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ORDONANŢA NR. 540 / 03.12.2010 

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență 

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

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. 
(societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului la data de 26.04.2010), 

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice 
activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte 
documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrate a investițiilor numită de C.N.V.M., 

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

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
Dispune: 

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Național RETCON. 
Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Național RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 06.12.2010. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată către Pioneer Asset Management SAI S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor 
care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național Retcon și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ORDONANŢA NR. 541 / 06.12.2010 

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere litigiile în instanță având ca obiect anularea Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor 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 piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin  
Legea nr.514/2002 modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și 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 acțiuni 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 protecției proprietarilor, precum și 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 și irevocabil, începând cu data de 08.12.2010, pe o perioadă de două săptămâni, transferul a 360.000 de acțiuni emise 
de S.C. ROMES S.A. Voluntari (CUI:478952), ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 26.06.2007. 
Art. 2. Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanțe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 



 
ORDONANŢA NR. 542 / 08.12.2010 

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

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
în vederea protecției potențialilor cumpărători de bună credință care intenționează să deruleze operațiuni cu acțiuni care 

fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și 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 acțiuni 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 protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună 
credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiunile care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat 
în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 08.12.2010, transferul pachetului de  
52.271.347 de acțiuni emise în urma Hotărârii AGEA din 15.06.2009 de majorare a capitalului social al S.C. ARCELORMITTAL 
TUBULAR PRODUCTS Iași S.A. (CUI:1973479). 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
ORDONANŢA NR. 543 / 08.12.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere raportările transmise de către S.C. ROMLUX S.A. Târgovişte referitoare la litigiul în instanţă având ca 

obiect anularea Hotărârii AGEA din 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, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiunile care fac obiectul litigiilor în cauză şi pentru care instanţa nu s-a 
pronunţat în mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 09.12.2010, pachetul de  
12.519.860 de acţiuni emise în urma Hotărârii AGEA S.C. ROMLUX S.A. Târgovişte din data de 15.06.2009, precum şi a  
Deciziei C.A. nr.2/12.10.2009 de majorare a capitalului social. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

ORDONANŢA NR. 544 / 08.12.2010 
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.1341/13.10.2010, 
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 09.12.2010, ca urmare a  
Hotărârii C.A. nr.13/09.08.2006 de majorare a capitalului social. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 



 
ORDONANŢA NR. 545 / 09.12.2010 

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 piața de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere litigiul în instanţă având ca obiect anularea Actului Adiţional nr.1/07.11.2008, 
având în vedere Sentinţa comercială nr.419/COM/2010, pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr.1551/107/2010, 
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, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa de Comisie din data de 
09.12.2010, C.N.V.M. 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, transferul pachetului de 16.483.178 de acţiuni emise ca urmare a 
Hotărârii AGEA din data de 01.09.2008 şi deţinute de Asociația PAS PREBET ’98, începând cu data înregistrării la S.C. Depozitarul 
Central S.A. a noilor caracteristici ale societăţii. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1561 / 02.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenței, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere Sentința Comercială nr.666/26.05.2010 pronunțată de către Tribunalul Buzău, în Dosarul 

nr.4339/114/2009, prin care împotriva debitoarei S.C. BAT SERVICE S.A. Buzău s-a deschis procedura falimentului și se numește 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. BAT SERVICE S.A. Buzău, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. BAT SERVICE S.A. Buzău (CUI:16086637) 
începând cu data de 02.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1562 / 02.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere Sentința Comercială nr.666/26.05.2010 pronunțată de către Tribunalul Buzău, în Dosarul 

nr.4339/114/2009, prin care împotriva debitoarei S.C. BAT SERVICE S.A. Buzău s-a deschis procedura falimentului și se numește 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.1561/02.12.2010 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. BAT SERVICE S.A. Buzău, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. BAT SERVICE S.A. Buzău, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. BAT SERVICE S.A. Buzău (CUI:16086637) începând cu  
data de 02.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1563 / 02.12.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

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



având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare KD CAPITAL MANAGEMENT S.A., prin 

adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33641/28.10.2010, completată prin adresele nr.34083/02.11.2010, nr.34165/03.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului Mortu Bogdan-Viorel prin 
Decizia C.N.V.M. nr.1610/19.11.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare KD CAPITAL MANAGEMENT S.A.  
cu sediul social în București, str. Gheorghe Manu nr.5, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400449, reprezentând înregistrarea domnului Mortu Bogdan-Viorel  
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare  
KD CAPITAL MANAGEMENT S.A. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea KD CAPITAL MANAGEMENT S.A. și se 
publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1564 / 02.12.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.34152/03.11.2010, completată prin adresa nr.34387/04.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. ca 
urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Brașov, bd. 15 Noiembrie nr.92, sc.B, ap.3, jud. Brașov. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de 
organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe 
toată durata de funcționare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
BT SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1565 / 02.12.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

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

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

nr.35828/18.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului Iliescu Cozmin-Laurențiu, acordată de 



C.N.V.M. prin Decizia C.N.V.M. nr.1338/08.06.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A.,  
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/400091, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de 
agent delegat a domnului Iliescu Cozmin-Laurențiu. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
BT SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1566 / 02.12.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile 

de investiții financiare, 
ținând cont de cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.35327/15.11.2010, completată prin adresa nr.36713/26.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. 
Timișoara ca urmare a desființării sediului secundar (sucursală) situat în Satu-Mare, str. Vasile Lucaciu nr.34, jud. Satu Mare și 
autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.2395/22.12.2008. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și 
funcționare menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
ROMCAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1567 / 02.12.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (2), (3), (6) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.32/2006, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. Timișoara, înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.35327/15.11.2010, completată prin adresele nr.35866/18.11.2010, nr.36008/19.11.2010 și nr.36713/26.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. 
Timișoara ca urmare a înființării unui sediu secundar (sucursală) situat în Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr.16, jud. Satu Mare. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la 
data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe 
toată durata de funcționare a acestora notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A.  
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1568 / 02.12.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 



în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, 
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 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.34209/03.11.2010 și nr.36736/26.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de către C.N.V.M. în numele  
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., pentru următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie Autorizare C.N.V.M. 
1. Bota Claudia Gabriela 1041/12.08.2010 
2. Radu Cristina Maria 874/29.04.2008 poziția nr.43 
3. Dumitrescu Titus Alex 1287/19.06.2008 poziția nr.2 
4. Capota Custura Jenica 1287/19.06.2008 poziția nr.5 
5. Nedelcu Mihai Bogdan 874/29.04.2008 poziția nr.31 
6. Francu Ioana Cătălina 245/23.02.2010 
7. Ciocoiu Vlad Andrei 874/29.04.2008 poziția nr.6 
8. Jorovlea Danielescu Andrei 874/29.04.2008 poziția nr.23 
9. Vasile Ramona Mihaela 1287/19.06.2008 poziția nr.20 
10. Osian Monica Loredana 1287/19.06.2008 poziția nr.9 
11. Uta Mihaela Tanya 1287/19.06.2008 poziția nr.1 
12. Toparcean Alexandra Ana 874/29.04.2008 poziția nr.48 
13. Gherendi Luminița 1287/19.06.2008 poziția nr.6 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat pentru 
următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul Public al C.N.V.M. 
1. Bota Claudia Gabriela PFR02ADEL/120771 
2. Radu Cristina Maria PFR02ADEL/290494 
3. Dumitrescu Titus Alex PFR02ADEL/400533 
4. Capota Custura Jenica PFR02ADEL/400536 
5. Nedelcu Mihai Bogdan PFR02ADEL/400482 
6. Francu Ioana Cătălina PFR02ADEL/400737 
7. Ciocoiu Vlad Andrei PFR02ADEL/400456 
8. Jorovlea Danielescu Andrei PFR02ADEL/130474 
9. Vasile Ramona Mihaela PFR02ADEL/100551 
10. Osian Monica Loredana PFR02ADEL/080540 
11. Uta Mihaela Tanya PFR02ADEL/400532 
12. Toparcean Alexandra Ana PFR02ADEL/320499 
13. Gherendi Luminița PFR02ADEL/260537 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1569 / 02.12.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
ținând cont de prevederile art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca, 

înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34151/03.11.2010, completată prin adresa nr.34386/04.11.2010, nr.36009/19.11.2010 și 
nr.34152/03.11.2010, completată prin adresa nr.34387/04.11.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții 



financiare BT SECURITIES S.A., cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj, următoarele 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. Vieriu Laura 687/22.11.2007 
2. Bogdan Călin-Alexandru 46/21.01.2008 
3. Ursu Cristinel 2191/28.12.2005 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a persoanelor menționate la art.1 în calitate de agenți pentru servicii de investiții 
financiare, după cum urmează: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Vieriu Laura PFR02ASIF/222398 
2. Bogdan Călin-Alexandru PFR02ASIF/122399 
3. Ursu Cristinel PFR02ASIF/082400 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației 
acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre acestea și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
BT SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1570 / 02.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informațiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. AGROMEC AGROSTREJNIC S.A. Prahova este 

în lichidare, 
având în vedere informațiile transmise de ORC Prahova prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36366/24.11.2010, din 

care rezultă că S.C. AGROMEC AGROSTREJNIC S.A. Prahova este în lichidare, precum și faptul că a fost numit lichidatorul judiciar 
al acestui emitent, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. AGROMEC AGROSTREJNIC S.A. Prahova, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC AGROSTREJNIC S.A. Prahova 
(CUI:8179824) începând cu data de 06.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1571 / 02.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informațiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. AGROMEC AGROSTREJNIC S.A. Prahova este 

în lichidare, 
având în vedere informațiile transmise de ORC Prahova prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36366/24.11.2010, din 

care rezultă că S.C. AGROMEC AGROSTREJNIC S.A. Prahova este în lichidare, precum și faptul că a fost numit lichidatorul judiciar 
al acestui emitent, 

având în vedere Decizia nr.1570/02.12.2010 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMEC 
AGROSTREJNIC S.A. Prahova, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. AGROMEC AGROSTREJNIC S.A. Prahova, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMEC AGROSTREJNIC S.A. Prahova (CUI:8179824) 
începând cu data de 06.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 



DECIZIE NR. 1572 / 02.12.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, completat și modificat de Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.62 și art.63 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art.32-34 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 

administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind  

Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. transmisă prin adresa înregistrată la 

C.N.V.M. cu 34255/03.11.2010, completată prin adresa nr.36801/29.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Lasculescu Florina-Alexandra, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al 
Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Lasculescu Florina-Alexandra în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400484,  
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi 
publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIE NR. 1573 / 02.12.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.62 și art.63 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art.32-34 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 

administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind  

Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea SIF TRANSILVANIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.33062/22.10.2010, completată prin adresa nr.36767/29.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Vereș Diana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al  
SIF TRANSILVANIA S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Vereș Diana în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/080485, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al SIF TRANSILVANIA S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SIF TRANSILVANIA S.A. și va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1574 / 03.12.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informațiile transmise prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.30106/21.09.2010 și 17919/28.05.2010 

de către ORC Iași, din care rezultă faptul că prin cererea de înregistrare nr.28697/27.04.2010 s-a solicitat în baza Hotărârii AGEA 
din data de 22.01.2010 a S.C. FRIGOCARNE S.A. Iași, dizolvarea voluntară a firmei și numirea în unui lichidator, aceste mențiuni 
fiind înregistrate prin Rezoluția nr.7498/29.04.2010, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. FRIGOCARNE S.A. Iași este în lichidare, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. FRIGOCARNE S.A. Iași, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. FRIGOCARNE S.A. Iași (CUI:5345183), începând 
cu data de 06.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 



 
DECIZIA NR. 1575 / 03.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informațiile transmise prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.30106/21.09.2010 și 17919/28.05.2010 

de către ORC Iași, din care rezultă faptul că prin cererea de înregistrare nr.28697/27.04.2010 s-a solicitat în baza Hotărârii AGEA 
din data de 22.01.2010 a S.C. FRIGOCARNE S.A. Iași, dizolvarea voluntară a firmei și numirea în unui lichidator, aceste mențiuni 
fiind înregistrate prin Rezoluția nr.7498/29.04.2010, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. FRIGOCARNE S.A. Iași este în lichidare, 
având în vedere Decizia nr.1574/03.12.2010 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. FRIGOCARNE S.A. Iași, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. FRIGOCARNE S.A. Iași, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. FRIGOCARNE S.A. Iași (CUI:5345183), începând cu  
data de 06.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1576 / 03.12.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.6 și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3, art.13 alin.(1) lit. c) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1466/04.11.2010, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.36442/24.11.2010, completată prin adresa nr.37001/30.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB 
Securities Romania S.A. cu sediul social situat în București, str. Nicolae Caramfil nr.25, et.5, sector 1, ca urmare a modificării 
structurii acționariatului. 
Art. 2. Structura acționariatului autorizat la data prezentei decizii este următoarea: 
 

Nr. crt Denumire acționar Participarea la capitalul social al SSIF 
1. BA-CA Markets & Investment Beteiligung Ges.m.b.H. 80,024% 
2. Unicredit Țiriac Bank S.A. 19,976% 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB 
Securities Romania S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
RADU TOIA 

 
DECIZIA NR. 1577 / 06.12.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.43 din 
Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informațiile furnizate pe site-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență 

nr.7421/01.10.2010, prin Sentința nr.5416/10.09.2010 pronunțată de Tribunalul București, în dosarul 5037/3/2005, s-a dispus 
închiderea procedurii falimentului și radierea din Registrul Comerțului a S.C. PESCARUL - XIFIAS GROUP S.A. București, 

având în vedere informațiile furnizate pe site-ul ONRC din care rezultă faptul că S.C. PESCARUL - XIFIAS GROUP S.A. 
București a fost radiată din Registrul Comerțului, 

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. PESCARUL - XIFIAS GROUP S.A. București”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1.Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. PESCARUL - XIFIAS GROUP S.A. București 
(CUI:405969) începând cu data de 10.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1578 / 06.12.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.104 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informațiile furnizate pe site-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență 

nr.7421/01.10.2010, prin Sentința nr.5416/10.09.2010 pronunțată de Tribunalul București, în dosarul 5037/3/2005, s-a dispus 
închiderea procedurii falimentului și radierea din Registrul Comerțului a S.C. PESCARUL - XIFIAS GROUP S.A. București, 

având în vedere informațiile furnizate pe site-ul ONRC din care rezultă faptul că S.C. PESCARUL - XIFIAS GROUP S.A. 
București a fost radiată din Registrul Comerțului, 

având în vedere Decizia nr.1577/06.12.2010 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. PESCARUL - 
XIFIAS GROUP S.A. București, 

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. PESCARUL - XIFIAS GROUP S.A. București”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. PESCARUL - XIFIAS GROUP S.A. București (CUI:405969) 
începând cu data de 10.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1579 / 06.12.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit dispozițiilor art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri nr.16/17.11.2010, 
analizând cererea VOLKSBANK ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32774/20.10.20140, completată prin adresa 

nr.35059/11.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele  
VOLKSBANK ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, Şoseaua Mihai Bravu nr.171, sector 2: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 

1. Enache Silviu 
2935/27.04.2006 (pt. consultant de investiții)  
2938/27.04.2006 (pentru reprezentant al Compartimentului de control intern) 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Enache Silviu PFR02ASIF/402401 

 

Art. 3. Domnul ENACHE SILVIU va desfășura în numele VOLKSBANK ROMANIA S.A. serviciile de investiții financiare prevăzute 
de art.7 alin.(1) pct.6, lit. B - c), e) din OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin 
Legea nr.227/2007. 
Art. 4. VOLKSBANK ROMANIA S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la 
art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către VOLKSBANK ROMANIA S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
 



DECIZIA NR. 1580 / 06.12.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002 și modificat prin  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în baza art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2), art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și 

funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
analizând cererea SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36892/29.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. ca urmare a modificării 
conducerii societății, prin înlocuirea dlui Gerrit Willem Alberts cu dna Andreea Larisa State, în baza Hotărârii nr.1/23.11.2010 a 
Consiliului de Administrație al societății. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a modificării conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către 
C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul 
C.N.V.M., varianta electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1583 / 07.12.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată 

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

în temeiul art.1 alin.(3), art.125, art.133, art.134 alin.(1)-(3) și art.136 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) și art.26 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele 
reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.370/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate administrată de operatorul de 
piață S.C. Bursa de Valori București S.A., 

analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33074/22.10.2010, completată cu 
adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.33267/26.10.2010 și nr.37084/02.12.2010, 

conform Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 07.12.2010,  

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

Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
care constau în Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață, aprobate prin Decizia C.N.V.M. 
nr.2602/14.09.2006, cu modificările și completările ulterioare, cu amendamente. 
Art. 2. Forma amendată a articolelor modificate din reglementările menționate la art.1 este cuprinsă în anexa care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 
Art. 3. S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate la vedere administrată de 
S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață. 
Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art.1 va fi supusă, în prealabil, aprobării C.N.V.M. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Bursa de Valori București S.A. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

——————————————————————————————————————————————————————————- 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1583/07.12.2010 

 
Modificări la Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață 

 
1. Pct. 21, 14, 141 și 15 ale art.1 alin.(1) din Titlul Preliminar, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață vor avea 
următorul cuprins: 

„21. Agentul custode - intermediarul înscris în Registrul C.N.V.M., secțiunea intermediari, care are în obiectul de activitate serviciul prevăzut la 
art.7 alin.(1) pct.6, lit. Ba) din OUG nr.99/2006, aprobată prin Legea nr.227/2007, care desfășoară servicii de custodie și administrare de 
instrumente financiare pentru clienții al căror mandatar este și care are încheiat contract cu Depozitarul Central, în baza reglementărilor 
specifice de custodie emise de Depozitarul Central. 

(…) 
14. Cont Individual - cont de instrumente financiare deschis de un Participant, în numele unui client, definit conform reglementarilor C.N.V.M. 
141. Cont global - cont de instrumente financiare deschis de un Participant / agent custode, în care sunt înregistrate instrumentele financiare 



aflate în proprietatea clienților al căror mandatar este Participantul / agentul custode respectiv. Regulile de tranzacționare aplicabile  
Contului global utilizat în sistemul BVB sunt cuprinse în Titlul III, Cartea I. 

15. Cont grup în sistemul BVB - cont de lucru utilizat într-un ordin și care permite, prin intermediul mecanismelor de subscriere și alocare, 
realizarea printr-o singură comandă a operațiunilor de tranzacționare care prezintă caracteristici comune de preț aferente conturilor individuale 
componente. Regulile aplicabile Contului grup utilizat în sistemul BVB sunt cuprinse în Titlul III, Capitolul IV, Secțiunea 7, Cartea I. Contul grup 
va fi folosit numai de către Participanții care utilizează conturile individuale.” 

 

2. Pct.16-18 ale art.1 alin.(1) din Titlul Preliminar, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
 

3. Lit. b) de la alin.(1) al art.161 din Titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„b) titlurile de stat;” 

 

4. După lit. b) de la alin.(1) al art.161 din Titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce o nouă literă,  
lit. c), cu următorul cuprins: 

„c) instrumentele financiare stabilite prin hotărârea Consiliului Bursei.” 
 

5. Alin.(6) al art.161 din Titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
 

6. Alin.(2) al art.1618 din Titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„(2) Participanții care sunt înregistrați ca Market Maker pentru un anumit instrument financiar pot încheia tranzacții pe instrumentul respectiv în 
nume propriu, atât pe contul House cât și pe conturile individuale, respectiv conturile globale aferente clienților, conform sistemului de conturi 
utilizat de Participanți.” 
 

7. Lit. c) de la alin.(1) al art.1622 din Titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„c) ordinele introduse pe conturile individuale, respectiv pe conturile globale aferente clienților proprii de către Participanții care dețin calitatea de 

Market Makeri pe Piața Reglementată la vedere, conform sistemului de conturi utilizat de aceștia;” 
 

8. Lit. a) de la alin.(3) al art.37 din Titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
 

9. Lit. h) de la alin.(3) al art.37 din Titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„h) executarea, de către un agent de bursă, de tranzacții care fac obiectul a minim trei solicitări de corecție a erorii transmise BVB de către un 

Participant în cursul unui an calendaristic (1 ianuarie-31 decembrie), potrivit art.142 alin.(1) lit. a);” 
 

10. După alin.(1) al art.21 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduc două noi alineate, alin.(11) și 
(12), cu următorul cuprins: 
„(11) Un Participant poate tranzacționa instrumentele financiare menționate la alin.(1) prin intermediul unuia dintre următoarele sisteme de conturi: 

a) sistemul de conturi individuale, compus din conturi individuale compus din contul „House” și conturi individuale; 
b) sistemul de conturi globale, compus din contul „House” și conturi globale; 
c) sistemul combinat de conturi individuale și globale, compus din conturi individuale compus din contul „House”, conturi individuale și conturi 

globale; 
(12) Instrumentele financiare menționate la alin.(1) se pot tranzacționa atât pe baza sistemului de conturi individuale, a sistemului de conturi 
globale, cât și a sistemului de conturi combinate individuale și globale, conform sistemului de conturi utilizat de Participanți, definit la alin.(11).” 
 

11. Art.12 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„Art. 12. În vederea desfășurării activității curente de tranzacționare, Participanții trebuie sa completeze, să introducă și să execute ordinele de 
bursă în conformitate cu prevederile incidente din prezentul Cod.” 
 

12. Lit. b) și g) de la alin.(1) al art.47 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
 

13. Lit. f) și o) de la alin.(1) al art.47 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață vor avea următorul cuprins: 
„f) numărul contului utilizat în sistemul BVB; 
(...) 
o) orice alte informații, condiții și instrucțiuni specifice ale clientului, care oferă indicații cu privire la modul de executare a ordinului;” 

 

14. Pct. i) de la lit. b) a art.48 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„i) la momentul introducerii ordinului în sistemul de tranzacționare, în cazul tranzacțiilor condiționate de utilizarea mecanismului cu prevalidare, 

indiferent de sistemul de conturi utilizat de Participant;” 
 

15. Lit. c) a art.48 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„c) ordinele clienților trebuie transmise spre executare conform instrucțiunii clienților și executate în conformitate cu principiile prevăzute în 

reglementările C.N.V.M. incidente.” 
 

16. Lit. b) de la alin.(1) al art.64 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
 

17. Lit. c) de la alin.(1) al art.64 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„c) în cadrul aceluiași nivel de preț - după timpul introducerii ordinului în sistem sau timpul corespunzător ultimei modificări care determină 

schimbarea priorității, conform principiului precedentei (FIFO: primul venit-primul servit).” 
 

18. Alin.(1) al art.65 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
 

19. Partea introductivă a alin.(5) al art.71 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul 
cuprins: 
„(5) Executarea ordinelor la deschidere este realizată în funcție de prioritatea de execuție (preț, timp), luând în considerare și următoarele 
elemente: (...)” 
 

20. Partea introductivă a alin.(2) al art.97 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul 
cuprins: 
„(2) În condițiile în care există alte ordine afișate după ordinul hidden, în cadrul aceluiași nivel de preț, dacă volumul vizibil curent al ordinului hidden 



este mai mare decât volumul ordinului agresiv (ordinul din contraparte care generează tranzacționarea ordinului hidden): (...)” 
 

21. Lit. b) de la alin.(2) al art.97 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„b) ordinul hidden își păstrează prioritatea de afișare și de execuție în cadrul aceluiași nivel de preț (nu primește o nouă prioritate de timp).” 

 

22. Alin.(3) al art.97 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„(3) În condițiile în care există alte ordine afișate după ordinul hidden, în cadrul aceluiași nivel de preț, dacă volumul vizibil curent al ordinului hidden 
este mai mic sau egal cu volumul ordinului agresiv (ordinul din contraparte care generează tranzacționarea ordinului hidden) se va proceda,  
după caz, potrivit alin.(4) sau (5).” 
 

23. Lit. c) de la alin.(4) al art.97 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„c) ordinul se introduce în lista ordinelor, în cadrul aceluiași nivel de preț și i se alocă o nouă înregistrare de timp.” 

 

24. Lit. c) de la alin.(5) al art.97 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„c) ordinul primește o nouă prioritate de execuție (implicit, o nouă înregistrare de timp), prin reînregistrarea acestuia în lista ordinelor, în cadrul 

aceluiași nivel de preț;” 
 

25. Partea introductivă a alin.(6) al art.97 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul 
cuprins: 
„(6) În condițiile în care nu există alte ordine afișate după ordinul hidden, la același nivel de preț: (...)” 
 

26. După alin.(1) al art.100 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou alineat, alin.(11), 
cu următorul cuprins: 
„(11) Într-un cont grup nu sunt permise subscrieri aparținând conturilor globale.” 

 

27. Alin.(3)-(5) ale art.100 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
 

28. Alin.(3) al art.1021 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
 

29. Alin.(6) al art.1021 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„(6) Pentru Participanții care tranzacționează instrumentele financiare menționate la alin.(1), precum și pentru Participanții care utilizează conturi 
globale, conform unuia dintre sistemele de conturi utilizate pentru mecanismul cu prevalidare, prevederile prezentului titlu se aplică în mod 
corespunzător și se completează cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. 32/2006, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 și cu alte reglementări 
incidente.” 
 

30. După alin.(6) al art.1021 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou alineat, alin.(7), 
cu următorul cuprins: 
„(7) Prevederile alin.(5) se aplică și pentru participanții care utilizează conturi globale, indiferent de sistemul de conturi utilizat, în cazul 
mecanismului cu prevalidare.” 
 

31. Alin.(3) al art.137 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„(3) Criteriile de lichiditate aplicate de BVB pentru includerea valorilor mobiliare în secțiunea menționată la alin.(2) lit. a) sunt cele utilizate pentru 
selecția acțiunilor listate pe piața reglementată a BVB, la Categoria I și II, care sunt incluse în indicii BET, BET-FI și ROTX, și anume: lichiditatea și 
alte aspecte relevante, în conformitate cu metodologia indicilor respectivi.” 
 

32. Lit. c) de la alin.(1) al art.142 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„c) neconfirmarea de către un agent custode a decontării unor tranzacții încheiate de un Participant pe contul individual al unui client al agentului 

custode, în situația în care din documentația justificativă transmisă BVB de către Participant rezultă că Participantul respectiv a executat corect 
ordinul clientului;” 

 

33. După lit. c) de la alin.(1) al art.142 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce o nouă literă, 
lit. d), cu următorul cuprins: 

„d) neconfirmarea de către un agent custode a decontării unor tranzacții încheiate de un Participant, pe contul global aferent clientului/clienților 
agentului custode respectiv, în situația în care din documentația justificativă transmisă BVB de către Participant rezultă că Participantul 
respectiv a executat corect ordinul clientului.” 

 

34. După alin.(2) al art.142 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou alineat, alin.(3), 
cu următorul cuprins: 
„(3) Cerințele referitoare la corectarea erorilor tranzacțiilor efectuate în BVB se aplică în mod corespunzător și pentru contul House.” 
 

35. Alin.(1) și (4) al art.143 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață vor avea următorul cuprins: 
„Art. 143. - (1) În cazul în care un Participant, conform sistemului de conturi utilizat, solicită corectarea erorii pentru tranzacții încheiate pe un cont 
individual sau un cont global, pentru un client care nu utilizează serviciile unui agent custode, Participantul va informa clientul asupra erorii și va 
solicita acordul acestuia pentru corectarea erorii printr-o operațiune de sens contrar, care să repună clientul în situația inițială, cu suportarea de 
către Participant a tuturor costurilor aferente operațiunii de corecție a erorii și de repunere a clientului în situația inițială. 
(...)  
(4) În situația în care clientul nu este de acord cu efectuarea operațiunii de sens contrar sau nu sunt îndeplinite condițiile de efectuare a acesteia 
(cum ar fi modificarea condițiilor de piață, suspendarea simbolului etc.), precum li în cazul în care, conform sistemului de conturi utilizat,  
un Participant solicită corectarea erorii pentru tranzacții încheiate pe contul individual, respectiv pe contul global aferent clientului/clienților agentului 
custode, Participantul poate solicita în scris BVB corectarea erorii, conform prevederilor art.144-150.” 
 

36. Lit. a), b) și d) de la alin.(1) al art.144 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață vor avea următorul 
cuprins: 

„a) copie după ordinul primit de la clientul corespunzător contului individual, respectiv contului global, pentru care s-a produs eroarea, dacă este 
cazul; 

b) copie după înștiințarea transmisă clientului, corespunzător contului individual, respectiv contului global deschis la Participant, pentru care s-a 
produs eroarea și dovada remiterii notificării respective, numai în cazul în care Participantul respectiv solicită corectarea erorii pentru tranzacții 



încheiate pe contul individual, respectiv contul global, pentru un client care nu utilizează serviciile unui agent custode; 
(...) 
d) copie după ordinul primit de la clientul corespunzător contului individual, respectiv contului global care va fi utilizat pentru corecția erorii;” 

 

37. Art.146 și 147 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață vor avea următorul cuprins: 
„Art. 146. Pentru un Participant care utilizează conturi individuale, BVB va considera drept solicitare validă de corectare a erorii numai solicitarea de 
corectare a tranzacțiilor acestuia provenite dintr-un singur ordin introdus în sistem. În cadrul unei solicitări de corectare a erorii unui Participant, 
BVB va corecta o parte sau toate tranzacțiile care provin dintr-un singur ordin introdus în sistem de către Participant. 
Art. 147. BVB operează corectarea erorii pentru tranzacțiile aferente procesării în sistem a ofertelor publice, operațiunilor speciale și deal-urilor 
numai în situația prevăzută la art.142 alin.(1) lit. c) și la solicitarea Depozitarului Central, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între 
BVB și Depozitarul Central.” 
 

38. Alin.(1) al art.150 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„Art. 150. (1) Corectarea erorii unei tranzacții se va realiza pentru contul indicat de Participant, fără modificarea celorlalte elemente ale tranzacției 
respective.” 
 

39. Partea introductivă a alin.(3) al art.219 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Un Market Maker pentru o anumită serie de titluri de stat poate efectua în nume propriu, pe contul propriu (“House”) sau pe conturile globale, 
următoarele operațiuni pentru seria respectivă de titluri de stat: (…)” 
 

40. Alin.(5) al art.226 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„(5) Pentru ofertele și operațiunile speciale de vânzare care se derulează pe un alt simbol decât simbolul de bază aferent instrumentului financiar 
respectiv, Participantul intermediar al vânzării, conform sistemului de conturi utilizat, va transfera de la Depozitarul Central în contul individual, 
respectiv contul global corespunzător Ofertantului/vânzătorului instrumentele financiare care fac obiectul vânzării.” 
 

41. Art.235 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„Art. 235. - (1) Participanții cumpărători, conform sistemului de conturi utilizat, introduc ordinele de cumpărare pe conturile individuale,  
respectiv conturile globale corespunzătoare clienților proprii sau pe contul House în piața de tip POFSV, pe toată durata ședinței de tranzacționare, 
conform programului pieței POFSV, după introducerea ordinului de vânzare în sistem. Ordinele de cumpărare vor avea caracteristicile de cantitate 
și preț indicate de cumpărători, respectând precizările Ofertantului din anunțul privind vânzarea specială la ordin. 
(2) Participantul intermediar al vânzătorului poate introduce în piața de tip POFSV ordine de cumpărare pe conturile individuale, respectiv conturile 
globale corespunzătoare clienților proprii, conform sistemului de conturi utilizat de acesta. În vederea încheierii tranzacției, Participantul intermediar 
al vânzătorului poate introduce ordine de cumpărare în nume propriu și poate modifica ordinul de vânzare existent în piață, o singură dată,  
pe toată durata ședinței de tranzacționare, conform orarului pieței POFSV, dacă acest lucru este impus de angajamentele asumate de către 
Participant, prin acordul formal privind vânzarea pachetului de valori mobiliare încheiat cu Ofertantul.” 
 

42. Art.240 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„Art. 240. În aplicarea prevederilor legale referitoare la tranzacțiile care au la bază abuzul pe piață, BVB se obligă să pună la dispoziția C.N.V.M. 
toate mijloacele tehnice și informaționale care să permită vizualizarea și înregistrarea tranzacțiilor efectuate în cadrul BVB și transmite zilnic 
C.N.V.M. situația tuturor tranzacțiilor efectuate în decursul ședinței de tranzacționare.” 
 

43. După art.7 din Titlul IV, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou articol, art.71, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 71. BVB va pune la dispoziția Participanților la piață un mecanism de publicare a tranzacțiilor efectuate în afara pieței reglementate sau a unui 
sistem alternativ de tranzacționare, conform Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006, Regulamentului CE nr.1287/2006 și a altor reglementari 
incidente.” 
 

44. După art.7 din Titlul VI, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou articol, art.71, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 71. (1) BVB va informa participanții la piață referitor la sistemele de conturi implementate, datele de la care acestea sunt disponibile pentru 
utilizare, precum și în legătură cu precizările tehnice aplicabile. 
(2) BVB și Depozitarul Central vor emite precizări referitoare la operațiunile tehnice pentru translatarea activității unui Participant de la un sistem de 
conturi la altul. 
(3) Utilizarea sistemului de conturi globale de către un Participant este condiționată de respectarea Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010.” 
 

45. Anexa nr.5 din Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„ANEXA NR.5 

 

RUBRICILE DE MAI JOS SE VOR COMPLETA DE CĂTRE BVB 
Director:_______________________________________ 
Şef Departament de specialitate:____________________ 
Executant:______________________________________ 
Data efectuării corecției:___________________________ 
Observații:______________________________________ 
 

CERERE DE CORECTARE A ERORII 
 

Participant: ______________________ 
 

Tranzacție efectuată prin:  
 

□ Arena Terminal Cod agent de bursă: _______________________ Agent de bursă: ________________________________ 
□ Order Collector Cod agent de bursă: _______________________ Agent de bursă: ________________________________ 
□ Arena Gateway Cod de acces alocat Participantului: ___________ Agent de bursă asociat: __________________________ 
□ Arena Fix Cod de acces alocat Participantului: ___________ Agent de bursă asociat: __________________________ 
 



În conformitate cu Capitolul VI, Titlul III, Cartea I, vă solicităm invalidarea/în confirmarea tranzacției cu următoarele caracteristici: 
 

DATA:__________________ 
TICHET:_________________ 
# ORDIN:________________ 
SIMBOL:________________ 
# CONT ÎN SISTEMUL BVB (CUMPĂRĂTOR/VÂNZĂTOR):__________________ 
NUME CONT: _______________________________________________________ 
REFERINŢA INTERNĂ*: _______ 
 

PREŢ:______________________ 
VOLUM:____________________ 
 

prin înlocuirea contului inițial cu contul # ___________________________________ 
și denumirea: ________________________________________________________ 
 

Motivul solicitării corecției erorii: __________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

         Nume, semnătură și ștampile                 Nume și semnătură 
Președinte/Director general Participant                    Agent de bursă 
______________________________________ 
 

*utilizată numai în cazul conturilor globale și care poate fi folosită de un Participant pentru reflectarea corectă a tranzacției efectuate în cadrul BVB 
în sistemele proprii.” 
 

46. Anexa nr.6 din Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„ANEXA NR.6 

 

FORMULAR  
PENTRU RAPORTAREA TRANZACŢIEI DE CUMPĂRARE/VÂNZARE SPECIALĂ  

(BUY-IN/SELL OUT SPECIALĂ) 
 

Nr.: ______________________________ 
Data: _____________________________ 
 

în conformitate cu: 
 

- Ordinul de cumpărare primit de:  
Participant: _______________________________________________________________ 
Nr. înregistrare/data: ________________________________________________________ 
 

- Ordinul de vânzare primit de: 
Participant: _______________________________________________________________ 
Nr. înregistrare/data: ________________________________________________________ 
 

Se raportează BVB următoarea Tranzacție de cumpărare/vânzare specială (buy-in/sell out specială): 
 

Denumirea instrumentului financiar: ____________________________________________ 
Simbolul instrumentului financiar: ______________________________________________ 
Cantitatea de instrumente financiare obiect al tranzacției: __________________________ 
Prețul negociat: ___________________________________________________________ 
Data decontării: ___________________________________________________________ 
Valoarea totală a tranzacției: _________________________________________________ 
 

Detalii cumpărător: 
 

Nume asociat contului: ______________________________________________________ 
Nr. cont cumpărător: ________________________________________________________ 
Referința internă*: __________________________________________________________ 
Data, ora și minutul primirii ordinului: ___________________________________________ 
 

Semnătura autorizată din partea Participantului cumpărător 
Ştampila Participantului cumpărător 
 

Detalii vânzător: 
 

Nume asociat contului: ________________________________________________________ 
Nr. cont vânzător: ___________________________________________________________ 
Referința internă*: ___________________________________________________________ 
Data, ora și minutul primirii ordinului: ____________________________________________ 
 

Semnătura autorizată din partea Participantului vânzător 
Ştampila Participantului vânzător 
 

URMĂTOARELE RUBRICI SE VOR COMPLETA DE CĂTRE DEPOZITARUL CENTRAL 
 

Depozitarul Central confirmă necesitatea introducerii tranzacției respective în sistemul BVB, precum și îndeplinirea cerințelor pentru 
efectuarea operațiunilor respective: 



 

Da Nu  
 

Semnătura autorizată din partea Depozitarului Central _______________________ 
Ştampila Depozitarului Central ___________________________________________ 
Observații ____________________________________________________________ 
 

URMĂTOARELE RUBRICI SE VOR COMPLETA DE CĂTRE BVB 
 

Semnătura autorizată din partea BVB: _____________________________________ 
Ştampila BVB: _________________________________________________________ 
Data efectuării Tranzacției buy-in/sell out speciale: __________________________ 
Observații: _____________________________________________________________ 
 

*utilizată numai în cazul conturilor globale și care poate fi folosită de un Participant pentru reflectarea corectă a tranzacției efectuate în cadrul BVB 
în sistemele proprii.” 
 

47. Ultimul rând din tabelul din Anexa nr.7 din Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
 

Parametru / Piața Reg Odd Lot Deal Buy in Sell Out 
Prioritate de afișare și execuție ordine Preț, timp Preț, timp - Preț, timp Preț, timp 

 

48. Ultimul rând din cel de-al doilea tabel de la lit. C din Anexa nr.8 din Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va 
avea următorul cuprins: 
 

Parametru/ Piața Principală Deal 
Priorități de afișare și execuție Preț și timp - 

 

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

DECIZIA NR. 1584 / 07.12.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată 

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

în temeiul art.1 alin.(3) și art.139 alin.(4)-(6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și 
sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.534/21.04.2010 prin care s-au aprobat constituirea și administrarea de către  
S.C. Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de sistem, a sistemului alternativ de tranzacționare ATS, precum și 
regulile de funcționare a acestuia, 

analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27834/27.08.2010, completată cu 
adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36222/23.11.2010, 

conform Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 07.12.2010,  

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

Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor sistemului alternativ de tranzacționare ATS administrat de S.C. Bursa de Valori 
București S.A., care constau în Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem, aprobate prin Decizia C.N.V.M. 
nr.534/21.04.2010, cu amendamente. 
Art. 2. Forma amendată a articolelor modificate din reglementările menționate la art.1 este cuprinsă în anexa care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 
Art. 3. S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările sistemului alternativ de tranzacționare ATS 
administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem. 
Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art.1 va fi supusă, în prealabil, aprobării C.N.V.M. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Bursa de Valori București S.A. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1584/07.12.2010 

 
Modificări la Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem 

 

1. Lit. a) de la art.6 din Titlul II al Codului Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem se abrogă. 
 

2. Lit. a) de la art.11 din Titlul II al Codului Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins: 
„a) se vor aplica, în mod corespunzător, prevederile Capitolului II (aplicabile Categoriei de bază acțiuni) sau Capitolelor IV-V, (numai pentru 

instrumentele financiare care sunt valori mobiliare), cu excepția obligativității înregistrării în evidențele C.N.V.M.;” 
 

3. Alin.(2) de la art.23 din Titlul II al Codului Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins: 
„(2) Emitenții ale căror acțiuni se tranzacționează la cererea lor în Secțiunea New Market acțiuni sau care și-au exprimat acordul pentru 
tranzacționare în această secțiune în condițiile prevăzute la art.13, vor transmite la BVB rapoartele prevăzute la art.21 alin.(1) în termen de cel mult 



5 zile de la producerea unui eveniment important.” 
 

4. Lit. e) de la alin.(1) al art.25 din Titlul II al Codului Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins: 
„e) conform deciziei Consiliului BVB în acest sens, în baza notei Comisiei de Admitere la Tranzacționare, pentru instrumentele Financiare admise 

la tranzacționare și pe o Piață Reglementată, precum și pentru acțiunile încadrate în secțiunea New Market.” 
 

5. După lit. e) de la alin.(1) al art.25 din Titlul II al Codului Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem se introduce o nouă literă, lit. f),  
cu următorul cuprins: 

„f) conform deciziei Consiliului BVB emise în baza art.13 alin.(2).” 
 

6. Subpunctul 2 de la pct.1 din Procedura 2 din Anexa 1 a Codului Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins: 
„2. copie a Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare emis de către C.N.V.M. (nu se depune în cazul valorilor mobiliare care se vor 

tranzacționa fără acordul emitentului);” 
 

7. Lit. c) de la subpunctul 5.ii) de la pct.1 din Procedura 2 din Anexa 1 a Codului Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea 
următorul cuprins: 

„c) numărul total de valori mobiliare la momentul depunerii cererii;” 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 1585 / 07.12.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.148 alin.(2) și art.149 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în aplicarea art.29 lit. b) pct. v) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, 

aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare,  
a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, 

având în vedere adresa S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36464/25.11.2010 și adresa 
S.C. Depozitarul Central S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36897/30.11.2010, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 07.12.2010,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Sistemul de conturi globale și mecanismul fără prevalidare a instrumentelor financiare se aplică în cazul acțiunilor emise de 
S.C. Fondul Proprietatea S.A., începând cu data admiterii acestora la tranzacționare pe piața reglementată administrată de  
S.C. Bursa de Valori București S.A., cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de 
conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de 
valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă și ale  
Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și 
contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr. ro. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 1586 / 08.12.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35055/11.11.2010, completată prin adresa nr.35159/12.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului Cojanu Ştefan Aurelian, acordată de către 
C.N.V.M. prin Decizia nr.1264/19.07.2007 poziția nr.2, în numele societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES 
ROMANIA S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/401475, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. a domnului  
Cojanu Ştefan Aurelian. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES 
ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
DECIZIA NR. 1587 / 08.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36394/24.11.2010 transmisă de Casa de Insolvență Transilvania din 

care rezultă faptul că prin Încheierea nr.381/F/2007 din data de 26.06.2007 pronunțată de Tribunalul Bihor în  
Dosarul nr.2443/RL/111/2007 s-a dispus începerea procedurii falimentului la S.C. VINALCOOL BIHOR S.A. Oradea și s-a desemnat 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. VINALCOOL BIHOR S.A. Oradea este în 
faliment, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. VINALCOOL BIHOR S.A. Oradea, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. VINALCOOL BIHOR S.A. Oradea (CUI:64330) 
începând cu data de 13.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1588 / 08.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36394/24.11.2010 transmisă de Casa de Insolvență Transilvania din 

care rezultă faptul că prin Încheierea nr.381/F/2007 din data de 26.06.2007 pronunțată de Tribunalul Bihor în Dosarul 
nr.2443/RL/111/2007 s-a dispus începerea procedurii falimentului la S.C. VINALCOOL BIHOR S.A. Oradea și s-a desemnat 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. VINALCOOL BIHOR S.A. Oradea este în 
faliment, 

având în vedere Decizia nr.1587/08.12.2010 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. VINALCOOL BIHOR S.A. Oradea, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. VINALCOOL BIHOR S.A. Oradea, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. VINALCOOL BIHOR S.A. Oradea (CUI:64330) începând cu data 
de 13.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1589 / 08.12.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere Rezoluția nr.11425/22.10.2010 a ORC Dolj prin care s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului a 

mențiunii privind numirea lichidatorului acestei societăți comerciale, 
având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. HORTICOLA S.A. Craiova este în lichidare, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. HORTICOLA S.A. Craiova, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art.1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. HORTICOLA S.A. Craiova (CUI:2302137) începând 
cu data de 14.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1590 / 08.12.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

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



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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere Rezoluția nr.11425/22.10.2010 a ORC Dolj prin care s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului a 

mențiunii privind numirea lichidatorului acestei societăți comerciale, 
având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. HORTICOLA S.A. Craiova este în lichidare, 
având în vedere Decizia nr.1589/08.12.2010 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. HORTICOLA S.A. 

Craiova, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. HORTICOLA S.A. Craiova, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. HORTICOLA S.A. Craiova (CUI:2302137) începând cu data de 
14.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1591 / 08.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informațiile transmise prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36179/23.11.2010 de către  

ORC Botoșani, din care rezultă faptul că prin Sentința nr.349 din data de 02.10.2007 pronunțată de Tribunalul Botoșani în  
Dosarul nr.4212/40/2004 s-a dispus începerea procedurii falimentului S.C. TRANSTERA S.A. Botoșani, precum și numirea unui 
lichidator judiciar al acesteia, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. TRANSTERA S.A. Botoșani este în faliment, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. TRANSTERA S.A. Botoșani, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. TRANSTERA S.A. Botoșani (CUI:617201) începând 
cu data de 13.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1592 / 08.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informațiile transmise prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36179/23.11.2010 de către  

ORC Botoșani, din care rezultă faptul că prin Sentința nr.349 din data de 02.10.2007 pronunțată de Tribunalul Botoșani în  
Dosarul nr.4212/40/2004 s-a dispus începerea procedurii falimentului S.C. TRANSTERA S.A. Botoșani, precum și numirea unui 
lichidator judiciar al acesteia, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. TRANSTERA S.A. Botoșani este în faliment, 
având în vedere Decizia nr.1591/08.12.2010 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TRANSTERA 

S.A. Botoșani, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. TRANSTERA S.A. Botoșani, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. TRANSTERA S.A. Botoșani (CUI:617201) începând cu  
data de 13.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1593 / 08.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.43 din 
Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, 



în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere Sentința Civilă nr.2201/2010 a Tribunalului Tulcea, în dosarul nr.1206/88/2006, prin care s-a dispus 

închiderea procedurii falimentului și radierea din registrul comerțului a S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Tulcea, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Tulcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Tulcea (CUI:2373448) 
începând cu data de 13.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1594 / 08.12.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere Sentința Civilă nr.2201/2010 a Tribunalului Tulcea, în dosarul nr.1206/88/2006, prin care s-a dispus 

închiderea procedurii falimentului și radierea din registrul comerțului a S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Tulcea, 
având în vedere Decizia nr.1593/08.12.2010 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Tulcea, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Tulcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Tulcea (CUI:2373448) începând cu data 
de 13.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1595 / 09.12.2010 

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 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul art.173 alin.(1) şi art.183 (1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei B.C.R. S.A. Bucureşti înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36737/26.11.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinţei din data de 

09.12.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică primară de vânzare de obligaţiuni emise de JUDEŢUL BIHOR având următoarele 
caracteristici: 

- obiectul emisiunii: 814.000 de obligaţiuni; 
- valoarea nominală: 100 lei/obligaţiune; 
- preţul de vânzare: 100 lei/obligaţiune; 
- dobânda: ROBOR6M + 0,4%; 
- perioada de derulare: 20.12.2010-24.12.2010; 
- intermediarul ofertei: B.C.R. S.A. Bucureşti. 

Art. 2. Oferta de vânzare se va derula prin plasament intermediat, metoda de intermediere „cea mai bună execuţie”, iar alocarea se 
va face conform prevederilor prospectului de ofertă. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar şi de plată a dobânzii este 
cea prevăzută în cadrul prospectului de ofertă. Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei 
BCR S.A. București. 
Art. 3. Judeţul Bihor are obligaţia de a depune la operatorul de piaţă cererea de admitere în termen de cel mult 30 de zile de la data 
de închidere a ofertei. Obligaţiunile emise în urma ofertei publice primare vor fi înscrise la cota Bursei de Valori, în baza prospectului 
de ofertă şi în conformitate cu reglementările Bursei de Valori. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă C.N.V.M. însoţită de dovada virării cotei de 0,1% din valoarea ofertei în 
conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
 



DECIZIA NR. 1596 / 09.12.2010 
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, modificată prin  
Legea nr.208/2005, 

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

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

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
în baza prevederilor Dispunerii de măsuri nr.9/2010 și ale Deciziei C.N.V.M. nr.662/25.05.2010, 
având în vedere solicitarea Societăţii de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.20053/15.06.2010 și nr.26020/12.08.2010, completate prin adresele nr.29471/14.09.2010, nr.29805/16.09.2010, 
nr.30235/22.09.2010, nr.31112/01.10.2010 și nr.34510/08.11.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 09.12.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiţii ZEPTER ACȚIUNI, în conformitate cu prospectul de 
emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului şi contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a 
prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor fondului deschis de investiţii ZEPTER ACȚIUNI, transmisă prin adresa 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34510/08.11.2010. 
Art. 3. Societatea de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în termen de 
două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de 
emisiune al fondului și pe site-ul www.zepter-invest.ro. Modificările, cu excepția celor rezultate ca urmare a încadrării în prevederile 
Dispunerii de măsuri nr.9/2010, vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor. 
Art. 4. Investitorii fondului deschis de investiţii ZEPTER ACȚIUNI care nu sunt de acord cu modificările intervenite în cadrul 
documentelor fondului, cu excepția celor rezultate ca urmare a încadrării în prevederile Dispunerii de măsuri nr.9/2010,  
au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a 
modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unităţile de fond deţinute. 
Art. 5. Societatea de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de 
informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societăţii de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A. şi se publică 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1597 / 09.12.2010 

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 piața de capital, modificată prin  
Legea nr.208/2005, 

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

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

administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
în baza prevederilor Dispunerii de măsuri nr.9/2010 și ale Deciziei C.N.V.M. nr.662/25.05.2010, 
având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. înregistrată la C.N.V.M. 

nr.20053/15.06.2010 și nr.26020/12.08.2010, completate prin adresele nr.29471/14.09.2010, nr.29805/16.09.2010, 
nr.30235/22.09.2010, nr.31112/01.10.2010 și nr.34510/08.11.2010, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 09.12.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiții ZEPTER OBLIGAȚIUNI, în conformitate cu prospectul 
de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului şi contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a 
prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor fondului deschis de investiții ZEPTER OBLIGAȚIUNI, transmisă prin adresa 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34510/08.11.2010. 
Art. 3. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de 
două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de 
emisiune al fondului și pe site-ul www.zepter-invest.ro. Modificările, cu excepția celor rezultate ca urmare a încadrării în prevederile 
Dispunerii de măsuri nr.9/2010, vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor. 
Art. 4. Investitorii fondului deschis de investiții ZEPTER OBLIGAȚIUNI care nu sunt de acord cu modificările intervenite în cadrul 
documentelor fondului, cu excepția celor rezultate ca urmare a încadrării în prevederile Dispunerii de măsuri nr.9/2010,  

http://www.cnvmr.ro/pdf/decizii/Anexa-la-D1596-09.12.10-Buletin-48.pdf
http://www.cnvmr.ro/pdf/decizii/Anexa-la-D1597-09.12.10-Buletin-48.pdf


au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a 
modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute. 
Art. 5. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de 
informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. şi se publică 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 1598 / 09.12.2010 
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 piața de capital, modificată prin  
Legea nr.208/2005, 

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

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

administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
în baza prevederilor Dispunerii de măsuri nr.9/2010 și ale Deciziei C.N.V.M. nr.662/25.05.2010, 
având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. înregistrată la C.N.V.M. 

nr.20053/15.06.2010 și nr.26020/12.08.2010, completate prin adresele nr.29471/14.09.2010, nr.29805/16.09.2010, 
nr.30235/22.09.2010, nr.31112/01.10.2010 și nr.34510/08.11.2010, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 09.12.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiții ZEPTER MIXT, în conformitate cu prospectul de 
emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului şi contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a 
prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor fondului deschis de investiții ZEPTER MIXT, transmisă prin adresa 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34510/08.11.2010. 
Art. 3. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de 
două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de 
emisiune al fondului și pe site-ul www.zepter-invest.ro. Modificările, cu excepția celor rezultate ca urmare a încadrării în prevederile 
Dispunerii de măsuri nr.9/2010, vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor. 
Art. 4. Investitorii fondului deschis de investiții ZEPTER MIXT care nu sunt de acord cu modificările intervenite în cadrul 
documentelor fondului, cu excepția celor rezultate ca urmare a încadrării în prevederile Dispunerii de măsuri nr.9/2010,  
au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a 
modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute. 
Art. 5. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de 
informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. şi se publică 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 1599 / 09.12.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și art.64 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.42 alin.(2) și art.43 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și 

funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36296/23.11.2010, completată prin 

adresa nr.37169/02.12.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 09.12.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale SAI CERTINVEST S.A., referitoare la conținutul 
minim al acestora impus de Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică, cu excepția anexei. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

http://www.cnvmr.ro/pdf/decizii/Anexa-la-D1598-09.12.10-Buletin-48.pdf


 
DECIZIA NR. 1600 / 09.12.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 
aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul prevederilor art.126 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) lit. b) din Regulamentul nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele 

alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere solicitarea formulată de S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A. prin adresa nr.1590/12.11.2010, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35602/16.11.2010, completată prin informațiile și documentele transmise prin adresele înregistrate la 
C.N.V.M. cu nr.36307/24.11.2010, nr.36470/25.11.2010, nr.37078/02.12.2010 și nr.37083/02.12.2010, 

ținând cont de Hotărârea AGEA S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A. nr.I/22.07.2010 și de  
Decizia nr.299/09.11.2010 luată de Consiliul de Administrație al operatorului de piață, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 09.12.2010, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A., ca urmare a 
majorării capitalului social de la 22.602.720 lei la 33.427.926 lei. 
Art. 2. S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data eliberării acestui document de către oficiul registrului comerțului,  
ca urmare a modificării prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A. și se 
publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1601 / 09.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenței, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36368/24.11.2010, transmisă de ORC de pe lângă  

Tribunalul Caraș-Severin, din care rezultă faptul că prin Sentința Comercială nr.558/JS/07.12.2006, pronunțată de  
Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr.3838/COM/2005, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului la S.C. AGROMEC 
ORAVIȚA S.A. Caraș-Severin și s-a desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. AGROMEC ORAVIȚA S.A. Caraș-Severin 
este în faliment, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. AGROMEC ORAVIȚA S.A. Caraș-Severin, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC ORAVIȚA S.A. Caraș-Severin 
(CUI:1071867) începând cu data de 13.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1602 / 09.12.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36368/24.11.2010, transmisă de ORC de pe lângă  

Tribunalul Caraș-Severin, din care rezultă faptul că prin Sentința Comercială nr.558/JS/07.12.2006, pronunțată de  
Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr.3838/COM/2005, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului la  
S.C. AGROMEC ORAVIȚA S.A. Caraș-Severin și s-a desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. AGROMEC ORAVIȚA S.A. Caraș-Severin 
este în faliment, 

având în vedere Decizia nr.1601/09.12.2010 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  



S.C. AGROMEC ORAVIȚA S.A. Caraș-Severin, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. AGROMEC ORAVIȚA S.A. Caraș-Severin, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMEC ORAVIȚA S.A. Caraș-Severin (CUI:1071867) 
începând cu data de 13.12.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1603 / 09.12.2010 

În temeiul art.2, art.7 alin.(1), (4) și (6), art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.211 alin.(3) coroborate cu cele ale art.186 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art.28 din Regulamentul CE nr.809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu 
privire la informațiile ce trebuie cuprinse în cadrul prospectelor, precum și cu privire la forma, referințele la alte informații, publicarea 
prospectelor și diseminarea anunțurilor publicitare, 

în baza prevederilor art.23 coroborate cu cele ale art.92 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și 
operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 07.12.2010,  

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

Art. 1. (1) Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare tranzacționate pe  
Piața RASDAQ se întocmește în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.809/2004. 
(2) Informațiile ce urmează a fi introduse în prospectul menționat la alin.(1) care se regăsesc în alte documente publice aprobate 
și/sau transmise la C.N.V.M. vor putea fi incluse în prospect prin referire la acestea, în conformitate cu prevederile art.211 alin.(3) 
coroborate cu cele ale art.186 din Legea nr.297/2004, cu prevederile art.28 din Regulamentul CE nr.809/2004, precum și cu 
prevederile art.23 coroborate cu cele ale art.92 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M., pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1604 / 09.12.2010 

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, modificată şi 
completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de BT Asset Management SAI S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 
și a Atestatului C.N.V.M. nr.122/05.08.2010. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28793/06.09.2010, BT Asset Management SAI S.A. prin Societatea Civilă de 
Avocați Mușat & Asociații, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 prin care s-a dispus că  
Grupul Banca Transilvania are obligația de a se încadra în prevederile art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ individual. Ulterior, prin adresele 
înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34201/03.11.2010 și nr.34332/04.11.2010 s-au adus completări contestației formulate. 

Contestația este nefondată 
Reprezentanţii SIF Banat-Crişana, pe baza documentelor şi informaţiilor deţinute de societate, au suspendat drepturile de 

vot în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.4 alin.(1) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007. 
Din informaţiile disponibile la oficiul registrului comerţului rezultă că Banca Transilvania S.A. deţine 80% din capitalul social 

al BT Asset Management SAI S.A. Din lista acţionarilor la data de referinţă rezultă că BT Asset Management SAI S.A. deţine acţiuni 
SIF Banat-Crişana S.A. Din informaţiile disponibile la oficiul registrului comerţului rezultă că domnul Horia Ciorcilă şi doamna Runcan 
Luminiţa sunt administratori ai BT Asset Management SAI S.A. În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. c) din Legea 
nr.297/2004 rezultă că domnul Horia Ciorcilă și doamna Runcan Luminiţa sunt persoane implicate cu BT Asset Management SAI 
S.A., iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) şi c) din Legea nr.297/2004 aceste persoane sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF Banat-Crişana S.A. În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.2  
lit. a) din Legea nr.297/2004 rezultă că Banca Transilvania S.A. şi BT Asset Management SAI S.A. sunt persoane implicate în 
legătură cu emitentul SIF Banat-Crişana S.A., iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a), b) şi c) din  
Legea nr.297/2004 aceste persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF Banat-Crişana S.A. 

Potrivit informaţiilor de pe site-ul BT Asset Management SAI S.A., rezultă domnul Gabriel Goia este membru în Comitetul 
de Investitii al BT Asset Management SAI S.A. Din lista acţionarilor la data de referinţa rezultă că domnul Gabriel Goia deţine acţiuni 
SIF Banat-Crişana S.A. În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. c) din Legea nr.297/2004, rezultă că domnul Gabriel 
Goia este persoană implicată cu BT Asset Management SAI S.A., iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23  
lit. a) şi c) din Legea nr.297/2004, aceste persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul  



SIF Banat-Crişana S.A. 
Fondurile FÎI BT Invest 1, FDI BT Clasic şi FDI BT Maxim sunt entităţi asociate Grupului Banca Transilvania,  

fiind persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având aceeaşi sursă. 
Din contractul de societate civilă de constituire a fondului închis de Investiţii BT Invest 1 rezultă că Banca Transilvania S.A. 

este investitor iniţial al Fondului BT Invest 1 deţinând 33% din capitalul iniţial. De asemenea, Banca Transilvania este semnatar al 
contractului de societate civilă al Fondului BT Invest 1 împreună cu BT Asset Management SAI S.A. În conformitate cu prevederile 
art.2 alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, Fondul BT Invest 1 se prezumă că acţionează în mod concertat cu  
Banca Transilvania. 

În Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, se precizează că sunt 
incluse în situaţiile financiare consolidate situaţiile financiare ale entităţilor în care grupul deţine mai mult de 50% din unităţile de fond 
administrate. Potrivit aceloraşi Note la situaţiile financiare, în cursul anului 2008 au intrat în perimetrul de consolidare două fonduri 
de investiţii nou înfiinţate, printre care şi BT Invest 1, unde, potrivit Raportului consolidat al Administratorilor Băncii Transilvania 2009 
rezultă că investiţia directă a băncii în acest fond este de 83,94%. Rezultă, aşadar că Fondul BT Invest 1 este o entitate controlată 
de Grupul Banca Transilvania. 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) din Legea 297/2004 Fondul BT Invest 1 este persoană implicată 
aflându-se sub controlul Grupului Banca Transilvania, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) Fondul BT Invest 1 
este prezumat că acţionează concertat împreună cu Grupul Banca Transilvania în legătură cu emitentul SIF Banat-Crişana S.A.  
Mai mult, Fondul BT Invest 1 este administrat de o societate despre care am arătat mai sus că este prezumată că acţionează în mod 
concertat cu Banca Transilvania S.A., anume BT Asset Management SAI S.A. 

Din Raportul consolidat al administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anul 2007 rezultă că investiţia Grupului Banca 
Transilvania în entităţi asociate cuprinde o participaţie de 30,32% în FDI BT Clasic. 

Din Raportul consolidat al administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anul 2008 rezultă că Banca Transilvania S.A. deţine 
investiţii în întreprinderi asociate, respectiv în societăţi asupra cărora grupul poate exercita o influenţă semnificativă, iar o astfel de 
investiţie o reprezintă cota deţinută de Banca Transilvania în fonduri de investiţii, unde participaţia se încadrează între  
minimum 23,88% şi maximum 35,90%. 

Mai mult, în Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, se arată că în 
cursul anului 2008 investiţiile Grupului Banca Transilvania în fondurile BT Index, BT Clasic, BT Maxim, FDI Transilvania şi Fondul 
Privat Comercial au fost recunoscute şi prezentate ca investiţii în entităţi asociate. 

În conformitate cu prevederile art.2. alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, Fondul BT Clasic se prezumă că 
acţionează în mod concertat cu Banca Transilvania S.A. În plus, Fondul BT Clasic este administrat de o societate care este 
prezumată ca acţionând în mod concertat cu Banca Transilvania S.A., anume BT Asset Management SAI S.A. 

Din rapoartele consolidate ale administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anii 2007 şi 2008, rezultă că BT Direct S.A. 
(societate controlată de Banca Transilvania S.A. - 93,69% din capitalul social) deţine 17.850 de unităţi de fond în FDI BT Maxim. 

Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, arată că în cursul anului 2008 
investiţiile grupului în Fondurile BT Index, BT Clasic, BT Maxim, FDI Transilvania şi Fondul Privat Comercial au fost recunoscute şi 
prezentate ca investiţii în entităţi asociate. În conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
Fondul BT Maxim se prezumă că acţionează în mod concertat cu Banca Transilvania. FDI BT Maxim este administrat de o societate 
care este prezumată ca acţionând în mod concertat cu Banca Transilvania S.A., și anume BT Asset Management SAI S.A. 

Potrivit dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 prin persoane implicate se înțelege persoanele 
care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun, respectiv persoanele fizice din 
cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control iar potrivit art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din același act normativ,  
sunt persoane care acţionează în mod concertat, două sau mai multe persoane legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a 
înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. 

Până la proba contrară, sunt prezumate că acţionează în mod concertat persoanele implicate. 
Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) pct.23 din Legea nr.297/2004 sunt persoane care acţionează în mod concertat două sau 

mai multe persoane legate printr-un acord expres sau tacit pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la 
proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat: a) persoanele implicate; b) societatea-mamă 
împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele; c) o societate comercială cu membrii 
consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele; d) o societate comercială cu 
fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri. De asemenea, în Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, la art.2 
alin.(3) lit. f), i) și j) se prevede că, în aplicarea dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 din Legea nr.297/2004, se prezumă a acţiona în mod 
concertat, până la proba contrarie, fără a se limita la acestea, persoanele care au exercitat sau exercită în mod identic drepturile de 
vot conferite de valorile mobiliare emise de acelaşi emitent; persoanele care au deţinut sau deţin în acelaşi timp acţiuni la una sau 
mai multe persoane juridice exercitând controlul asupra acestora şi desfăşurând o politică comună, cu sau fără legătură cu piaţa de 
capital respectiv persoanele care au derulat sau derulează operaţiuni economice împreună, cu sau fără legătură cu piaţa de capital. 

Prin Atestatul nr.122/05.08.2010, C.N.V.M. a luat act de faptul că Grupul Banca Transilvania a depăşit limita de deţinere 
prevăzută de art.286ˆ1 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, 
obligaţiile prevăzute de art.2 alin.(2) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286ˆ1 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006. 

De asemenea, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 s-a pus în vedere membrilor Grupului Banca Transilvania, 
obligația de a se încadra în prevederile art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de  
90 de zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ individual, cu precizarea că, în situația în care obligația sus-menționată 
nu este îndeplinită, petentele vor fi sancționate potrivit prevederilor legale. 



- Potrivit dispoziţiilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, articol introdus prin OG nr.41/2005 privind 
reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr.97/2006, orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine, 
singură ori împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, acţiuni emise de către societăţile de investiţii financiare 
rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private, dar nu mai mult de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii 
financiare. 

La alineatul (2) al acestui articol se precizează că exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţiunile deţinute de 
acţionarii care depăşesc limitele prevăzute la alin.(1). Alineatul 4 al acestui articol dispune în mod imperativ cu privire la faptul că,  
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. Prin urmare ne aflăm în fața unei limitări impuse de 
legiuitor prin dispozițiile actului normativ în cauză. 

În aplicarea alineatului (5) al acestui articol, C.N.V.M. a emis Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007. 
Ordonanța nr.355/05.08.2010 a fost emisă de C.N.V.M. având în vedere prevederile legale mai sus menționate, 

coroborate şi cu dispoziţiile Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004,  
potrivit cărora dispoziţiile referitoare la suspendarea exerciţiului dreptului de vot sunt aplicabile în situaţia în care, la data intrării în 
vigoare a Legii nr.97/2006 sau ulterior, o persoană, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, 
deţine mai mult de 1% din capitalul social al unei societăţi de investiţii financiare. 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2007 vine să detalieze modul de aplicare a unui text de lege, mai exact a art.2861 din  
Legea nr.297/2004 care prevede suspendarea de drept a drepturilor de vot pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc 
limitele prevăzute la alin.(1), respectiv 1% din capitalul social al SIF. 

Este vorba deci despre un act normativ cu putere de lege, care prevede un caz special de suspendarea drepturilor de vot. 
Obligaţia de aliniere la prevederile legale exista în sarcina petentului de la momentul încălcării art.2861 şi a fost reiterată 

persoanelor vizate de către autoritatea în domeniu. Prin actele contestate, C.N.V.M. şi-a îndeplinit rolul său activ şi expres 
reglementat de supraveghere a punerii în aplicare a dispoziţiilor legale. 

Mai arătăm faptul că, în speță, nu ne aflăm în fața unei delegări de prerogative a C.N.V.M. către conducerea SIF,  
astfel cum este prevăzută această procedură a delegării de dispozițiile art.10 din Statutul C.N.V.M., având în vedere faptul că 
această procedură nu poate avea ca obiect adoptarea de norme, ci numai acte individuale emise în numele C.N.V.M. 

Prin urmare, conducerea SIF nu poate decât să constate încadrarea în ipoteza prevăzută de lege, suspendarea drepturilor 
de vot intervenind prin efectul acesteia, situație pe care conducerea SIF o constată, responsabilitatea aparținându-i. 

În ceea ce privește critica de neconstituționalitate a prevederilor Instrucțiunii nr.1/2007, aceasta nu poate fi reținută 
deoarece actul normativ în cauză nu aduce încălcări ale dreptului de proprietate iar raportarea la prevederile art.53 din Constituție 
este exagerată. 

Referitor la faptul că legea nu reglementează în mod expres procedura de contestare a unei decizii interne a unei societăți 
comerciale în fața instanțelor judecătorești precizăm că persoanele interesate au posibilitatea de a ataca în justiție orice astfel de 
decizie pe care o consideră contrară drepturile lor. În acest sens se exprimă prevederile art.21 alin.(1) din Constituția României care 
arată că, orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime. 

 - Potrivit dispoziţiilor art.4 alin.(1) din Instrucţiunea nr.1/2007, responsabilitatea cu privire la calculul limitei de deţinere, 
precum şi la suspendarea drepturilor de vot în cazul în care sunt incidente prevederile art.286^1 din Legea nr.297/2004 şi ale 
prezentei instrucţiuni revine conducerii SIF sau a SAI care administrează o SIF. 

Societăţile de investiţii financiare au o natură juridică duală, de societăţi comerciale care sunt înfiinţate, organizate şi 
conduse în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R, respectiv de organisme de plasament colectiv a căror activitate se supune 
cerinţelor instituite prin Legea nr.297/2004. 

Pentru acest motiv şi în considerarea domeniului de reglementare delegat de legiuitor (stabilirea procedurii de constatare a 
suspendării drepturilor de vot ale unor acţionari cu ocazia A.G.A.), C.N.V.M. a avut în vedere la emiterea Instrucţiunii nr.1/2007 
noţiunea de conducere în înţelesul prevederilor legii cadru a societăţilor comerciale (art.142 coroborat cu art.143). 

Astfel, în accepţiunea autorităţii de reglementare și supraveghere a pieței de capital, prin termenul de conducere se 
înţelege conducerea legală şi statutară a unei societăţi de investiţii financiare autoadministrate sau, după caz, a SAI care 
administrează o astfel de entitate, respectiv consiliul de administraţie al fiecăreia dintre cele două entităţi. 

În același sens se exprimă și dispozițiile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 și art.129 alin.(6) din Legea nr.31/1990 
republicată care impun verificarea aplicării dispozițiilor legale cu privire la condițiile de prezență și vot în AGA. 

 - Potrivit dispozițiilor art.286 ind.1 alin.(4) din Legea nr.297/2004, 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. 

Prin dispozițiile legale menționate, legiuitorul a instituit o obligație în sarcina acționarilor ce depășesc limita de 1% din 
capitalul social al SIF, respectiv aceea a vânzării acțiunilor respective, instituind în acest sens și un termen de grație de 3 luni de la 
data depășirii acestei limite. 

Precizăm faptul că această obligație trebuie executată de bună voie în termenul prevăzut de lege, în caz contrar,  
după expirarea termenului menționat, devenind incidentă procedura prevăzută la art.283 din Legea nr.297/2004. 

Având în vedere caracterul concertat al acțiunii membrilor Grupului Banca Transilvania, așa cum a rezultat din analiza 
conducerii SIF Banat-Crișana și informațiile transmise de S.C. Depozitarul Central S.A., C.N.V.M. a emis actul administrativ 
individual raportându-se la toți membrii grupului ca subiecți ai obligației instituite de lege, acesta adresându-se tuturor subiecților de 
drept implicați. 

Astfel, sub aspectul prezentat nu se poate reține critica formulată de petent. 
- Prin Atestatul nr.122/05.08.2010, având în vedere concluziile analizei conducerii SIF Banat-Crișana S.A. privind aplicarea 



prevederilor art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, C.N.V.M. a luat act de faptul că Grupul Banca Transilvania format din (…),  
a depășit limita de deținere de 1% din capitalul social al acestui emitent, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile 
prevăzute de art.286 ind.1 alin.(4) din Legea nr.297/2004. 

Luând în considerare atestatul sus-menționat, concluziile conducerii SIF Banat-Crișana și informațiile furnizate de  
S.C. Depozitarul Central S.A., C.N.V.M. a emis Ordonanța nr.355/05.08.2010 prin care a reiterat persoanelor care compun Grupul 
Banca Transilvania obligația de a se încadra în prevederile impuse de lege, în caz contrar urmând a fi sancționați potrivit dispozițiilor 
legale. 

Menționăm că, în cuprinsul ordonanței atacate, nu se specifică nicăieri faptul că C.N.V.M. ar fi efectuat vreun calcul al 
limitei de deținere în speța de față. 

În ceea ce privește o eventuală încălcare de către C.N.V.M. a prevederilor Instrucțiunii nr.1/2007, având în vedere critica 
de nelegalitate a acestui act normativ secundar adusă de petent în cuprinsul plângerii prealabile, apreciem că orice raportări 
ulterioare la dispozițiile acestui act considerat vădit nelegal nu își mai au susținerea. 

- Pentru a fi valabil, un act administrativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie emis de autoritatea 
competentă şi în limitele competenţei sale, să fie emis în forma şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege, să fie conform cu 
constituţia, legile şi actele normative în vigoare şi să fie conform cu interesul public urmărit de lege. 

Menționăm că dispoziţiile art.9 alin.(5) din Statutul C.N.V.M. arată că deciziile şi ordonanţele emise de C.N.V.M. trebuie să 
conţină motivaţiile de drept care au condus la luarea măsurii respective. 

Referitor la actul administrativ ce face obiectul prezentelor plângeri, considerăm că acesta conţine în preambulul său 
temeiul de drept care a condus la emiterea acestuia cât și motivațiile de drept fapt pentru care respingem critica petentelor 
referitoare la nelegalitatea ordonanței atacate din perspectiva nerespectării dispozițiilor Statutului C.N.V.M. 

- Pentru a ușura sarcina probei în situaţia în care două sau mai multe persoane acţionează în mod concertat în legătură cu 
un emitent, legiuitorul a instituit o serie de prezumţii în această materie. 

Astfel, după cum s-a reţinut în doctrina de specialitate, prezumţiile nu se bazează pe declaraţiile părţilor sau ale unor terţe 
persoane ci pe unele procedee logice, cum sunt inducţia şi deducţia. Raţiunea prezumţiilor rezidă tocmai în necesitatea de a 
descoperi adevărul şi în acele cazuri în care judecătorul sau altă persoană care aplică legea nu are la dispoziţie probe directe.  
Codul civil tratează prezumţiile ca mijloace de probă în cadrul procesului civil. 

Din cuprinsul dispoziţiilor art.1199 Cod civil, rezultă faptul că legea face distincţie între două categorii de prezumţii: 
prezumţiile legale şi prezumţiile simple. Conform art.1200 Cod civil, prezumţiile legale sunt cele determinate de lege, în această 
categorie încadrându-se şi prezumţiile prevăzute la art.2 alin.(1) pct.23 - cu trimitere la pct.221 din Legea nr.297/2004. 

Întrucât în cazul prevăzut de textul de lege de mai sus este permisă proba contrarie, rezultă că ne aflăm în prezenţa unor 
prezumţii legale relative, care pot fi combătute prin orice mijloc de probă admis de lege. 

Codul civil şi Codul de procedură civilă nu reglementează declaraţia pe propria răspundere ca mijloc de probă prin care se 
poate dovedi un fapt (cum este cazul pentru înscrisuri, martori, prezumţii, mărturisirea uneia dintre părţi, expertiza, cercetarea la  
faţa locului). 

Prin urmare, declaraţiile persoanelor participante la adunarea generală a acţionarilor sunt simple declaraţii pe proprie 
răspundere şi nu constituie mijloace de probă admise de lege. 

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

Decizia C.N.V.M. nr.962/18.06.2007 stipulează la art.1 că, în ceea ce priveşte relaţia unei societăţi de administrare a 
investiţiilor (SAI) cu organismele de plasament colectiv şi cu deţinătorii de portofolii individuale de investiţii pe care le administrează, 
se prezumă că acestea nu acţionează în mod concertat, doar până la proba contrară. Menționăm că, prezumţia relativă instituită de 
Decizia C.N.V.M. nr.962/18.06.2007 poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă. BT Asset Management SAI S.A. este o societate 
controlată de Banca Transilvania S.A., conform art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) din Legea nr.297/2004 cu care se prezumă că acţionează 
concertat şi nu intră sub incidenţa prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr.962/18.06.2007. Prezumţia relativă instituită de Decizia C.N.V.M. 
nr.962/18.06.2007 a fost răsturnată prin probe contrarii, dovedindu-se, în primul rând că fondurile BT Invest 1, BT Clasic şi  
BT Maxim sunt entităţi asociate Grupului Banca Transilvania, fiind persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează 
resurse financiare având aceeaşi sursă, iar în al doilea rând, faptul că fondurile arătate mai sus sunt administrate de către BT Asset 
Management SAI S.A., societate controlată de Grupul Banca Transilvania şi prezumată a acţiona în mod concertat cu acest grup.  
De asemenea, în cadrul AGEA din 30.04.2010, BT Asset Management SAI S.A., FDI BT Clasic, FÎI BT Invest 1, FDI BT Maxim şi  
FÎI BT Invest şi-au exprimat drepturile de vot identic. 

Referitor la suspendarea drepturilor de vot ale fondurilor FÎI BT Invest 1, FDI BT Clasic şi FDI BT Maxim şi ale SAI Asset 
Management S.A., considerăm că aceasta s-a efectuat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, dispoziţiile Deciziei C.N.V.M. 
nr.962/18.06.2007 nefiind aplicabile în speţă. 

De asemenea, mai precizăm faptul că petenta, cât și alte persoane membre ale Grupului Banca Transilvania au formulat 
prin aceeași societate de avocatură plângerile prealabile având motivări identice, fapt surprinzător în condițiile în care se afirmă că 
nu acționează concertat cu privire la emitentul SIF Banat-Crișana. 

În baza Hotărârilor Parlamentului 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 09.12.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de BT Asset Management SAI S.A. prin Societatea Civilă de Avocați Mușat & 
Asociații împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/05.08.2010. 
Art. 2. Se respinge plângerea prealabilă formulată de BT Asset Management SAI S.A. prin Societatea Civilă de Avocați Mușat & 
Asociații împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.122/05.08.2010 pentru lipsă de motivare. 
Art. 3. Se mențin Atestatul C.N.V.M. nr.122/05.08.2010 și Ordonanța C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 ca temeinice și legale. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1605 / 09.12.2010 

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, modificată şi 
completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de Fondul Deschis de Investiții BT Maxim împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.355/05.08.2010 și a Atestatului C.N.V.M. nr.122/05.08.2010. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28787/06.09.2010, Fondul Deschis de Investiții BT Maxim prin Societatea Civilă 
de Avocați Mușat & Asociații, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 prin care s-a dispus că  
Grupul Banca Transilvania are obligația de a se încadra în prevederile art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ individual. Ulterior, prin adresele 
înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34201/03.11.2010 și nr.34332/04.11.2010 s-au adus completări contestaţiei formulate. 

Contestația este nefondată  
Reprezentanţii SIF Banat-Crişana, pe baza documentelor şi informaţiilor deţinute de societate, au suspendat drepturile de 

vot în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.4 alin.(1) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007. 
Fondurile FÎI BT Invest 1, FDI BT Clasic şi FDI BT Maxim sunt entităţi asociate Grupului Banca Transilvania,  

fiind persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având aceeaşi sursă. 
Din contractul de societate civilă de constituire a fondului închis de Investiţii BT Invest 1 rezultă că Banca Transilvania S.A. 

este investitor iniţial al Fondului BT Invest 1 deţinând 33% din capitalul iniţial. De asemenea, Banca Transilvania este semnatar al 
contractului de societate civilă al Fondului BT Invest 1 împreună cu BT Asset Management S.A. În conformitate cu prevederile art. 2 
alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, Fondul BT Invest 1 se prezumă că acţionează în mod concertat cu  
Banca Transilvania. 

În Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, se precizează că sunt 
incluse în situaţiile financiare consolidate situaţiile financiare ale entităţilor în care grupul deţine mai mult de 50% din unităţile de fond 
administrate. Potrivit aceloraşi Note la situaţiile financiare, în cursul anului 2008 au intrat în perimetrul de consolidare două fonduri 
de investiţii nou înfiinţate, printre care şi BT Invest 1, unde, potrivit Raportului consolidat al Administratorilor Băncii Transilvania 2009 
rezultă că investiţia directă a băncii în acest fond este de 83,94%. Rezultă aşadar, că Fondul BT Invest 1 este o entitate controlată 
de Grupul Banca Transilvania. 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) din Legea nr.297/2004 Fondul BT Invest 1 este persoană implicată 
aflându-se sub controlul Grupului Banca Transilvania, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) Fondul BT Invest 1 
este prezumat că acţionează concertat împreună cu Grupul Banca Transilvania în legătură cu emitentul SIF Banat-Crişana S.A.  
Mai mult, Fondul BT Invest 1 este administrat de o societate despre care am arătat mai sus că este prezumată că acţionează în mod 
concertat cu Banca Transilvania S.A., anume BT Asset Management SAI S.A. 

Din Raportul consolidat al administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anul 2007 rezultă că investiţia Grupului Banca 
Transilvania în entităţi asociate cuprinde o participaţie de 30,32% în Fondul de Investiţii BT Clasic. 

Din Raportul consolidat al administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anul 2008 rezultă că Banca Transilvania S.A. deţine 
investiţii în întreprinderi asociate, respectiv în societăţi asupra cărora grupul poate exercita o influenţă semnificativă, iar o astfel de 
investiţie o reprezintă cota deţinută de Banca Transilvania în fonduri de investiţii, unde participaţia se încadrează între  
minimum 23,88% şi maximum 35,90%. 

Mai mult, în Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, se arată că în 
cursul anului 2008 Investiţiile Grupului Banca Transilvania în fondurile BT Index, BT Clasic, BT Maxim, FDI Transilvania şi  
Fondul Privat Comercial au fost recunoscute şi prezentate ca investiţii în entităţi asociate. 

În conformitate cu prevederile art.2. alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, Fondul BT Clasic se prezumă că 
acţionează în mod concertat cu Banca Transilvania S.A. În plus, Fondul BT Clasic este administrat de o societate care este 
prezumată ca acţionând în mod concertat cu Banca Transilvania S.A., anume BT Asset Management SAI S.A. 

Din Rapoartele consolidate ale administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anii 2007 şi 2008, rezultă că BT Direct S.A. 
(societate controlată de Banca Transilvania S.A. - 93,69% din capitalul social) deţine 17.850 de unităţi de fond în Fondul de Investiţi 
BT Maxim. 

Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, arată că în cursul anului 2008 
Investiţiile grupului în Fondurile BT Index, BT Clasic, BT Maxim, FDI Transilvania şi Fondul Privat Comercial au fost recunoscute şi 
prezentate ca investiţii în entităţi asociate. În conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
Fondul BT Maxim se prezumă că acţionează în mod concertat cu Banca Transilvania. FDI BT Maxim este administrat de o societate 
care este prezumată ca acţionând în mod concertat cu Banca Transilvania S.A., și anume Asset Management SAI S.A. 

Potrivit dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, prin persoane implicate se înțelege persoanele 
care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun, respectiv persoanele fizice din 



cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control iar potrivit art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din același act normativ,  
sunt persoane care acţionează în mod concertat, două sau mai multe persoane legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a 
înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. 

Până la proba contrară, sunt prezumate că acţionează în mod concertat persoanele implicate. 
Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) pct.23 din Legea nr.297/2004 sunt persoane care acţionează în mod concertat două sau 

mai multe persoane legate printr-un acord expres sau tacit pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la 
proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat: a) persoanele implicate; b) societatea-mamă 
împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele; c) o societate comercială cu membrii 
consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele; d) o societate comercială cu 
fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri. De asemenea, în Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, la art.2 
alin.(3) lit. f), i) și j) se prevede că, în aplicarea dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 din Legea nr.297/2004, se prezumă a acţiona în mod 
concertat, până la proba contrarie, fără a se limita la acestea, persoanele care au exercitat sau exercită în mod identic drepturile de 
vot conferite de valorile mobiliare emise de acelaşi emitent; persoanele care au deţinut sau deţin în acelaşi timp acţiuni la una sau 
mai multe persoane juridice exercitând controlul asupra acestora şi desfăşurând o politică comună, cu sau fără legătură cu piaţa de 
capital respectiv persoanele care au derulat sau derulează operaţiuni economice împreună, cu sau fără legătură cu piaţa de capital. 

Prin Atestatul nr.122/05.08.2010, C.N.V.M. a luat act de faptul că Grupul Banca Transilvania a depăşit limita de deţinere 
prevăzută de art.286ˆ1 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, 
obligaţiile prevăzute de art.2 alin.(2) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286ˆ1 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006. 

De asemenea, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 s-a pus în vedere membrilor Grupului Banca Transilvania, 
obligația de a se încadra în prevederile art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 
90 de zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ individual, cu precizarea că, în situația în care obligația sus-menționată 
nu este îndeplinită, petentele vor fi sancționate potrivit prevederilor legale. 

- Potrivit dispoziţiilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, articol introdus prin OG nr.41/2005 privind 
reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr.97/2006, orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine, 
singură ori împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, acţiuni emise de către societăţile de investiţii financiare 
rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private, dar nu mai mult de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii 
financiare. 

La alineatul (2) al acestui articol se precizează că exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţiunile deţinute de 
acţionarii care depăşesc limitele prevăzute la alin.(1). Alineatul (4) al acestui articol dispune în mod imperativ cu privire la faptul că, 
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. Prin urmare ne aflăm în fața unei limitări impuse de 
legiuitor prin dispozițiile actului normativ în cauză. 

În aplicarea alineatului (5) al acestui articol, C.N.V.M. a emis Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007. 
Ordonanța nr.355/05.08.2010 a fost emisă de C.N.V.M. având în vedere prevederile legale mai sus menționate, 

coroborate şi cu dispoziţiile Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004,  
potrivit cărora dispoziţiile referitoare la suspendarea exerciţiului dreptului de vot sunt aplicabile în situaţia în care, la data intrării în 
vigoare a Legii nr.97/2006 sau ulterior, o persoană, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, 
deţine mai mult de 1% din capitalul social al unei societăţi de investiţii financiare. 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2007 vine să detalieze modul de aplicare a unui text de lege, mai exact a art.2861 din  
Legea nr.297/2004, care prevede suspendarea de drept a drepturilor de vot pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc 
limitele prevăzute la alin.(1), respectiv 1% din capitalul social al SIF. 

Este vorba deci despre un act normativ cu putere de lege, care prevede un caz special de suspendarea drepturilor de vot. 
Obligaţia de aliniere la prevederile legale exista în sarcina petentului de la momentul încălcării art.2861 şi a fost reiterată 

persoanelor vizate de către autoritatea în domeniu. Prin actele contestate, C.N.V.M. şi-a îndeplinit rolul său activ şi expres 
reglementat de supraveghere a punerii în aplicare a dispoziţiilor legale. 

Mai arătăm faptul că, în speță, nu ne aflăm în fața unei delegări de prerogative a C.N.V.M. către conducerea SIF,  
astfel cum este prevăzută această procedură a delegării de dispozițiile art.10 din Statutul C.N.V.M., având în vedere faptul că 
această procedură nu poate avea ca obiect adoptarea de norme, ci numai acte individuale emise în numele C.N.V.M. 

Prin urmare, conducerea SIF nu poate decât să constate încadrarea în ipoteza prevăzută de lege, suspendarea drepturilor 
de vot intervenind prin efectul acesteia, situație pe care conducerea SIF o constată, responsabilitatea aparținându-i. 

În ceea ce privește critica de neconstituționalitate a prevederilor Instrucțiunii nr.1/2007, aceasta nu poate fi reținută 
deoarece actul normativ în cauză nu aduce încălcări ale dreptului de proprietate iar raportarea la prevederile art.53 din Constituție 
este exagerată. 

Referitor la faptul că legea nu reglementează în mod expres procedura de contestare a unei decizii interne a unei societăți 
comerciale în fața instanțelor judecătorești precizăm că persoanele interesate au posibilitatea de a ataca în justiție orice astfel de 
decizie pe care o consideră contrară drepturile lor. În acest sens se exprimă prevederile art.21 alin.(1) din Constituția României care 
arată că, orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime. 

 - Potrivit dispoziţiilor art.4 alin.(1) din Instrucţiunea nr.1/2007, responsabilitatea cu privire la calculul limitei de deţinere, 
precum şi la suspendarea drepturilor de vot în cazul în care sunt incidente prevederile art.286^1 din Legea nr.297/2004 şi ale 
prezentei instrucţiuni revine conducerii SIF sau a SAI care administrează o SIF. 

Societăţile de investiţii financiare au o natură juridică duală, de societăţi comerciale care sunt înfiinţate, organizate şi 
conduse în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R, respectiv de organisme de plasament colectiv a căror activitate se supune 



cerinţelor instituite prin Legea nr.297/2004. 
Pentru acest motiv şi în considerarea domeniului de reglementare delegat de legiuitor (stabilirea procedurii de constatare a 

suspendării drepturilor de vot ale unor acţionari cu ocazia A.G.A.), C.N.V.M. a avut în vedere la emiterea Instrucţiunii nr.1/2007 
noţiunea de conducere în înţelesul prevederilor legii cadru a societăţilor comerciale (art.142 coroborat cu art.143). 

Astfel, în accepţiunea autorităţii de reglementare și supraveghere a pieței de capital, prin termenul de conducere se 
înţelege conducerea legală şi statutară a unei societăţi de investiţii financiare autoadministrate sau, după caz, a SAI care 
administrează o astfel de entitate, respectiv consiliul de administraţie al fiecăreia dintre cele două entităţi. 

În același sens se exprimă și dispozițiile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 și art.129 alin.(6) din Legea nr.31/1990 
republicată care impun verificarea aplicării dispozițiilor legale cu privire la condițiile de prezență și vot în AGA. 

 - Potrivit dispozițiilor art.286 ind.1 alin.(4) din Legea nr.297/2004, 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. 

Prin dispozițiile legale menționate, legiuitorul a instituit o obligație în sarcina acționarilor ce depășesc limita de 1% din 
capitalul social al SIF, respectiv aceea a vânzării acțiunilor respective, instituind în acest sens și un termen de grație de 3 luni de la 
data depășirii acestei limite. 

Precizăm faptul că această obligație trebuie executată de bună voie în termenul prevăzut de lege, în caz contrar, după 
expirarea termenului menționat, devenind incidentă procedura prevăzută la art.283 din Legea nr.297/2004. 

Având în vedere caracterul concertat al acțiunii membrilor Grupului Banca Transilvania, așa cum a rezultat din analiza 
conducerii SIF Banat-Crișana și informațiile transmise de S.C. Depozitarul Central S.A., C.N.V.M. a emis actul administrativ 
individual raportându-se la toți membrii grupului ca subiecți ai obligației instituite de lege, acesta adresându-se tuturor subiecților de 
drept implicați. 

Astfel, sub aspectul prezentat nu se poate reține critica formulată de petent. 
- Prin Atestatul nr.122/05.08.2010, având în vedere concluziile analizei conducerii SIF Banat-Crișana S.A. privind aplicarea 

prevederilor art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, C.N.V.M. a luat act de faptul că Grupul Banca Transilvania format din (…),  
a depășit limita de deținere de 1% din capitalul social al acestui emitent, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător,  
obligațiile prevăzute de art.286 ind.1 alin.(4) din Legea nr.297/2004. 

Luând în considerare atestatul sus-menționat, concluziile conducerii SIF Banat-Crișana și informațiile furnizate de S.C. 
Depozitarul Central S.A., C.N.V.M. a emis Ordonanța nr.355/05.08.2010 prin care a reiterat persoanelor care compun  
Grupul Banca Transilvania obligația de a se încadra în prevederile impuse de lege, în caz contrar urmând a fi sancționați potrivit 
dispozițiilor legale. 

Menționăm că, în cuprinsul ordonanței atacate, nu se specifică nicăieri faptul că C.N.V.M. ar fi efectuat vreun calcul al 
limitei de deținere în speța de față. 

În ceea ce privește o eventuală încălcare de către C.N.V.M. a prevederilor Instrucțiunii nr.1/2007, având în vedere critica 
de nelegalitate a acestui act normativ secundar adusă de petent în cuprinsul plângerii prealabile, apreciem că orice raportări 
ulterioare la dispozițiile acestui act considerat vădit nelegal nu își mai au susținerea. 

- Pentru a fi valabil, un act administrativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie emis de autoritatea 
competentă şi în limitele competenţei sale, să fie emis în forma şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege, să fie conform cu 
constituţia, legile şi actele normative în vigoare şi să fie conform cu interesul public urmărit de lege. 

Menționăm că dispoziţiile art.9 alin.(5) din Statutul C.N.V.M. arată că deciziile şi ordonanţele emise de C.N.V.M. trebuie să 
conţină motivaţiile de drept care au condus la luarea măsurii respective. 

Referitor la actul administrativ ce face obiectul prezentelor plângeri, considerăm că acesta conţine în preambulul său 
temeiul de drept care a condus la emiterea acestuia cât și motivațiile de drept fapt pentru care respingem critica petentelor 
referitoare la nelegalitatea ordonanței atacate din perspectiva nerespectării dispozițiilor Statutului C.N.V.M. 

- Pentru a ușura sarcina probei în situaţia în care două sau mai multe persoane acţionează în mod concertat în legătură cu 
un emitent, legiuitorul a instituit o serie de prezumţii în această materie. 

Astfel, după cum s-a reţinut în doctrina de specialitate, prezumţiile nu se bazează pe declaraţiile părţilor sau ale unor terţe 
persoane ci pe unele procedee logice, cum sunt inducţia şi deducţia. Raţiunea prezumţiilor rezidă tocmai în necesitatea de a 
descoperi adevărul şi în acele cazuri în care judecătorul sau altă persoană care aplică legea nu are la dispoziţie probe directe.  
Codul civil tratează prezumţiile ca mijloace de probă în cadrul procesului civil. 

Din cuprinsul dispoziţiilor art.1199 Cod civil rezultă faptul că legea face distincţie între două categorii de prezumţii: 
prezumţiile legale şi prezumţiile simple. Conform art.1200 Cod civil, prezumţiile legale sunt cele determinate de lege, în această 
categorie încadrându-se şi prezumţiile prevăzute la art.2 alin.(1) pct.23 - cu trimitere la pct.221 din Legea nr.297/2004. 

Întrucât în cazul prevăzut de textul de lege de mai sus este permisă proba contrarie, rezultă că ne aflăm în prezenţa unor 
prezumţii legale relative, care pot fi combătute prin orice mijloc de probă admis de lege. 

Codul civil şi Codul de procedură civilă nu reglementează declaraţia pe propria răspundere ca mijloc de probă prin care se 
poate dovedi un fapt (cum este cazul pentru înscrisuri, martori, prezumţii, mărturisirea uneia dintre părţi, expertiza, cercetarea  
la faţa locului). 

Prin urmare, declaraţiile persoanelor participante la adunarea generală a acţionarilor sunt simple declaraţii pe proprie 
răspundere şi nu constituie mijloace de probă admise de lege. 

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



faptul că acţionarii respectivi nu înfăptuiesc o politică comună. 
Decizia C.N.V.M. nr.962/18.06.2007 stipulează la art.1 că, în ceea ce priveşte relaţia unei societăţi de administrare a 

investiţiilor (SAI) cu organismele de plasament colectiv şi cu deţinătorii de portofolii individuale de investiţii pe care le administrează, 
se prezumă că acestea nu acţionează în mod concertat, doar până la proba contrară. 

Referitor la suspendarea drepturilor de vot ale fondurilor FÎI BT Invest 1, FDI BT Clasic şi FDI BT Maxim şi ale SAI Asset 
Management S.A., SIF Banat-Crişana S.A., aceasta s-a efectuat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, dispoziţiile Deciziei 
C.N.V.M. nr.962/18.06.2007 nefiind aplicabile în speţă întrucât, aşa cum a arătat conducerea SIF1, fondurile respective sunt entităţi 
asociate Grupului Banca Transilvania, care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având aceeaşi 
sursă şi care sunt administrate de către BT Asset Management SAI, societate controlată de Grupul Banca Transilvania şi prezumată 
a acţiona în mod concertat cu acest grup. 

De asemenea, mai precizăm faptul că petenta cât și alte persoane membre ale Grupului Banca Transilvania au formulat 
prin aceeași societate de avocatură plângerile prealabile având motivări identice, fapt surprinzător în condițiile în care se afirmă că 
nu acționează concertat cu privire la emitentul SIF Banat-Crișana. 

În baza Hotărârilor Parlamentului 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 09.12.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Fondul Deschis de Investiții BT Maxim prin Societatea Civilă de Avocați Mușat 
& Asociații împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/05.08.2010. 
Art. 2. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Fondul Deschis de Investiții BT Maxim prin Societatea Civilă de Avocați Mușat 
& Asociații împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.122 /05.08.2010 pentru lipsă de motivare. 
Art. 3. Se mențin Atestatul C.N.V.M. nr.122/05.08.2010 și Ordonanța C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 ca temeinice și legale. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1606 / 09.12.2010 

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, modificată şi 
completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de Fondul Deschis de Investiții BT Clasic împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.355/05.08.2010 și a Atestatului C.N.V.M. nr.122/05.08.2010. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28795/06.09.2010, Fondul Deschis de Investiții BT Clasic prin Societatea Civilă 
de Avocați Mușat & Asociații, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 prin care s-a dispus că  
Grupul Banca Transilvania are obligația de a se încadra în prevederile art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ individual. Ulterior, prin adresele 
înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34201/03.11.2010 și nr.34332/04.11.2010 s-au adus completări contestației formulate. 

Contestația este nefondată 
Reprezentanţii SIF Banat-Crişana, pe baza documentelor şi informaţiilor deţinute de societate, au suspendat drepturile de 

vot în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.4 alin.(1) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007. 
Fondurile FÎI BT Invest 1, FDI BT Clasic şi FDI BT Maxim sunt entităţi asociate Grupului Banca Transilvania,  

fiind persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având aceeaşi sursă. 
Din contractul de societate civilă de constituire a fondului închis de Investiţii BT Invest 1 rezultă că Banca Transilvania S.A. 

este investitor iniţial al Fondului BT Invest 1 deţinând 33% din capitalul iniţial. De asemenea, Banca Transilvania este semnatar al 
contractului de societate civilă al Fondului BT Invest 1 împreună cu BT Asset Management S.A. În conformitate cu prevederile art.2 
alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, Fondul BT Invest 1 se prezumă că acţionează în mod concertat cu  
Banca Transilvania. 

În Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, se precizează că sunt 
incluse în situaţiile financiare consolidate situaţiile financiare ale entităţilor în care grupul deţine mai mult de 50% din unităţile de fond 
administrate. Potrivit aceloraşi Note la situaţiile financiare, în cursul anului 2008 au intrat în perimetrul de consolidare două fonduri 
de investiţii nou înfiinţate, printre care şi BT Invest 1, unde, potrivit Raportului consolidat al Administratorilor Băncii Transilvania 2009 
rezultă că investiţia directă a băncii în acest fond este de 83,94%. Rezultă, aşadar că Fondul BT Invest 1 este o entitate controlată 
de Grupul Banca Transilvania. 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) din Legea nr.297/2004 Fondul BT Invest 1 este persoană implicată 
aflându-se sub controlul Grupului Banca Transilvania, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) Fondul BT Invest 1 
este prezumat că acţionează concertat împreună cu Grupul Banca Transilvania în legătură cu emitentul SIF Banat-Crişana S.A.  
Mai mult, Fondul BT Invest 1 este administrat de o societate despre care am arătat mai sus că este prezumată că acţionează în mod 
concertat cu Banca Transilvania S.A., anume BT Asset Management SAI S.A. 

Din Raportul consolidat al administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anul 2007 rezultă că investiţia Grupului Banca 
Transilvania în entităţi asociate cuprinde o participaţie de 30,32% în Fondul de Investiţii BT Clasic. 

Din Raportul consolidat al administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anul 2008 rezultă că Banca Transilvania S.A. deţine 
investiţii în întreprinderi asociate, respectiv în societăţi asupra cărora grupul poate exercita o influenţă semnificativă, iar o astfel de 
investiţie o reprezintă cota deţinută de Banca Transilvania în fonduri de investiţii, unde participaţia se încadrează între  



minimum 23,88% şi maximum 35,90%. 
Mai mult, în Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, se arată că în 

cursul anului 2008 Investiţiile Grupului Banca Transilvania în fondurile BT Index, BT Clasic, BT Maxim, FDI Transilvania şi  
Fondul Privat Comercial au fost recunoscute şi prezentate ca investiţii în entităţi asociate. 

În conformitate cu prevederile art.2. alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, Fondul BT Clasic se prezumă că 
acţionează în mod concertat cu Banca Transilvania S.A. În plus, Fondul BT Clasic este administrat de o societate care este 
prezumată ca acţionând în mod concertat cu Banca Transilvania S.A., anume BT Asset Management SAI S.A. 

Din Rapoartele consolidate ale administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anii 2007 şi 2008, rezultă că BT Direct S.A. 
(societate controlată de Banca Transilvania S.A. - 93,69% din capitalul social) deţine 17.850 de unităţi de fond în Fondul de Investiţi 
BT Maxim. 

Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, arată că în cursul anului 2008 
investiţiile grupului în Fondurile BT Index, BT Clasic, BT Maxim, FDI Transilvania şi Fondul Privat Comercial au fost recunoscute şi 
prezentate ca investiţii în entităţi asociate. În conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
Fondul BT Maxim se prezumă că acţionează în mod concertat cu Banca Transilvania. FDI BT Maxim este administrat de o societate 
care este prezumată ca acţionând în mod concertat cu Banca Transilvania S.A., și anume Asset Management SAI S.A. 

Potrivit dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 prin persoane implicate se înțelege persoanele 
care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun, respectiv persoanele fizice din 
cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control iar potrivit art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din același act normativ,  
sunt persoane care acţionează în mod concertat, două sau mai multe persoane legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a 
înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. 

Până la proba contrară, sunt prezumate că acţionează în mod concertat persoanele implicate. 
Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) pct.23 din Legea nr.297/2004 sunt persoane care acţionează în mod concertat două sau 

mai multe persoane legate printr-un acord expres sau tacit pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la 
proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat: a) persoanele implicate; b) societatea-mamă 
împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele; c) o societate comercială cu membrii 
consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele; d) o societate comercială cu 
fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri. De asemenea, în Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, la art.2 
alin.(3) lit. f), i) și j) se prevede că, în aplicarea dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 din Legea nr.297/2004, se prezumă a acţiona în mod 
concertat, până la proba contrarie, fără a se limita la acestea, persoanele care au exercitat sau exercită în mod identic drepturile de 
vot conferite de valorile mobiliare emise de acelaşi emitent; persoanele care au deţinut sau deţin în acelaşi timp acţiuni la una sau 
mai multe persoane juridice exercitând controlul asupra acestora şi desfăşurând o politică comună, cu sau fără legătură cu piaţa de 
capital respectiv persoanele care au derulat sau derulează operaţiuni economice împreună, cu sau fără legătură cu piaţa de capital. 

Prin Atestatul nr.122/05.08.2010, C.N.V.M. a luat act de faptul că Grupul Banca Transilvania a depăşit limita de deţinere 
prevăzută de art.286ˆ1 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, 
obligaţiile prevăzute de art.2 alin.(2) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286ˆ1 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006. 

De asemenea, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 s-a pus în vedere membrilor Grupului Banca Transilvania, 
obligația de a se încadra în prevederile art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 
90 de zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ individual, cu precizarea că, în situația în care obligația sus-menționată 
nu este îndeplinită, petentele vor fi sancționate potrivit prevederilor legale. 

- Potrivit dispoziţiilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, articol introdus prin OG nr.41/2005 privind 
reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr.97/2006, orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine, 
singură ori împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, acţiuni emise de către societăţile de investiţii financiare 
rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private, dar nu mai mult de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii 
financiare. 

La alineatul (2) al acestui articol se precizează că exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţiunile deţinute de 
acţionarii care depăşesc limitele prevăzute la alin.(1). Alineatul (4) al acestui articol dispune în mod imperativ cu privire la faptul că, 
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. Prin urmare ne aflăm în fața unei limitări impuse de 
legiuitor prin dispozițiile actului normativ în cauză. 

În aplicarea alineatului (5) al acestui articol, C.N.V.M. a emis Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007. 
Ordonanța nr.355/05.08.2010 a fost emisă de C.N.V.M. având în vedere prevederile legale mai sus menționate, 

coroborate şi cu dispoziţiile Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004,  
potrivit cărora dispoziţiile referitoare la suspendarea exerciţiului dreptului de vot sunt aplicabile în situaţia în care, la data intrării în 
vigoare a Legii nr.97/2006 sau ulterior, o persoană, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, 
deţine mai mult de 1% din capitalul social al unei societăţi de investiţii financiare. 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2007 vine să detalieze modul de aplicare a unui text de lege, mai exact a art.2861 din  
Legea nr.297/2004, care prevede suspendarea de drept a drepturilor de vot pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc 
limitele prevăzute la alin.(1), respectiv 1% din capitalul social al SIF. 

Este vorba deci despre un act normativ cu putere de lege, care prevede un caz special de suspendarea drepturilor de vot. 
Obligaţia de aliniere la prevederile legale exista în sarcina petentului de la momentul încălcării art.2861 şi a fost reiterată 

persoanelor vizate de către autoritatea în domeniu. Prin actele contestate, C.N.V.M. şi-a îndeplinit rolul său activ şi expres 
reglementat de supraveghere a punerii în aplicare a dispoziţiilor legale. 



Mai arătăm faptul că, în speță, nu ne aflăm în fața unei delegări de prerogative a C.N.V.M. către conducerea SIF,  
astfel cum este prevăzută această procedură a delegării de dispozițiile art.10 din Statutul C.N.V.M., având în vedere faptul că 
această procedură nu poate avea ca obiect adoptarea de norme, ci numai acte individuale emise în numele C.N.V.M. 

Prin urmare, conducerea SIF nu poate decât să constate încadrarea în ipoteza prevăzută de lege, suspendarea drepturilor 
de vot intervenind prin efectul acesteia, situație pe care conducerea SIF o constată, responsabilitatea aparținându-i. 

În ceea ce privește critica de neconstituționalitate a prevederilor Instrucțiunii nr.1/2007, aceasta nu poate fi reținută 
deoarece actul normativ în cauză nu aduce încălcări ale dreptului de proprietate iar raportarea la prevederile art.53 din Constituție 
este exagerată. 

Referitor la faptul că legea nu reglementează în mod expres procedura de contestare a unei decizii interne a unei societăți 
comerciale în fața instanțelor judecătorești precizăm că persoanele interesate au posibilitatea de a ataca în justiție orice astfel de 
decizie pe care o consideră contrară drepturile lor. În acest sens se exprimă prevederile art.21 alin.(1) din Constituția României care 
arată că, orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime. 

 - Potrivit dispoziţiilor art.4 alin.(1) din Instrucţiunea nr.1/2007, responsabilitatea cu privire la calculul limitei de deţinere, 
precum şi la suspendarea drepturilor de vot în cazul în care sunt incidente prevederile art.286^1 din Legea nr.297/2004 şi ale 
prezentei instrucţiuni revine conducerii SIF sau a SAI care administrează o SIF. 

Societăţile de investiţii financiare au o natură juridică duală, de societăţi comerciale care sunt înfiinţate, organizate şi 
conduse în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R, respectiv de organisme de plasament colectiv a căror activitate se supune 
cerinţelor instituite prin Legea nr.297/2004. 

Pentru acest motiv şi în considerarea domeniului de reglementare delegat de legiuitor (stabilirea procedurii de constatare a 
suspendării drepturilor de vot ale unor acţionari cu ocazia A.G.A.), C.N.V.M. a avut în vedere la emiterea Instrucţiunii nr.1/2007 
noţiunea de conducere în înţelesul prevederilor legii cadru a societăţilor comerciale (art.142 coroborat cu art.143). 

Astfel, în accepţiunea autorităţii de reglementare și supraveghere a pieței de capital, prin termenul de conducere se 
înţelege conducerea legală şi statutară a unei societăţi de investiţii financiare autoadministrate sau, după caz, a SAI care 
administrează o astfel de entitate, respectiv consiliul de administraţie al fiecăreia dintre cele două entităţi. 

În același sens se exprimă și dispozițiile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 și art.129 alin.(6) din Legea nr.31/1990 
republicată care impun verificarea aplicării dispozițiilor legale cu privire la condițiile de prezență și vot în AGA. 

 - Potrivit dispozițiilor art.286 ind.1 alin.(4) din Legea nr.297/2004, 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. 

Prin dispozițiile legale menționate, legiuitorul a instituit o obligație în sarcina acționarilor ce depășesc limita de 1% din 
capitalul social al SIF, respectiv aceea a vânzării acțiunilor respective, instituind în acest sens și un termen de grație de 3 luni de la 
data depășirii acestei limite. 

Precizăm faptul că această obligație trebuie executată de bună voie în termenul prevăzut de lege, în caz contrar,  
după expirarea termenului menționat, devenind incidentă procedura prevăzută la art.283 din Legea nr.297/2004. 

Având în vedere caracterul concertat al acțiunii membrilor Grupului Banca Transilvania, așa cum a rezultat din analiza 
conducerii SIF Banat-Crișana și informațiile transmise de S.C. Depozitarul Central S.A., C.N.V.M. a emis actul administrativ 
individual raportându-se la toți membrii grupului ca subiecți ai obligației instituite de lege, acesta adresându-se tuturor subiecților de 
drept implicați. 

Astfel, sub aspectul prezentat nu se poate reține critica formulată de petent. 
- Prin Atestatul nr.122/05.08.2010, având în vedere concluziile analizei conducerii SIF Banat-Crișana S.A. privind aplicarea 

prevederilor art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, C.N.V.M. a luat act de faptul că Grupul Banca Transilvania format din (…),  
a depășit limita de deținere de 1% din capitalul social al acestui emitent, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile 
prevăzute de art.286 ind.1 alin.(4) din Legea nr.297/2004. 

Luând în considerare atestatul sus-menționat, concluziile conducerii SIF Banat-Crișana și informațiile furnizate de  
S.C. Depozitarul Central S.A., C.N.V.M. a emis Ordonanța nr.355/05.08.2010 prin care a reiterat persoanelor care compun  
Grupul Banca Transilvania obligația de a se încadra în prevederile impuse de lege, în caz contrar urmând a fi sancționați potrivit 
dispozițiilor legale. 

Menționăm că, în cuprinsul ordonanței atacate, nu se specifică nicăieri faptul că C.N.V.M. ar fi efectuat vreun calcul al 
limitei de deținere în speța de față. 

În ceea ce privește o eventuală încălcare de către C.N.V.M. a prevederilor Instrucțiunii nr.1/2007, având în vedere critica 
de nelegalitate a acestui act normativ secundar adusă de petent în cuprinsul plângerii prealabile, apreciem că orice raportări 
ulterioare la dispozițiile acestui act considerat vădit nelegal nu își mai au susținerea. 

- Pentru a fi valabil, un act administrativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie emis de autoritatea 
competentă şi în limitele competenţei sale, să fie emis în forma şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege, să fie conform cu 
constituţia, legile şi actele normative în vigoare şi să fie conform cu interesul public urmărit de lege. 

Menționăm că dispoziţiile art.9 alin.(5) din Statutul C.N.V.M. arată că deciziile şi ordonanţele emise de C.N.V.M. trebuie să 
conţină motivaţiile de drept care au condus la luarea măsurii respective. 

Referitor la actul administrativ ce face obiectul prezentelor plângeri, considerăm că acesta conţine în preambulul său 
temeiul de drept care a condus la emiterea acestuia cât și motivațiile de drept fapt pentru care respingem critica petentelor 
referitoare la nelegalitatea ordonanței atacate din perspectiva nerespectării dispozițiilor Statutului C.N.V.M. 

- Pentru a ușura sarcina probei în situaţia în care două sau mai multe persoane acţionează în mod concertat în legătură cu 
un emitent, legiuitorul a instituit o serie de prezumţii în această materie. 

Astfel, după cum s-a reţinut în doctrina de specialitate, prezumţiile nu se bazează pe declaraţiile părţilor sau ale unor terţe 



persoane ci pe unele procedee logice, cum sunt inducţia şi deducţia. Raţiunea prezumţiilor rezidă tocmai în necesitatea de a 
descoperi adevărul şi în acele cazuri în care judecătorul sau altă persoană care aplică legea nu are la dispoziţie probe directe.  
Codul civil tratează prezumţiile ca mijloace de probă în cadrul procesului civil. 

Din cuprinsul dispoziţiilor art.1199 Cod civil, rezultă faptul că legea face distincţie între două categorii de prezumţii: 
prezumţiile legale şi prezumţiile simple. Conform art.1200 Cod civil, prezumţiile legale sunt cele determinate de lege, în această 
categorie încadrându-se şi prezumţiile prevăzute la art.2 alin.(1) pct.23 - cu trimitere la pct.221 din Legea nr.297/2004. 

Întrucât în cazul prevăzut de textul de lege de mai sus este permisă proba contrarie, rezultă că ne aflăm în prezenţa unor 
prezumţii legale relative, care pot fi combătute prin orice mijloc de probă admis de lege. 

Codul civil şi Codul de procedură civilă nu reglementează declaraţia pe propria răspundere ca mijloc de probă prin care se 
poate dovedi un fapt (cum este cazul pentru înscrisuri, martori, prezumţii, mărturisirea uneia dintre părţi, expertiza, cercetarea  
la faţa locului). 

Prin urmare, declaraţiile persoanelor participante la adunarea generală a acţionarilor sunt simple declaraţii pe proprie 
răspundere şi nu constituie mijloace de probă admise de lege. 

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

Decizia C.N.V.M. nr.962/18.06.2007 stipulează la art.1 că, în ceea ce priveşte relaţia unei societăţi de administrare a 
investiţiilor (SAI) cu organismele de plasament colectiv şi cu deţinătorii de portofolii individuale de investiţii pe care le administrează, 
se prezumă că acestea nu acţionează în mod concertat, doar până la proba contrară. 

Referitor la suspendarea drepturilor de vot ale fondurilor FÎI BT Invest 1, FDI BT Clasic şi FDI BT Maxim şi ale SAI Asset 
Management S.A., SIF Banat-Crişana S.A., aceasta s-a efectuat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, dispoziţiile  
Deciziei C.N.V.M. nr.962/18.06.2007 nefiind aplicabile în speţă întrucât, aşa cum a arătat conducerea SIF1, fondurile respective sunt 
entităţi asociate Grupului Banca Transilvania, care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având 
aceeaşi sursă şi care sunt administrate de către BT Asset Management SAI, societate controlată de Grupul Banca Transilvania şi 
prezumată a acţiona în mod concertat cu acest grup. 

De asemenea, mai precizăm faptul că petenta, cât și alte persoane membre ale Grupului Banca Transilvania au formulat 
prin aceeași societate de avocatură plângerile prealabile având motivări identice, fapt surprinzător în condițiile în care se afirmă că 
nu acționează concertat cu privire la emitentul SIF Banat-Crișana. 

În baza Hotărârilor Parlamentului 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 09.12.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Fondul Deschis de Investiții BT Clasic prin Societatea Civilă de Avocați Mușat 
& Asociații împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/05.08.2010. 
Art. 2. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Fondul Deschis de Investiții BT Clasic prin Societatea Civilă de Avocați Mușat 
& Asociații împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.122/05.08.2010 pentru lipsă de motivare. 
Art. 3. Se mențin Atestatul C.N.V.M. nr.122/05.08.2010 și Ordonanța C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 ca temeinice și legale. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1607 / 09.12.2010 

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, modificată şi 
completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de Fondul Închis de Investiții BT Invest împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.355/05.08.2010 și a Atestatului C.N.V.M. nr.122/05.08.2010. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28794/06.09.2010, Fondul Închis de Investiții BT Invest prin Societatea Civilă de 
Avocați Mușat & Asociații, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 prin care s-a dispus că  
Grupul Banca Transilvania are obligația de a se încadra în prevederile art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ individual. Ulterior, prin adresele 
înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34201/03.11.2010 și nr.34332/04.11.2010 s-au adus completări contestației formulate. 

Contestația este nefondată 
Reprezentanţii SIF Banat-Crişana, pe baza documentelor şi informaţiilor deţinute de societate, au suspendat drepturile de 

vot în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.4 alin.(1) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007. 
Fondurile FÎI BT Invest 1, FDI BT Clasic şi FDI BT Maxim sunt entităţi asociate Grupului Banca Transilvania,  

fiind persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având aceeaşi sursă. 
Din contractul de societate civilă de constituire a fondului închis de Investiţii BT Invest 1 rezultă că Banca Transilvania S.A. 

este investitor iniţial al Fondului BT Invest 1 deţinând 33% din capitalul iniţial. De asemenea, Banca Transilvania este semnatar al 
contractului de societate civilă al Fondului BT Invest 1 împreună cu BT Asset Management S.A. În conformitate cu prevederile art, 2 
alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, Fondul BT Invest 1 se prezumă că acţionează în mod concertat cu  



Banca Transilvania. 
În Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, se precizează că sunt 

incluse în situaţiile financiare consolidate situaţiile financiare ale entităţilor în care grupul deţine mai mult de 50% din unităţile de fond 
administrate. Potrivit aceloraşi Note la situaţiile financiare, în cursul anului 2008 au intrat în perimetrul de consolidare două fonduri 
de investiţii nou înfiinţate, printre care şi BT Invest 1, unde, potrivit Raportului consolidat al Administratorilor Băncii Transilvania 2009 
rezultă că investiţia directă a băncii în acest fond este de 83,94%. Rezultă aşadar, că Fondul BT Invest 1 este o entitate controlată 
de Grupul Banca Transilvania. 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) din Legea nr.297/2004 Fondul BT Invest 1 este persoană implicată 
aflându-se sub controlul Grupului Banca Transilvania, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) Fondul BT Invest 1 
este prezumat că acţionează concertat împreună cu Grupul Banca Transilvania în legătură cu emitentul SIF Banat-Crişana S.A.  
Mai mult, Fondul BT Invest 1 este administrat de o societate despre care am arătat mai sus că este prezumată că acţionează în mod 
concertat cu Banca Transilvania S.A., și anume BT Asset Management SAI S.A. 

Din Raportul consolidat al administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anul 2007 rezultă că investiţia  
Grupului Banca Transilvania în entităţi asociate cuprinde o participaţie de 30,32% în Fondul de Investiţii BT Clasic. 

Din Raportul consolidat al administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anul 2008 rezultă că Banca Transilvania S.A. deţine 
investiţii în întreprinderi asociate, respectiv în societăţi asupra cărora grupul poate exercita o influenţă semnificativă, iar o astfel de 
investiţie o reprezintă cota deţinută de Banca Transilvania în fonduri de investiţii, unde participaţia se încadrează între  
minimum 23,88% şi maximum 35,90%. 

Mai mult, în Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, se arată că în 
cursul anului 2008 investiţiile Grupului Banca Transilvania în fondurile BT Index, BT Clasic, BT Maxim, FDI Transilvania şi  
Fondul Privat Comercial au fost recunoscute şi prezentate ca investiţii în entităţi asociate. 

În conformitate cu prevederile art.2. alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, Fondul BT Clasic se prezumă că 
acţionează în mod concertat cu Banca Transilvania S.A. În plus, Fondul BT Clasic este administrat de o societate care este 
prezumată ca acţionând în mod concertat cu Banca Transilvania S.A., și anume BT Asset Management SAI S.A. 

Din Rapoartele consolidate ale administratorilor Băncii Transilvania S.A. pe anii 2007 şi 2008, rezultă că BT Direct S.A. 
(societate controlată de Banca Transilvania S.A. - 93,69% din capitalul social) deţine 17.850 de unităţi de fond în Fondul de Investiţi 
BT Maxim. 

Notele la situaţiile financiare consolidate ale Băncii Transilvania S.A. la data de 31.12.2008, arată că în cursul anului 2008 
Investiţiile grupului în Fondurile BT Index, BT Clasic, BT Maxim, FDI Transilvania şi Fondul Privat Comercial au fost recunoscute şi 
prezentate ca investiţii în entităţi asociate. În conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
Fondul BT Maxim se prezumă că acţionează în mod concertat cu Banca Transilvania. FDI BT Maxim este administrat de o societate 
care este prezumată ca acţionând în mod concertat cu Banca Transilvania S.A., și anume ar Asset Management SAI S.A. 

Potrivit dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 prin persoane implicate se înțelege persoanele 
care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun, respectiv persoanele fizice din 
cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control iar potrivit art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din același act normativ,  
sunt persoane care acţionează în mod concertat, două sau mai multe persoane legate printr-un acord expres sau tacit pentru a 
înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. 

Până la proba contrară, sunt prezumate că acţionează în mod concertat persoanele implicate. 
Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) pct.23 din Legea nr.297/2004 sunt persoane care acţionează în mod concertat două sau 

mai multe persoane legate printr-un acord expres sau tacit pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la 
proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat: a) persoanele implicate; b) societatea-mamă 
împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele; c) o societate comercială cu membrii 
consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele; d) o societate comercială cu 
fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri. De asemenea, în Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, la art.2 
alin.(3) lit. f), i) și j) se prevede că, în aplicarea dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 din Legea nr.297/2004, se prezumă a acţiona în mod 
concertat, până la proba contrarie, fără a se limita la acestea, persoanele care au exercitat sau exercită în mod identic drepturile de 
vot conferite de valorile mobiliare emise de acelaşi emitent; persoanele care au deţinut sau deţin în acelaşi timp acţiuni la una sau 
mai multe persoane juridice exercitând controlul asupra acestora şi desfăşurând o politică comună, cu sau fără legătură cu piaţa de 
capital respectiv persoanele care au derulat sau derulează operaţiuni economice împreună, cu sau fără legătură cu piaţa de capital. 

Prin Atestatul nr.122/05.08.2010, C.N.V.M. a luat act de faptul că Grupul Banca Transilvania a depăşit limita de deţinere 
prevăzută de art.286ˆ1 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, 
obligaţiile prevăzute de art.2 alin.(2) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286ˆ1 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, modificată şi completată prin Legea nr.208/2005 şi Legea nr.97/2006. 

De asemenea, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 s-a pus în vedere membrilor Grupului Banca Transilvania, 
obligația de a se încadra în prevederile art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 
90 de zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ individual, cu precizarea că, în situația în care obligația sus-menționată 
nu este îndeplinită, petentele vor fi sancționate potrivit prevederilor legale. 

- Potrivit dispoziţiilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, articol introdus prin OG nr.41/2005 privind 
reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr.97/2006, orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine, 
singură ori împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, acţiuni emise de către societăţile de investiţii financiare 
rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private, dar nu mai mult de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare. 

La alineatul (2) al acestui articol se precizează că exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţiunile deţinute de 
acţionarii care depăşesc limitele prevăzute la alin.(1). Alineatul (4) al acestui articol dispune în mod imperativ cu privire la faptul că, 



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. Prin urmare ne aflăm în fața unei limitări impuse de 
legiuitor prin dispozițiile actului normativ în cauză. 

În aplicarea alineatului (5) al acestui articol, C.N.V.M. a emis Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007. 
Ordonanța nr.355/05.08.2010 a fost emisă de C.N.V.M. având în vedere prevederile legale mai sus menționate, 

coroborate şi cu dispoziţiile Instrucţiunii C.N.V.M. nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004,  
potrivit cărora dispoziţiile referitoare la suspendarea exerciţiului dreptului de vot sunt aplicabile în situaţia în care, la data intrării în 
vigoare a Legii nr.97/2006 sau ulterior, o persoană, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, 
deţine mai mult de 1% din capitalul social al unei societăţi de investiţii financiare. 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2007 vine să detalieze modul de aplicare a unui text de lege, mai exact a art.2861 din  
Legea nr.297/2004, care prevede suspendarea de drept a drepturilor de vot pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc 
limitele prevăzute la alin.(1), respectiv 1% din capitalul social al SIF. 

Este vorba deci despre un act normativ cu putere de lege, care prevede un caz special de suspendarea drepturilor de vot. 
Obligaţia de aliniere la prevederile legale exista în sarcina petentului de la momentul încălcării art.2861 şi a fost reiterată 

persoanelor vizate de către autoritatea în domeniu. Prin actele contestate, C.N.V.M. şi-a îndeplinit rolul său activ şi expres 
reglementat de supraveghere a punerii în aplicare a dispoziţiilor legale. 

Mai arătăm faptul că, în speță, nu ne aflăm în fața unei delegări de prerogative a C.N.V.M. către conducerea SIF,  
astfel cum este prevăzută această procedură a delegării de dispozițiile art.10 din Statutul C.N.V.M., având în vedere faptul că 
această procedură nu poate avea ca obiect adoptarea de norme, ci numai acte individuale emise în numele C.N.V.M. 

Prin urmare, conducerea SIF nu poate decât să constate încadrarea în ipoteza prevăzută de lege, suspendarea drepturilor 
de vot intervenind prin efectul acesteia, situație pe care conducerea SIF o constată, responsabilitatea aparținându-i. 

În ceea ce privește critica de neconstituționalitate a prevederilor Instrucțiunii nr.1/2007, aceasta nu poate fi reținută 
deoarece actul normativ în cauză nu aduce încălcări ale dreptului de proprietate iar raportarea la prevederile art.53 din Constituție 
este exagerată. 

Referitor la faptul că legea nu reglementează în mod expres procedura de contestare a unei decizii interne a unei societăți 
comerciale în fața instanțelor judecătorești precizăm că persoanele interesate au posibilitatea de a ataca în justiție orice astfel de 
decizie pe care o consideră contrară drepturile lor. În acest sens se exprimă prevederile art.21 alin.(1) din Constituția României care 
arată că, orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime. 

 - Potrivit dispoziţiilor art.4 alin.(1) din Instrucţiunea nr.1/2007, responsabilitatea cu privire la calculul limitei de deţinere, 
precum şi la suspendarea drepturilor de vot în cazul în care sunt incidente prevederile art.286^1 din Legea nr.297/2004 şi ale 
prezentei instrucţiuni revine conducerii SIF sau a SAI care administrează o SIF. 

Societăţile de investiţii financiare au o natură juridică duală, de societăţi comerciale care sunt înfiinţate, organizate şi 
conduse în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R, respectiv de organisme de plasament colectiv a căror activitate se supune 
cerinţelor instituite prin Legea nr.297/2004. 

Pentru acest motiv şi în considerarea domeniului de reglementare delegat de legiuitor (stabilirea procedurii de constatare a 
suspendării drepturilor de vot ale unor acţionari cu ocazia A.G.A.), C.N.V.M. a avut în vedere la emiterea Instrucţiunii nr.1/2007 
noţiunea de conducere în înţelesul prevederilor legii cadru a societăţilor comerciale (art.142 coroborat cu art.143). 

Astfel, în accepţiunea autorităţii de reglementare și supraveghere a pieței de capital, prin termenul de conducere se 
înţelege conducerea legală şi statutară a unei societăţi de investiţii financiare autoadministrate sau, după caz, a SAI care 
administrează o astfel de entitate, respectiv consiliul de administraţie al fiecăreia dintre cele două entităţi. 

În același sens se exprimă și dispozițiile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 și art.129 alin.(6) din Legea nr.31/1990 
republicată care impun verificarea aplicării dispozițiilor legale cu privire la condițiile de prezență și vot în AGA. 

 - Potrivit dispozițiilor art.286 ind.1 alin.(4) din Legea nr.297/2004, 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. 

Prin dispozițiile legale menționate, legiuitorul a instituit o obligație în sarcina acționarilor ce depășesc limita de 1% din 
capitalul social al SIF, respectiv aceea a vânzării acțiunilor respective, instituind în acest sens și un termen de grație de 3 luni de la 
data depășirii acestei limite. 

Precizăm faptul că această obligație trebuie executată de bună voie în termenul prevăzut de lege, în caz contrar,  
după expirarea termenului menționat, devenind incidentă procedura prevăzută la art.283 din Legea nr.297/2004. 

Având în vedere caracterul concertat al acțiunii membrilor Grupului Banca Transilvania, așa cum a rezultat din analiza 
conducerii SIF Banat-Crișana și informațiile transmise de S.C. Depozitarul Central S.A., C.N.V.M. a emis actul administrativ 
individual raportându-se la toți membrii grupului ca subiecți ai obligației instituite de lege, acesta adresându-se tuturor subiecților de 
drept implicați. 

Astfel, sub aspectul prezentat nu se poate reține critica formulată de petent. 
- Prin Atestatul nr.122/05.08.2010, având în vedere concluziile analizei conducerii SIF Banat-Crișana S.A. privind aplicarea 

prevederilor art.286 ind.1 din Legea nr.297/2004, C.N.V.M. a luat act de faptul că Grupul Banca Transilvania format din (…),  
a depășit limita de deținere de 1% din capitalul social al acestui emitent, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător,  
obligațiile prevăzute de art.286 ind.1 alin.(4) din Legea nr.297/2004. 

Luând în considerare atestatul sus-menționat, concluziile conducerii SIF Banat-Crișana și informațiile furnizate de  
S.C. Depozitarul Central S.A., C.N.V.M. a emis Ordonanța nr.355/05.08.2010 prin care a reiterat persoanelor care compun  
Grupul Banca Transilvania obligația de a se încadra în prevederile impuse de lege, în caz contrar urmând a fi sancționați potrivit 
dispozițiilor legale. 



Menționăm că, în cuprinsul ordonanței atacate, nu se specifică nicăieri faptul că C.N.V.M. ar fi efectuat vreun calcul al 
limitei de deținere în speța de față. 

În ceea ce privește o eventuală încălcare de către C.N.V.M. a prevederilor Instrucțiunii nr.1/2007, având în vedere critica 
de nelegalitate a acestui act normativ secundar adusă de petent în cuprinsul plângerii prealabile, apreciem că orice raportări 
ulterioare la dispozițiile acestui act considerat vădit nelegal nu își mai au susținerea. 

- Pentru a fi valabil, un act administrativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie emis de autoritatea 
competentă şi în limitele competenţei sale, să fie emis în forma şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege, să fie conform cu 
constituţia, legile şi actele normative în vigoare şi să fie conform cu interesul public urmărit de lege. 

Menționăm că dispoziţiile art.9 alin.(5) din Statutul C.N.V.M. arată că deciziile şi ordonanţele emise de C.N.V.M. trebuie să 
conţină motivaţiile de drept care au condus la luarea măsurii respective. 

Referitor la actul administrativ ce face obiectul prezentelor plângeri, considerăm că acesta conţine în preambulul său 
temeiul de drept care a condus la emiterea acestuia cât și motivațiile de drept fapt pentru care respingem critica petentelor 
referitoare la nelegalitatea ordonanței atacate din perspectiva nerespectării dispozițiilor Statutului C.N.V.M. 

- Pentru a ușura sarcina probei în situaţia în care două sau mai multe persoane acţionează în mod concertat în legătură cu 
un emitent, legiuitorul a instituit o serie de prezumţii în această materie. 

Astfel, după cum s-a reţinut în doctrina de specialitate, prezumţiile nu se bazează pe declaraţiile părţilor sau ale unor terţe 
persoane ci pe unele procedee logice, cum sunt inducţia şi deducţia. Raţiunea prezumţiilor rezidă tocmai în necesitatea de a 
descoperi adevărul şi în acele cazuri în care judecătorul sau altă persoană care aplică legea nu are la dispoziţie probe directe.  
Codul civil tratează prezumţiile ca mijloace de probă în cadrul procesului civil. 

Din cuprinsul dispoziţiilor art.1199 Cod civil, rezultă faptul că legea face distincţie între două categorii de prezumţii: 
prezumţiile legale şi prezumţiile simple. Conform art.1200 Cod civil, prezumţiile legale sunt cele determinate de lege, în această 
categorie încadrându-se şi prezumţiile prevăzute la art.2 alin.(1) pct.23 - cu trimitere la pct.221 din Legea nr.297/2004. 

Întrucât în cazul prevăzut de textul de lege de mai sus este permisă proba contrarie, rezultă că ne aflăm în prezenţa unor 
prezumţii legale relative, care pot fi combătute prin orice mijloc de probă admis de lege. 

Codul civil şi Codul de procedură civilă nu reglementează declaraţia pe propria răspundere ca mijloc de probă prin care se 
poate dovedi un fapt (cum este cazul pentru înscrisuri, martori, prezumţii, mărturisirea uneia dintre părţi, expertiza, cercetarea  
la faţa locului). 

Prin urmare, declaraţiile persoanelor participante la adunarea generală a acţionarilor sunt simple declaraţii pe proprie 
răspundere şi nu constituie mijloace de probă admise de lege. 

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

Decizia C.N.V.M. nr.962/18.06.2007 stipulează la art.1 că, în ceea ce priveşte relaţia unei societăţi de administrare a 
investiţiilor (SAI) cu organismele de plasament colectiv şi cu deţinătorii de portofolii individuale de investiţii pe care le administrează, 
se prezumă că acestea nu acţionează în mod concertat, doar până la proba contrară. 

Referitor la suspendarea drepturilor de vot ale fondurilor FÎI BT Invest 1, FDI BT Clasic şi FDI BT Maxim şi ale SAI Asset 
Management S.A., SIF Banat-Crişana S.A., aceasta s-a efectuat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, dispoziţiile  
Deciziei C.N.V.M. nr.962/18.06.2007 nefiind aplicabile în speţă întrucât, aşa cum a arătat conducerea SIF1, fondurile respective sunt 
entităţi asociate Grupului Banca Transilvania, care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având 
aceeaşi sursă şi care sunt administrate de către BT Asset Management SAI, societate controlată de Grupul Banca Transilvania şi 
prezumată a acţiona în mod concertat cu acest grup. 

De asemenea, mai precizăm faptul că petenta, cât și alte persoane membre ale Grupului Banca Transilvania au formulat 
prin aceeași societate de avocatură plângerile prealabile având motivări identice, fapt surprinzător în condițiile în care se afirmă că 
nu acționează concertat cu privire la emitentul SIF Banat-Crișana. 

În baza Hotărârilor Parlamentului 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 09.12.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Fondul Închis de Investiții BT Invest prin Societatea Civilă de Avocați Mușat & 
Asociații împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/05.08.2010. 
Art. 2. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Fondul Închis de Investiții BT Invest prin Societatea Civilă de Avocați Mușat & 
Asociații împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.122/05.08.2010 pentru lipsă de motivare. 
Art. 3. Se mențin Atestatul C.N.V.M. nr.122/05.08.2010 și Ordonanța C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 ca temeinice și legale. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1608 / 10.12.2010 

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.1067/18.08.2010, 
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 EFG EUROBANK SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.33376/27.10.2010, completată prin adresa nr.35053/11.11.2010, 
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 EFG EUROBANK 
SECURITIES S.A. ca urmare a modificării componenţei conducerii societăţii, prin numirea doamnei Mușat Carmen-Maria şi prin 
revocarea doamnei Ogrinja Manuela din calitatea de conducător, în conformitate cu prevederile Deciziei CA nr.2 din data de 
03.11.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. 
copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a 
modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei 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  
EFG EUROBANK SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

 DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1609 / 10.12.2010 

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.1067/18.08.2010, 
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 OTP BANK ROMÂNIA S.A. prin adresa nr.48927/26.11.2010, înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.36799/29.11.2010, completată prin adresa nr.36936/30.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a domnului Tudosie Bogdan-Constantin, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.1225/06.08.2009 poz. 1, în numele instituţiei de credit OTP BANK ROMÂNIA S.A. cu sediul social în 
Bucureşti, str. Buzeşti nr.66-68, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/402231, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare a domnului Tudosie Bogdan-Constantin. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către instituţia de credit OTP BANK ROMÂNIA S.A. şi se 
publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1610 / 10.12.2010 

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.1067/18.08.2010, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) şi art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 

precum şi ale art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M, 
ţinând cont de prevederile art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, 
având în vedere solicitarea formulată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.35668/17.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se modifică art.2 al Deciziei C.N.V.M. nr.1498/15.11.2010 care va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Se atestă înscrierea domnului CRISTESCU Aurelian Alexandru în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402402,  
în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare.” 
Art. 2. Se anulează numărul PFR02ADEL/400778, reprezentând înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent delegat a 
domnului CRISTESCU Aurelian Alexandru. 



Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. şi se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1611 / 10.12.2010 

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.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) şi art.6 din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) şi art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
conform 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., 
ţinând cont de prevederile art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, 
având în vedere cererea de autorizare formulată de PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.35814/18.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul MORTU Bogdan Viorel, având Atestatul profesional nr.510/28.09.2007, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. 
Art. 2. Persoana menţionată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402403, în calitate 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 public al 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 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. şi se publică în  
Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1612 / 10.12.2010 

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.1067/18.08.2010, 
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) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
ținând cont de prevederile art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, 
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 OTP BANK ROMÂNIA S.A. prin adresa nr.47028/16.11.2010, înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.35536/16.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Țibuleac Teodor-Alexandru, având Atestatul profesional nr.179/11.03.2008, în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare în numele instituţiei de credit OTP BANK ROMÂNIA S.A. cu sediul social în Bucureşti,  
str. Buzeşti nr.66-68, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Țibuleac Teodor-Alexandru în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402404 în calitate de 
agent pentru servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Instituţia de credit OTP BANK ROMÂNIA 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 instituţia de credit OTP BANK ROMÂNIA S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1613 / 10.12.2010/ 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi alin.(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.1067/18.08.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 



în temeiul art.27 alin.(1) lit. d) şi art.29 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, 

ținând cont de prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.1658/10.09.2007, 
analizând cererea SAI CERTINVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36296/23.11.2010, completată prin adresa 

nr.37790/08.12.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Autorizarea modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcţionare a SAI CERTINVEST S.A., ca urmare a adoptării 
sistemului dualist de administrare şi a desemnării membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv Directoratului, în conformitate cu 
Hotărârea A.G.E.A. nr.1 din data de 10.11.2010, în următoarea componenţă: 
(1) Consiliul de Supraveghere: 

- Eugen Gheorghe Voicu - preşedinte; 
- Silviu Hotăran - membru; 
- Dragoș Cabat - membru, 
- Cosmin Alexandru - membru; 
- Adrian Stanciu - membru. 

(2) Directoratul: 
- Ion Horia Gustă - preşedinte; 
- Răzvan Alexandru Rusu - membru; 
- Maria Daniela Vasile - membru. 

Art. 2. Societatea de administrare a investiţiilor are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, 
în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificărilor în modul de organizare şi 
funcţionare ca urmare a adoptării sistemului dualist de administrare şi a desemnării membrilor Consiliului de Supraveghere, 
respectiv Directoratului, 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 SAI CERTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M.,  
forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 172 / 02.12.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 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 și completările 

ulterioare transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), Cyprus Securities and Exchange Commission, 
Federal Financial Supervisory Authority - Germany, 

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

Art. unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiții autorizate de către Financial Services Authority  
UK (FSA), Cyprus Securities and Exchange Commission, Federal Financial Supervisory Authority - Germany prevăzute în anexă, 
parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.172/02.12.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
și modificată prin Legea nr.227/2007 

  1. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Skillcapital 
Associates LLP 

PJM01FISMGBR1117 
62 Threadneedle Street, 
Londra, EC2R 8HP 

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

  2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Zaisgroup 
International LLP 

PJM01FISMGBR1118 
28 Eccleston Square, 
Londra, SW1V 1NZ 

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

  3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Harrogate Financial 
Solutions Limited 

PJM01FISMGBR1119 
51-53 East Parade, 
Harrogate, North Yorkshire 

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

  4. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 

One Plus Capital 
LTD 

PJM01FISMGBR1120 
P.O. Box 25207, 1307 
Nicosia, Cipru 

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



Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
și modificată prin Legea nr.227/2007 

  5. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

PA Strategy Partners 
Limited 

PJM01FISMGBR1121 
123 Buckingham Palace 
Road, Londra, SW1W 9SR 

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

  6. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Guggenheim 
Investment Advisors 
(Europe) Limited 

PJM01FISMGBR1122 
24 Queen Annes Gate, 
Londra, SW1H 9AA 

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

  7. 
Federal Financial 
Supervisory Authority - 
Germania 

Donaucapital 
Wertpapier AG 

PJM01FISMGBR1123 
Passauer Str 5, 94161 
Ruderting 

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

  8. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Mount Sterling 
Wealth Limited 

PJM01FISMGBR1124 
10 Bramleys Barn, Skipwith 
Road, Esrick, York, North 
Yorkshire, YO19 6ET 

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

  9. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Chartis Research 
Limited 

PJM01FISMGBR1125 
100 Pall Mall, Londra, 
SW1Y 5NQ 

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

10. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Mint Financial (UK) 
Limited 

PJM01FISMGBR1126 
107-111 Fleet Street, 
Londra, EC4A 2AB 

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

11. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Ariya Capital LLP PJM01FISMGBR1127 
2 nd Floor, Berkeley 
Square House, Berkeley 
Square, Londra, W1J 6BD 

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

12. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

H20 Markets Limited PJM01FISMGBR1128 
2 Devonshire Square, 
Londra, EC2M 4UJ 

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

13. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Met Asset 
Management UK LLP 

PJM01FISMGBR1129 
77 Maygrove Road, 
Londra, NW6 2EG 

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

14. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Logic Investments 
Limited 

PJM01FISMGBR1130 
52 Grosvenor Gardens, 
Londra, SW1W 0AU 

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

15. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Key To Markets 
Limited 

PJM01FISMGBR1131 
Berkeley Square House, 
Berkeley Square, Londra, 
W1J 6BD 

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

 

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

ATESTAT NR. 173 / 02.12.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 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 și completările 

ulterioare transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), Central Bank of Ireland și Comision Nacional del 
Mercado de Valores - Spania, 

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

Art. unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de următoarele firme de investiții 
autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA), Central Bank of Ireland și Comision Nacional del Mercado de Valores - 
Spania, înscrise în Registrul C.N.V.M., astfel cum este prevăzut în anexa parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.173/02.12.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
și modificată prin Legea nr.227/2007 

1. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Gain Capital - Forex. 
Com UK Limited 

PJM01FISMGBR0546 
9th Floor, 12 Camomile 
Street, Londra, EC3A 7PT 

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

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Bats Trading Limited PJM01FISMGBR0644 
Ground Floor, 25 Copthal 
Avenue, Londra, EC2R 7BP 

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

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

London Capital 
Group LTD 

PJM01FISMGBR0517 
4th Floor, 12 Appold Street, 
Londra, EC2A 2AW 

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

4. Central Bank of Ireland 
Davy Corporate 
Finance 

PJM01FISMIRL1039 
Davy House, 49 Dawson 
Street, Dublin 2 

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



Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
și modificată prin Legea nr.227/2007 

5. 
Comision Nacional del 
Mercado de Valores, 
Spania 

JB Capital Markets, 
Sociedad de 
Valores, S.A. 

PJM01FISMESP0513 
Pza. Manuel Gomez 
Moreno, 2, 28020, Madrid 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e), f), g) 
și lit. B - c), e), f) 

 

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


