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ORDONANŢA NR. 211 / 03.05.2010 

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 04.05.2010, 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. 212 / 04.05.2010 
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 13.05.2010 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. 213 / 04.05.2010 

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 11.05.2010. 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. 214 / 04.05.2010 

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 12.05.2010, 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. 215 / 07.05.2010 

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

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

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

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

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

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Dispune: 

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acţiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. cu sediul în 



 

Bucureşti, str. Diligenţei nr.7, sector 3, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/1306/1996, cod unic de înregistrare R 8171324, 
în numele Fondului Naţional RETCON. 
Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. cu sediul în 
Bucureşti, str. Diligenţei nr.7, sector 3, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/1306/1996, cod unic de înregistrare R 8171324, 
în numele Fondului Naţional RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 10.05.2010. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanţă. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată către S.C. PACTINVEST S.A., Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul 
Central S.A. şi băncilor care au confirmat existenţa unor conturi bancare deţinute de S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului 
Naţional Retcon, şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ORDONANŢA NR. 216 / 07.05.2010 

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 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, 

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 11.05.2010, 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 

 
DECIZIA NR. 581 / 03.05.2010 

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 nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Sentinţa Civilă nr.233/F/04.09.2007 pronunţată de către Tribunalul Vaslui în Dosarul nr.2912/89/2007, prin 

care împotriva debitoarei S.C.ABROM S.A. Vaslui s-a deschis procedura simplificată de insolvenţă (faliment) şi se numeşte 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. ABROM S.A. Vaslui (CUI:2808097) începând cu 
data de 04.05.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 582 / 03.05.2010 

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 nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum 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 Sentinţa Civilă nr.233/F/04.09.2007 pronunţată de către Tribunalul Vaslui în Dosarul nr.2912/89/2007,  

prin care împotriva debitoarei S.C. ABROM S.A. Vaslui s-a deschis procedura simplificată de insolvenţă (faliment) şi se numeşte 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.581/03.05.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. ABROM S.A. 
Vaslui, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. ABROM S.A. Vaslui (CUI:2808097) începând cu data de 
04.05.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 583 / 03.05.2010 

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 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 site-ul ONRC conform cărora S.C. IMPREST COM S.A. VÂLCEA se află în 

faliment, 
având în vedere Încheierea nr.71/06.10.2006 prin care Tribunalul Vâlcea a dispus începerea procedurii falimentului  

S.C. IMPREST COM S.A. Vâlcea şi a numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. IMPREST COM S.A. Vâlcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. IMPREST COM S.A. Vâlcea (CUI:1469529) 
începând cu data de 05.05.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 584 / 03.05.2010 

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. IMPREST COM S.A. Vâlcea se află în 

faliment, 
având în vedere Încheierea nr.71/ 06.10.2006 prin care Tribunalul Vâlcea a dispus începerea procedurii falimentului  

S.C. IMPREST COM S.A. Vâlcea şi a numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr.583/03.05.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. IMPREST COM 

S.A. Vâlcea, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. IMPREST COM S.A. Vâlcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. IMPREST COM S.A. Vâlcea (CUI:1469529) începând cu data de 
05.05.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 585 / 03.05.2010 

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.9 şi art.14 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

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

financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare ELDAINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 



 

nr.3647/08.02.2010, completată prin adresele nr.5113/22.02.2010, nr.7583/16.03.2010 şi nr.10180/06.04.2010, 
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 ELDAINVEST S.A. ca 
urmare a modificării componenţei conducerii societăţii, prin numirea doamnei Olteanu Florina-Carmen şi prin revocarea domnului 
Căpcănaru-Bibicu Anton-Laurenţiu, în conformitate cu prevederile Hotărârii CA din data de 01.02.2010, respectiv a Hotărârii CA din 
data de 08.03.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare ELDAINVEST 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 modificării conducerii societăţii, 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 acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
ELDAINVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 586 / 03.05.2010 

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.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) şi art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.9800/01.04.2010, completată prin adresa nr.13108/28.04.2010, 
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 NOVA INVEST S.A., ca 
urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a următoarelor sedii secundare (agenţii): 

- Alba-Iulia, str. Decebal nr.13, jud. Alba; 
- Cluj-Napoca, str. Horea nr.3, jud. Cluj. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. are obligaţia să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi 
funcţionare menţionată 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 către societatea de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. şi 
se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 587 / 03.05.2010 
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.9 şi art.14 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

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

financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.9215/29.03.2010, completată prin adresele nr.9417/30.03.2010 şi nr.10887/13.04.2010, 
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 NOVA INVEST S.A. ca 
urmare a modificării componenţei conducerii societăţii, prin numirea domnului Petre Mureşan în locul domnului Radu Lupuţi,  
în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 23.03.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST 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 modificării conducerii societăţii, 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 acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
NOVA INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 

 
DECIZIA NR. 588 / 03.05.2010 

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. d) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
având în vedere cererea societăţii de servicii de investiţii financiare ELDAINVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.3647/08.02.2010, completată prin adresele nr.5113/22.02.2010, nr.7583/16.03.2010 şi nr.10180/06.04.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare ELDAINVEST S.A.  
cu sediul social situat în Galaţi, str. Domnească nr.17, bl.B, sc.3, ap.23, jud. Galaţi, ca urmare a modificării componenţei Consiliului 
de Administraţie, prin numirea doamnei Mănăilă Daniela-Mioara în funcţia de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie în 
locul doamnei Moise Florentina, până la prima Adunare Generală a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii CA din data 
de 08.03.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare ELDAINVEST 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 modificării componenţei Consiliului de Administraţie, 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 acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
ELDAINVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 589 / 04.05.2010 

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 nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Încheierea nr.97/F/18.01.2010 pronunţată de către Tribunalul Bihor Oradea în Dosarul nr.24/111/2010, 

prin care împotriva debitoarei S.C. AGRESS ABRAMUT S.A. Bihor s-a deschis procedura simplificată de insolvenţă (faliment) şi s-a 
numit lichidatorul judiciar al acesteia, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGRESS ABRAMUT S.A. Bihor (CUI:8182668) 
începând cu data de 07.05.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 590 / 04.05.2010 
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 nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum 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 Încheierea nr.97/F/18.01.2010 pronunţată de către Tribunalul Bihor Oradea în Dosarul nr.24/111/2010, 

prin care împotriva debitoarei S.C. AGRESS ABRAMUT S.A. Bihor s-a deschis procedura simplificată de insolvenţă (faliment) şi s-a 
numit lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.589/04.05.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGRESS 
ABRAMUT S.A. Bihor, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGRESS ABRAMUT S.A. Bihor (CUI:8182668) începând cu data 
de 07.05.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 



 

 
DECIZIA NR. 592 / 05.05.2010 

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.539/21.04.2010, 
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.13/15.01.2007, 
având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.12437/26.04.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursul „Agenţi pentru servicii de investiţii financiare” cod A III 2010, organizat de Asociația Brokerilor.  
Cursul se va desfăşura în perioada 17-21.05.2010 la Bucureşti, bd. Carol I, nr.34-36, etaj 12, sector 2. Examenul va avea loc în data 
de 31.05.2010, în același loc. 
Art. 2. Se autorizează cursul „Personal al Compartimentului de control intern” cod CCI I 2010, organizat de Asociația Brokerilor. 
Cursul se va desfăşura în perioada 17-21.05.2010 la Bucureşti, bd. Carol I, nr.34-36, etaj 12, sector 2. Examenul va avea loc în data 
de 31.05.2010, în acelaşi loc. 
Art. 3. Comisia de examinare pentru cursurile menționate la art.1 și art.2 va avea următoarea componenţă: 

- Victor Rădulescu - preşedinte; 
- Leontin Mihai - membru; 
- Mihaela Podină - membru; 
- Dana Tican - membru supleant; 
- Ingrid Zamfir - membru supleant. 

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către Asociația Brokerilor şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
DIRECTOR, 

Paul BARANGĂ 
 

DECIZIA NR. 593 / 05.05.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

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

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

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

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

adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.10318/08.04.2010 şi 13109/28.04.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată de C.N.V.M. doamnei NICOLESCU Ana-Maria, 
în numele PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A. prin Decizia nr.1869/20.06.2005. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ADEL/400517, reprezentând înregistrarea doamnei  
NICOLESCU Ana-Maria în calitate de agent delegat. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 594 / 05.05.2010 

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 cererile SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrate la C.N.V.M. 

cu nr.10314/08.04.2010, completată prin adresa nr.10740/12.04.2010, nr.11127/14.04.2010 şi nr.11399/16.04.2010. completate prin 



 

adresele nr.11916/21.04.2010 şi nr.13218/28.04.2010, 
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 BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.119, jud. Cluj,. 
următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie autorizare 
1. Abrudan Doru-Antoniu 1621/23.11.2009 poz. 1 
2. Riza Radu-Cătălin 860/25.04.2008 poz. 1 
3. Calangiu Ion-Adrian 732/21.05.2007 poz. 2 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Abrudan Doru-Antoniu PFR02ADEL/120720 
2. Riza Radu-Cătălin PFR02ASIF/161988 
3. Calangiu Ion-Adrian PFR02ASIF/281392 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII 
FINANCIARE BROKER S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 595 / 05.05.2010 

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. d) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
având în vedere cererea SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A., înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.10805/13.04.2010, completată prin adresa nr.13199/28.04.2010, 
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  
BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.119, jud. Cluj, ca urmare a modificării componenţei Consiliului de 
Administraţie, prin numirea domnilor Stratan Tiberiu şi Carţiş Gheorghe-Ioan în funcţia de administratori în locul domnilor  
Cristea Valentin-Vasile şi Zah Ciprian-Ioan, în conformitate cu prevederile Hotărârilor AGOA din data de 26.03.2010. 
Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER 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 modificării componenţei Consiliului de Administraţie, 
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 acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII 
FINANCIARE BROKER S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 596 / 05.05.2010 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(2), art.18, art.22 alin.(1) şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
în temeiul 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., 
analizând cererile societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. București înregistrate la 

C.N.V.M. cu nr.12349/23.04.2010 și nr.13999/03.05.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiţii financiare în numele societății de servicii 



 

de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, str. Caloian Județul nr.22, sector 3: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Prisnel Adrian-Claudiu 57/03.05.2010 
2. Tihon Simion-Radu 110/11.02.2008 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanelor menţionate la art.1 în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de agenți pentru servicii de 
investiţii financiare: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Prisnel Adrian-Claudiu PFR02ASIF/402330 
2. Tihon Simion-Radu PFR02ASIF/132331 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizaţiei acordate persoanelor menţionate la art.1 şi radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre acestea şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiţii financiare  
PRIME TRANSACTION S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 597 / 05.05.2010 

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.71/03.10.2007 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. TRANSPORTURI AUTO FILARET S.A. Bucureşti a documentelor referitoare la 

Hotărârea AGEA din data de 17.11.2009 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.130/20.01.2010 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.548293/05.01.2010, 

având în vedere Atestatul nr.80/05.05.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.548293/05.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 05.05.2010,  

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. TRANSPORTURI AUTO FILARET S.A. Bucureşti 
(CUI:401452) începând cu data de 12.05.2010. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 598 / 05.05.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.12246/22.04.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

05.05.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică voluntară de preluare a S.C. IPROEB S.A. Bistrița iniţiată de către  
S.C. ELECTROMONTAJ S.A. Bucureşti, având următoarele caracteristici: 

- numărul de acţiuni obiect al ofertei: 32.925.875 reprezentând 69,21% din capitalul social al emitentului; 
- valoare nominală: 0,3 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de: 1,37 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 12.05.2010 - 02.06.2010; 
- intermediarul ofertei: SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din cadrul 
documentului de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile  
S.C. IPROEB S.A. Bistrița 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, 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. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 599 / 06.05.2010 

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 EFG EUROBANK SECURITIES S.A., 

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14780/05.05.2010, 
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 Nechifor Marius prin  
Decizia C.N.V.M. nr.1449/18.03.2004, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A. cu 
sediul social situat în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr.4-8 (Clădirea „America House”), etaj 4, birouri 4-8 şi 10-13, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400043, reprezentând înregistrarea domnului Nechifor Marius în calitate 
de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societăţii de servicii de investiţii financiare  
EFG EUROBANK SECURITIES 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 în data de 13.05.2010, se comunică societăţii de servicii de investiţii financiare  
EFG EUROBANK SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 600 / 06.05.2010 

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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, art.87 alin.(4) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. FOPRINT S.A. Gheorghieni a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data 

de 10.03.1999 privind transformarea în societate de tip închis, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita prin  
CIM nr.898/19.03.1999, în baza Rezoluției nr.493/19.03.1999, executorie și irevocabilă, 

având în vedere Atestatul nr.81/06.05.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.898/19.03.1999, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. FOPRINT S.A. Gheorghieni, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. FOPRINT S.A. Gheorghieni (CUI:7425670) 
începând cu data de 10.05.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 601 / 06.05.2010 

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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, art.87 alin.(4) lit. b) şi art.104 din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. FOPRINT S.A. Gheorghieni a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data 

de 10.03.1999 privind transformarea în societate de tip închis, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita prin  
CIM nr.898/19.03.1999, în baza Rezoluției nr.493/19.03.1999, executorie și irevocabilă, 

având în vedere Atestatul nr.81/06.05.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.898/19.03.1999, 
având în vedere Decizia nr.600/06.05.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  

S.C. FOPRINT S.A. Gheorghieni, 



 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. FOPRINT S.A. Gheorghieni (CUI:7425670) începând cu data de 
10.05.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 602 / 07.05.2010 

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., 
având în vedere cererea de autorizare formulată de BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrată la C.N.V.M. 

nr.10972/14.04.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul DUCUŢĂ Alexandru Cristian având Atestatul profesional nr.32/10.03.2010, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al societăţii BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului DUCUŢĂ Alexandru Cristian în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400487 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. şi se publică 
în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 603 / 07.05.2010 
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.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. g) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
analizând cererea S.S.I.F. NBG SECURITIES ROMANIA S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11911/21.04.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F. NBG SECURITIES ROMANIA S.A. cu sediul social situat în 
Bucureşti, Calea Victoriei nr.145, Victoria Center, etaj 7, nivel 8, sector 1, ca urmare a adoptării emblemei, în conformitate cu 
Hotărârea AGA din data de 15.04.2010. 
Art. 2. Emblema S.S.I.F. NBG SECURITIES ROMANIA S.A. este următoarea: 
 
 
 
 
 
 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni şi a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a 
modificări intervenite în modul de organizare şi funcţionare menţionate la art.1 al prezentei decizii, dar nu mai târziu de 90 de zile de 
la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.S.I.F NBG SECURITIES ROMANIA S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 604 / 07.05.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 

Legea nr.514/2002, modificat 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. d) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. Bucureşti 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.12845/27.04.2010, 
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 KBC SECURITIES 
ROMANIA SSIF S.A., ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie prin numirea domnului Couttenier Patrick F. 
Urbain în locul domnului Van Eechaute Guy Francois Maria, în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 17.03.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare 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 modificării componenţei Consiliului de Administraţie, 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 către societatea de servicii de investiţii financiare KBC SECURITIES 
ROMANIA SSIF S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 605 / 07.05.2010 

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 VENTRUST INVESTMENT S.A. prin 

adresa nr.227/26.02.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5899/01.03.2010, completată prin adresa nr.13135/28.04.2010, 
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 doamnei Ciubucă Silvia prin  
Decizia C.N.V.M. nr.1388/24.09.2009, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare VENTRUST INVESTMENT S.A.  
cu sediul social situat în Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr.30/2, jud. Mureş. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/260440, reprezentând înregistrarea doamnei Ciubucă Silvia în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizată în numele societăţii de servicii de investiţii financiare  
VENTRUST INVESTMENT 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 către societatea de servicii de investiţii financiare  
VENTRUST INVESTMENT S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 606 / 07.05.2010 

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 cererile societăţii de servicii de investiţii financiare VENTRUST INVESTMENT S.A. nr.1313/21.12.2009, 

nr.42/14.01.2010 şi nr.83/21.01.2010, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.101/04.01.2010, nr.1487/19.01.2010 şi nr.2109/25.01.2010, 
completate prin adresele nr.2358/27.01.2010 şi nr.13135/28.04.2010, 

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 VENTRUST INVESTMENT S.A. cu sediul social situat în Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr.30/2, jud. Mureş, 
următoarelor persoane: 



 

 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie autorizare 
1. Borca Georgiana-Mihaela 2048/07.08.2006 poz. 1 
2. Oprea Bogdan-Florin 419/06.02.2006 
3. Dolha Alin 2828/17.10.2005 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Borca Georgiana-Mihaela PFR02ADEL/130153 
2. Oprea Bogdan-Florin PFR02ASIF/260322 
3. Dolha Alin PFR02ASIF/260067 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 607 / 07.05.2010 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(2), art.18, art.22 alin.(1) şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
în temeiul 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., 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. Tg. Mureș, înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.12554/26.04.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiţii financiare în numele societății de servicii 
de investiții financiare GOLDRING S.A. cu sediul social situat în Tg. Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr.56A, jud. Mureş: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Oprea Bogdan-Florin 2009/10.12.2005 
2. Dolha Alin 2417/25.01.2006 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanelor menţionate la art.1 în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de agenți pentru servicii de 
investiţii financiare: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Oprea Bogdan-Florin PFR02ASIF/262332 
2. Dolha Alin PFR02ASIF/262333 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei 
acordate persoanelor menţionate la art.1 şi radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre acestea şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. şi se 
publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.  

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 608 / 07.05.2010 

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 nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Încheierea nr.132/28.06.2007 pronunţată de către Tribunalul Buzău în Dosarul nr.3570/114/2007,  

prin care împotriva debitoarei S.C. BAT S.A. Buzău s-a deschis procedura simplificată de insolvenţă (faliment) şi s-a numit 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  



 

S.C. BAT S.A. Buzău, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. BAT S.A. Buzău (CUI:1319645) începând cu data 
de 11.05.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 609 / 07.05.2010 

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 nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum 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 Încheierea nr.132/28.06.2007 pronunţată de către Tribunalul Buzău în Dosarul nr.3570/114/2007,  

prin care împotriva debitoarei S.C. BAT S.A. Buzău s-a deschis procedura simplificată de insolvenţă (faliment) şi s-a numit 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.608/07.05.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. BAT S.A. Buzău, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. BAT S.A. Buzău, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. BAT S.A. Buzău (CUI:1319645) începând cu data de 11.05.2010. 
DIRECTOR GENERAL, 

Vladimir COJOCARU 
 

DECIZIA NR. 610 / 07.05.2010 
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.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. g) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A. București, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14038/03.05.2010, 
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 UNICREDIT CAIB 
SECURITIES ROMANIA S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr.25, etaj 5, sector 1, ca urmare a schimbării 
emblemei societăţii, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. din data de 26.04.2010. 
Art. 2. Noua emblemă a societăţii de servicii de investiţii financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. este 
următoarea: 
 
 
 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni şi a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a 
modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare menţionate la art.1 al prezentei decizii, dar nu mai târziu de 90 de zile de 
la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare UNICREDIT CAIB 
SECURITIES ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 80 / 05.05.2010 

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, nr.71/03.10.2007 şi 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. TRANSPORTURI AUTO FILARET S.A. Bucureşti a documentelor referitoare la 

Hotărârea AGEA din data de 17.11.2009 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în 



 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.130/20.01.2010 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.548293/05.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 05.05.2010,  

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

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.548293/05.01.2010 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti menţiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 17.11.2009 a S.C. TRANSPORTURI AUTO  
FILARET S.A. Bucureşti (CUI:401452) privind retragerea valorilor mobiliare ale societăţii de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.130/20.01.2010. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 81 / 06.05.2010 

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 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 temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, art.87 alin.(4) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. FOPRINT S.A. Gheorghieni a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data 

de 10.03.1999 privind transformarea în societate de tip închis, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita prin  
CIM nr.898/19.03.1999, în baza Rezoluției nr.493/19.03.1999, executorie și irevocabilă, 

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

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.898/19.03.1999, prin care a fost înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita, în baza 
Rezoluției nr.493/19.03.1999, executorie și irevocabilă, Hotărârea AGEA din 10.03.1999 de declarare a societății ca societate de tip 
închis, 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
 


