2010 

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, 

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 art.83 alin.(1) şi alin.(2) şi art.85 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.97 alin.(1) 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, 
în conformitate cu dispoziţiile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public 

al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2746/29.01.2010, 

completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.7989/18.03.2010 şi nr.8886/26.03.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 30.03.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiţii BRD Index Europa Regional administrat de BRD Asset Management S.A.I. S.A. 
şi având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A. 
Art. 2. Se autorizează iniţierea şi derularea ofertei publice continue de unităţi de fond ale Fondului Deschis de Investiţii BRD Index 
Europa Regional, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiţii BRD Index Europa Regional. 
Art. 4. În primele şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Fondul Deschis de Investiţii BRD Index Europa Regional 
poate deroga de la respectarea limitelor investiţionale prevăzute la art.159-162 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,  
cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Se înscrie în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC06FDIR/400065 Fondul Deschis de Investiţii BRD Index Europa Regional la 
Secţiunea 6 - Fonduri deschise de investiţii, Subsecţiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR). 
Art. 6. FDI BRD Index Europa Regional va putea investi în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială 
a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod 
regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia aprobării în prealabil, de către C.N.V.M., a acestei investiţii. 

FDI BRD Index Europa Regional va putea investi în titluri de participare emise de OPC din state nemembre, în depozite 
constituite la instituţii de credit din state nemembre, numai sub condiţia unei evaluări prealabile din partea C.N.V.M. care să constate 
că legislaţia din statele nemembre în care fondul doreşte să investească, respectă condiţiile stipulate la art.101 alin.(1) lit. d) şi e) din 
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BRD Asset Management S.A.I. S.A. şi va fi publicată în Buletinul 
electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 456 / 31.03.2010 

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, 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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. AGROMEC BOGDA S.A. Timiș a fost radiată 

din Registrul Comerţului şi Sentinţa nr.2128/27.11.2008 prin care Tribunalul Timiș a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi 



 

radierea din Registrul Comerţului a S.C. AGROMEC BOGDA S.A. Timiș. 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. AGROMEC BOGDA S.A. Timiș, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC BOGDA S.A. Timiș (CUI:8823770, 
J35/1213/1996) începând cu data de 06.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 457 / 31.03.2010 

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, 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, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. AGROMEC BOGDA S.A. Timiș a fost radiată 

din Registrul Comerţului şi Sentinţa nr.2128/27.11.2008 prin care Tribunalul Timiș a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi 
radierea din Registrul Comerţului a S.C. AGROMEC BOGDA S.A. Timiș, 

având în vedere Decizia nr.456/31.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROMEC 
BOGDA S.A. Timiș, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC BOGDA S.A. Timiș (CUI:8823770, J35/1213/1996) 
începând cu data de 06.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 458 / 31.03.2010 
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, 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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. AGROSERVICE S.A. Reşiţa a fost radiată din 

Registrul Comerţului şi Sentinţa nr.896/JS/20.11.2008 prin care Tribunalul Caraş-Severin a dispus închiderea procedurii insolvenţei 
şi radierea din Registrul Comerţului a S.C. AGROSERVICE S.A. Reşiţa, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROSERVICE S.A. Reşiţa (CUI:7746289, 
J11/465/1995) începând cu data de 06.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 459 / 31.03.2010 
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, 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, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. AGROSERVICE S.A. Reşiţa a fost radiată din 

Registrul Comerţului şi Sentinţa nr.896/JS/20.11.2008 prin care Tribunalul Caraş-Severin a dispus închiderea procedurii insolvenţei 
şi radierea din Registrul Comerţului a S.C. AGROSERVICE S.A. Reşiţa, 

având în vedere Decizia nr.458/31.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROSERVICE 
S.A. Reşiţa, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROSERVICE S.A. Reşiţa (CUI:7746289, J11/465/1995) 
începând cu data de 06.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 



 

DECIZIA NR. 460 / 31.03.2010 
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.1 alin.(2), 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 nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

Cluj-Napoca, prin adresa nr.483/16.03.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8353/23.03.2010, completată prin adresa 
nr.9264/29.03.2010, 

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 Bandula Mircea prin  
Decizia C.N.V.M. nr.851/29.05.2009, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter şi corp B, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/050424, reprezentând înregistrarea domnului Bandula Mircea în calitate 
de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societăţii de servicii de investiţii financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
Art. 3. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăţi de servicii de investiţii financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizaţiei. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare  
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 461 / 31.03.2010 
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) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

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

privind serviciile de investiţii 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 investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

nr.483/16.03.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8353/23.03.2010, completată prin adresa nr.9264/29.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizaţiile de agenţi pentru servicii de investiţii financiare, acordate de C.N.V.M., în numele societăţii de servicii de 
investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A 
- parter şi corp B, jud. Cluj, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie autorizare 
1. Avram Amalia-Melinda 1200/31.07.2009 
2. Pop Ruxandra-Mariana 850/29.05.2009 poz. 1 
3. Trip - Benea Horea-Vasile 850/29.05.2009 poz. 2 

 

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agenţi pentru servicii de investiţii 
financiare a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Avram Amalia-Melinda PFR02ASIF/052230 
2. Pop Ruxandra-Mariana PFR02ASIF/052212 
3. Trip - Benea Horea-Vasile PFR02ASIF/052213 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 462 / 31.03.2010 
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 CARPATICA INVEST S.A., înregistrată 

la C.N.V.M. cu nr.7990/18.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Pop Ruxandra-Mariana având Atestatul profesional nr.2005/10.12.2005, în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social 
situat în Sibiu, str. Dorului nr.20, et.4, jud. Sibiu. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Pop Ruxandra-Mariana în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/052311 în calitate de agent 
pentru servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare CARPATICA INVEST 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  
CARPATICA INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 53 / 29.03.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 alin.(3) 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 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 si nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. MED COM PROD S.A. Medgidia a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din 

data de 03.10.2009 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV a, nr.5320/14.10.2009 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.64874/09.10.2009, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 25.03.2010,  
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.64874/09.10.2009 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Constanța menţiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 03.10.2009 a S.C. MED COM PROD S.A. Medgidia, 
privind retragerea valorilor mobiliare ale societăţii de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ, şi publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV a, nr.5320/14.10.2009. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 54 / 29.03.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) 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, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.3 alin.(1) şi (2) şi ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare transmise la C.N.V.M. de către autorităţile competente din state membre, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiţii autorizate de autorităţile competente din statele membre, 
prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

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



 

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.54 / 29.03.2010 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea competentă care a 
autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiţii (FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresa 

Servicii şi activităţi de investiţii 
prevăzute de OUG nr.99/2006, 

aprobată şi modificată prin 
Legea nr.227/2007 

1. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CSEC), Cipru 

3d Global Financial 
Services LTD 

PJM01FISMCYP0939 
PO Box 53720, 3317, 
Limasol 

art.7 pct.6 alin.(1) lit. A - a), d), e 

2. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CSEC), Cipru 

Meritkapital LTD PJM01FISMCYP0940 
Arch. Makarios III 
Avenue, Eftapaton Court, 
3rd floor, 3105, Limasol 

art.7 pct.6 alin.(1) lit. A - d), e) și 
lit. B - c), d) 

3. 
Financial Services Authority UK 
(FSA) 

Mariana Capital 
Markets Limited 

PJM01FISMGBR0941 
34 Threadneedle Street, 
EC2R 8AY, Londra 

art.7 pct.6 alin.(1) lit. A - a), b), e) 
 

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

ATESTAT NR. 55 / 30.03.2010 
În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(3) 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 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 Avizul C.N.V.M. nr.1/05.01.2010 prin care s-a aprobat anunţul prin care S.C. TONELI HOLDING S.R.L. 

Bucureşti şi-a exprimat intenţia privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor S.C. AVICOLA GĂEŞTI S.A. Bucureşti, 
ca urmare a adresei SSIF UNICREDIT CAIB SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7086/11.03.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

30.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se confirmă faptul că C.N.V.M. a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acţionarilor S.C. AVICOLA GĂEŞTI S.A. 
Bucureşti în conformitate cu dispoziţiile art.206 din Legea nr.297/2004. 
 Art. 2. Acţionarii care nu şi-au încasat contravaloarea acţiunilor pe care le deţin la S.C. AVICOLA GĂEŞTI S.A. Bucureşti vor putea 
oricând solicita contravaloarea acestora la preţul de 6,3 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector deschis de  
S.C. TONELI HOLDING S.R.L. în favoarea acestora la UNICREDIT TIRIAC S.A. Bucureşti. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 56 / 31.03.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(4), alin.(10) 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 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere adresa S.C. Depozitarul Central S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6130/03.03.2010, din care se reţine 

faptul că dl Ciorcilă Horia a depășit la data de 21.01.2010 limita de 1% din capitalul social al SIF BANAT-CRIȘANA S.A., iar la data 
de 27.02.2010 deţine acţiuni ce reprezintă 1,45% din capitalul social, 

pentru aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006, 

în baza deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 30.03.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de faptul că dl Ciorcilă Horia a depăşit limita de deţinere din capitalul social al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., 
prevăzută de art.286^1 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, fără a duce la 
îndeplinire în mod corespunzător obligaţiile prevăzute de art.286^1 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată 
şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 57 / 31.03.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(4), alin.(10) 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 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere adresa S.C. Depozitarul Central S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6130/03.03.2010, din care se reţine 

faptul că BROADHURST INVESTMENT LIMITED a depășit la data de: 
- 20.10.2008 limita de 1% din capitalul social al SIF BANAT-CRIȘANA S.A., iar la data de 27.02.2010 deţine acţiuni ce reprezintă 



 

1,08% din capitalul social; 
- 10.10.2008 limita de 1% din capitalul social al SIF MUNTENIA S.A., iar la data de 27.02.2010 deţine acţiuni ce reprezintă 1,07% 

din capitalul social; 
- 26.09.2008 limita de 1% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A., iar la data de 27.02.2010 deţine acţiuni ce reprezintă 1,15% din 

capitalul social, 
pentru aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006, 

în baza deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 30.03.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de faptul că BROADHURST INVESTMENT LIMITED a depăşit limita de deţinere din capitalul social al  
SIF BANAT-CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A. și SIF OLTENIA S.A. prevăzută de art.286^1 alin.(1) din Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire în mod corespunzător obligaţiile prevăzute 
de art.286^1 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi  
Legea nr.97/2006. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 58 / 31.03.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(4), alin.(10) 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 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere adresa S.C. Depozitarul Central S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6130/03.03.2010, din care se reţine 

faptul că ING LUXEMBURG a depășit la data de 13.01.2009 limita de 1% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., iar la data de 
27.02.2010 deţine acţiuni ce reprezintă 1,61% din capitalul social, 

pentru aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006, 

în baza deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 30.03.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de faptul că ING LUXEMBURG a depăşit limita de deţinere din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., 
prevăzută de art.286^1 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, fără a duce la 
îndeplinire în mod corespunzător obligaţiile prevăzute de art.286^1 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată 
şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 59 / 31.03.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(4), alin.(10) 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 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere adresa S.C. Depozitarul Central S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6130/03.03.2010, din care se reţine 

faptul că GLITNIR PANKKI OY a depășit la data de 11.09.2009 limita de 1% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., iar la data de 
27.02.2010 deţine acţiuni ce reprezintă 1,08% din capitalul social, 

pentru aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006, 

în baza deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 30.03.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de faptul că GLITNIR PANKKI OY a depăşit limita de deţinere din capitalul social al S.I.F. MOLDOVA S.A., 
prevăzută de art.286^1 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare, fără a duce la 
îndeplinire în mod corespunzător obligaţiile prevăzute de art.286^1 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 

 
ATESTAT NR. 60 / 31.03.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(4), alin.(10) 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 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere adresa S.C. Depozitarul Central S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6130/03.03.2010, din care se reţine 

faptul că EASTERN EAGLE FUND LTD a depășit la data de: 
- 03.03.2009 limita de 1% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA S.A., iar la data de 27.02.2010 deţine acţiuni ce reprezintă 

1,13% din capitalul social; 
- 29.05.2009 limita de 1% din capitalul social al SIF MUNTENIA S.A., iar la data de 27.02.2010 deţine acţiuni ce reprezintă 1,15% 

din capitalul social, 
pentru aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006, 

în baza deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 30.03.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de faptul că EASTERN EAGLE FUND LTD a depăşit limita de deţinere din capitalul social al  
SIF TRANSILVANIA S.A. și SIF MUNTENIA S.A., prevăzută de art.286^1 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire în mod corespunzător obligaţiile prevăzute de art.286^1 alin.(4) 
din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
 


