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ORDONANȚA NR. 408 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere faptul că în perioada 29.08.2011-06.09.2011 la C.N.V.M. au fost înregistrate sesizări ale reprezentanților 

unor acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. (BT Asset Management S.A.I., STK Financial S.A.I., ING Asset Management BV  
The Netherlands - sucursala București, SAI Carpatica Asset Management S.A., S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.,  
S.A.I. Certinvest S.A.) care reclamau faptul că au solicitat Consiliului de Administrație al societății convocarea Adunării Generale a 
Acționarilor având pe ordinea de zi listarea Băncii Comerciale Române, iar Consiliul de Administrație, cu încălcarea prevederilor 
legale în materie, a adoptat hotărârea privind neconvocarea unei astfel de adunări, 

având în vedere următoarele: 
- obligativitatea analizării sesizărilor investitorilor, de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M., în ceea ce privește 

presupuse încălcări ale legislației pieței de capital de către persoane fizice și juridice subiect al reglementării; 
- importanța activului reprezentat de pachetul de acțiuni BCR în activul S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A.; 
- argumentele prezentate de reprezentantul legal al SIF 1 în ceea ce privește motivele neconvocării Adunării Generale a 

Acționarilor; 
- faptul că SIF 1 nu a dat curs solicitării exprimate prin adresele nr.DGS/14604/06.09.2011 și nr.DGS/15209/16.09.2011 în sensul 

transmiterii la C.N.V.M., în copie xerox, a tuturor cererilor de convocare AGOA adresate S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., cereri ce 
au avut ca subiect listarea BCR, precum și documentele anexate acestora, în vederea exercitării atribuțiilor de supraveghere 
specifice Direcției Generale Supraveghere, 

în temeiul prevederilor art.2 alin.(5) lit. a) și art.210 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare,  
în ședința din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. are obligația să transmită Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în termen de 48 de ore de la 
data intrării în vigoare a ordonanței, copiile tuturor cererilor de convocare AGOA adresate S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. ce au avut 
ca subiect listarea BCR, precum și documentele anexate acestora. 
Art. 2. În cazul nerespectării obligației prevăzute la art.1 din prezenta ordonanță, C.N.V.M. va dispune aplicarea unor sancțiuni 
corespunzătoare în conformitate cu prevederile Titlului X din Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr.35 A, jud. Arad,  
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 409 / 27.09.2011 

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, 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, 
având în vedere faptul că nu a fost asigurat accesul acționarilor în data de 16/17.09.2011 în sediul S.C. ARGUS S.A. 

Constanța în vederea participării la lucrările AGOA, 
pentru încălcarea menționată este responsabil domnul Constantinescu Gabriel, care în calitate de director general al  

S.C. ARGUS S.A. la data la care a avut loc ședința AGOA din 16.09.2011 putea și trebuia să prevină săvârșirea unei astfel de fapte, 
în baza prevederilor art.243 alin.(1), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 

alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 27.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 

individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei dl Constantinescu Gabriel în calitate de director general al  
S.C. ARGUS S.A. la data la care a avut loc ședința AGOA din 16.09.2011. 



 

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Constantinescu Gabriel și S.C. ARGUS S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. ARGUS S.A. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 410 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 
adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere raportul curent transmis de S.C. ARGUS S.A. Constanța și înregistrat la C.N.V.M. cu 

nr.23588/09.08.2011cu privire la publicarea convocatorului AGOA din data de 16/17.09.2011, 
având în vedere procesele-verbale nr.494113/16.09.2011 și nr.494130/17.09.2011, întocmite de organele de poliție în data 

de 16.09.2011, respectiv 17.09.2011, din care reiese că la ora indicată în convocator, sediul societății S.C. ARGUS S.A. Constanța - 
locul de desfășurare a adunării generale a acționarilor - a fost închis, 

având în vedere că nu a fost asigurat accesul la adunarea generală a unor acționari ai S.C. ARGUS S.A. Constanța cu 
dețineri importante din totalul drepturilor de vot, 

în vederea protecției investitorilor în acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
în temeiul art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 27.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 

individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. ARGUS S.A. Constanța este obligat să convoace, în condițiile art.117 și 118 din  
Legea nr.31/1990R și să asigure derularea, în termen de cel mult 45 de zile de la data comunicării actului individual, a Adunării 
Generale a Acționarilor S.C. ARGUS S.A. Constanța cu aceeași ordine de zi stabilită în convocatorul publicat la data de 10.08.2011. 
Art. 2. În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art.1 din prezenta ordonanță, C.N.V.M. în temeiul art.2 alin.(5) lit. c) din  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, va solicita instanței competente, să dispună 
convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile. Contestația nu suspendă executarea dispozițiilor prezentului act. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei S.C. ARGUS S.A. Constanța și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi transmisă către BVB în vederea publicării și pe site-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 411 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere următoarele: 

- raportul curent înregistrat la C.N.V.M. cu nr.27572/15.09.2011 prin care investitorii au fost informați cu privire la aprobarea,  
de către Consiliul de Administrație al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., în cadrul ședinței din data de 14.09.2011, a Condițiilor 
generale prin care Erste Group Bank AG va achiziționa pachetul de acțiuni deținut de S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. la Banca 
Comercială Română; 

- faptul că până la momentul actual Consiliul de Administrație al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. nu a demarat procedurile legale 
referitoare la convocarea Adunării Generale a Acționarilor care să se pronunțe cu privire la lichidizarea/înstrăinarea pachetului 
de acțiuni deținut la Banca Comercială Română; 

- faptul că pachetul BCR este cel mai important activ al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., 
în vederea protecției investitorilor S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., 
în temeiul art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în ședința din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Consiliul de Administrație al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. este obligat să convoace în condițiile art.117 și art.118 din  
Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și să asigure derularea, în termen de 45 de zile de la data intrării în 
vigoare a ordonanței, Adunării Generale a Acționarilor având ca puncte pe ordinea de zi: 



 

1. prezentarea de către Consiliul de Administrație a variantelor existente în ceea ce privește lichidizarea/înstrăinarea pachetului de 
acțiuni deținut de S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. la Banca Comercială Română; 

2. adoptarea de către acționari a unei hotărâri în ceea ce privește modalitatea de lichidizare/înstrăinare a pachetului de acțiuni 
menționat. 

Art. 2. În cazul nerespectării obligației prevăzute la art.1 din prezenta ordonanță, C.N.V.M. va solicita instanței competente să 
dispună convocarea adunării generale a acționarilor S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., în conformitate cu art.2 alin.(5) lit. c) din  
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, totodată, C.N.V.M. urmând a aplica sancțiuni corespunzătoare 
membrilor Consiliului de Administrație al societății emitente. 
Art. 3. S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la data 
convocării și de la data desfășurării Adunării Generale a Acționarilor, Rapoartele curente referitoare la aceste evenimente. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr.35 A, jud. Arad, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și Bursei de Valori București. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 412 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATERRA COM S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. nu au 
derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a  
S.C. ARGUS S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 

- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011; 
- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al societăților anterior menționate; 
- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. LINEAS TRADE S.A. Galați a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin tranzacții 

derulate pe piața de capital (domnul Chelu Cătălin Constantin este acționar cu 99,5% din capitalul social și administrator), 
încălcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din cadrul Legii nr.297/2004, 

în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței  
din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 6.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de administrator al  
S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATERRA COM S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A. și  
S.C. LINEAS TRADE S.A., acționari ai S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu,  
S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.,  
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A.,  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A.,  
S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., împreună cu persoanele cu care acesta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
 



 

ORDONANȚA NR. 413 / 27.09.2011 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, 
având în vedere că doamna Simion Cati Constanda nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din  

Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, 

în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței  
din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei doamna Simion Cati Constanda în calitate de acționar al  
S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu,  
S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.,  
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A.,  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A.,  
S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., împreună cu persoanele cu care aceasta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Simion Cati Constanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 414 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. ALTUR S.A. Slatina și S.C. LACTA S.A. Giurgiu nu au depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de 

art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice 
de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, 

domnul Bunu Cristi Antonel este președintele consiliului de administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina și  
S.C. LACTA S.A. Giurgiu, 

în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței  
din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 1.000 de lei domnul Bunu Cristi Antonel în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al S.C. ALTUR S.A. și S.C. LACTA S.A., acționari ai S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu,  
S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.,  
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A.,  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A.,  



 

S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., împreună cu persoanele cu care acesta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Bunu Cristi Antonel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 415 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. COMAT S.A. Galați nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din  

Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, 

domnul Ionel Mitu este președintele consiliului de administrație al S.C. COMAT S.A., 
în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind 

piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței  

din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Ionel Mitu în calitate de administrator al S.C. COMAT S.A., 
acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu,  
S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.,  
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A.,  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A.,  
S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., împreună cu persoanele cu care acesta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Ionel Mitu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 416 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din 

Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, 

domnul Buturcă Marian este președintele consiliului de administrație al S.C. SPIT BUCOVINA S.A., 
în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind 

piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 



 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței  
din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Buturcă Marian în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al S.C. SPIT BUCOVINA S.A., acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu,  
S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.,  
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A.,  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A.,  
S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., împreună cu persoanele cu care acesta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Buturcă Marian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 417 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. LIDAS PROD S.R.L. Zimnicea nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din  

Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, 

doamna Miu Maria este administrator al S.C. LIDAS PROD S.R.L., 
în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind 

piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței  

din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei doamna Miu Maria în calitate de administrator al  
S.C. LIDAS PROD S.R.L., acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu,  
S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.,  
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A.,  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A.,  
S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., împreună cu persoanele cu care aceasta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Miu Maria prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și  
S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 

 
ORDONANȚA NR. 418 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din 

Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, 

doamna Albu Valeria este președintele consiliului de administrație al S.C. CELULE ELECTRICE S.A., 
în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind 

piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței  

din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei doamna Albu Valeria în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al S.C. CELULE ELECTRICE S.A., acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu,  
S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.,  
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A.,  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A.,  
S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., împreună cu persoanele cu care aceasta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Albu Valeria prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 419 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. GALGROS S.A. Galați și S.A. FAVIL S.A. nu au depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de 

art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice 
de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, 

doamna Tiru Luminița este președintele consiliului de administrație al S.C. GALGROS S.A. și administrator al  
S.C. FAVIL S.A., 

în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței  
din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 1.000 de lei doamna Tiru Luminița în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al S.C. GALGROS S.A. și administrator al S.C. FAVIL S.A., acționari ai S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu,  
S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.,  
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A.,  



 

S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A.,  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A.,  
S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., împreună cu persoanele cu care aceasta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Tiru Luminița prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 420 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. SCULE DE FILETAT S.A. Sfântu Gheorghe nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de 

art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice 
de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, 

domnul Onea Marian Dorel este administrator al S.C. SCULE DE FILETAT S.A., 
în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind 

piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței  

din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Onea Marian Dorel în calitate de administrator al  
S.C. SCULE DE FILETAT S.A., acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu,  
S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.,  
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A.,  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A.,  
S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., împreună cu persoanele cu care acesta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Onea Marian Dorel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 421 / 27.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de  

art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice 
de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, 

domnul Pricop Florin este președintele consiliului de administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A., 
în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind 



 

piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței  

din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Pricop Florin în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A., acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu,  
S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.,  
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A.,  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A.,  
S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., împreună cu persoanele cu care acesta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Pricop Florin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANȚA NR. 422 / 27.09.2011 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. PNEU SERVICE S.A. Galați nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din  

Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, 

domnul Babii Florin este administrator al S.C. PNEU SERVICE S.A., 
în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind 

piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței  

din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Babii Florin în calitate de administrator al  
S.C. PNEU SERVICE S.A., acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu,  
S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.,  
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A.,  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A.,  
S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., împreună cu persoanele cu care acesta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Babii Florin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 

 
ORDONANȚA NR. 423 / 28.09.2011 

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

având în vedere poziția exprimată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, prin adresele înregistrate la 
C.N.V.M. cu nr.28490/26.09.2011 și 28669/27.09.2011, cu privire la posibile încălcări ale legislației incidente procesului de 
privatizare și ale procedurii de executare silită a unor pachete de acțiuni emise de SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII ÎN 
TRANSPORTURI S.A. (CUI:949), S.C. TRANSCHIM S.A. (CUI:379266) și S.C. FAUR S.A. (CUI:339474) evidențiate în contul 
A.V.A.S., 

în respectul obiectivelor fundamentale ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, astfel cum sunt prevăzute în  
Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, în ceea ce privește protecția potențialilor cumpărători de bună credință, 

în exercitarea rolului activ al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind promovarea încrederii investitorilor în piețele 
de instrumente financiare și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea funcționării corecte și transparente a pieței 
de capital, 

în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 28.09.2011,  
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției potențialilor cumpărători de bună credință, pe o perioadă de două 
săptămâni începând cu data de 28.09.2011, transferul pachetelor de acțiuni emise de SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII ÎN 
TRANSPORTURI S.A. (CUI:949), S.C. TRANSCHIM S.A. (CUI:379266), S.C. FAUR S.A. (CUI:339474) evidențiate  
în contul A.V.A.S. 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Bursa de Valori București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A. și va fi publicată în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 424 / 28.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere faptul că: 

- S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați și domnul Chelu Cătălin Constantin au depășit pragul de 50% din drepturile de vot ale  
S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (Chelu Cătălin Constantin este acționar și administrator al S.C. GROVAL TRADE S.A.); 

- C.N.V.M. a notificat emitentul, S.C. GROVAL TRADE S.A. și pe domnul Chelu Cătălin Constantin cu privire la obligațiile ce le 
revin conform art.203 din Legea nr.297/2004; 

- S.C. GROVAL TRADE S.A. și domnul Chelu Cătălin Constantin nu au respectat prevederile art.203 din cadrul Legii nr.297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.2 alin.(1) pct.22 și 23, art.203 alin.(4), art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) 
din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar al  
S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273) și administrator al S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(4) din Legea nr.297/2004, domnul Chelu Cătălin Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu 
care acesta acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Chelu Cătălin Constantin va 
fi sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. CELULE ELECTRICE S.A. cu sediul în Calea Craiovei nr.39, Băilești, jud. Dolj. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
 



 

ORDONANȚA NR. 425 / 29.09.2011 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
ținând cont de faptul că: 

- C.N.V.M. a notificat S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. Galați cu privire la obligațiile ce le revin conform art.203 
din Legea nr.297/2004; 

- S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. Galați sunt deținute în proporție de 99% de către  
domnul Chelu Cătălin Constantin; 

- domnul Chelu Cătălin Constantin este administrator al S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. Galați; 
- S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. Galați nu au respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din  

Legea nr.297/2004; 
- S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. Galați nu au respectat prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.85/07.03.2011, 

nr.86/07.03.2011, nr.248/18.05.2011, nr.301/30.06.2011 și nr.379/25.08.2011, 
având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de administrator al  
S.C. PORTAVON S.R.L. Galați și S.C. REVAN COM S.A. Galați, societăți care dețin acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. 
Târgoviște (CUI:912465). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, 
Târgoviște. jud. Dâmbovița. 
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 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 426 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
ținând cont de faptul că: 

- S.C. PROSANIO S.A. Tecuci nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- S.C. PROSANIO S.A. Tecuci nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.379/25.08.2011, 

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. PROSANIO S.A. Tecuci cu sediul în str. Cuza Vodă nr.6, Tecuci, jud. Galați în calitate 
de acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. PROSANIO S.A. Tecuci prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și 
S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 427 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere următoarele: 

- obligațiile S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște; 

- până la această dată S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. împreună cu persoanele cu care 



 

acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni 
reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște; 

- până la derularea ofertei publice de preluare S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A., S.C. PROSANIO S.A. și 
persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent; 

- domnul Chelu Cătălin deține direct controlul asupra S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. UPSS S.A.; 
- domnul Chelu Cătălin Constantin deține direct/indirect, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, controlul 

asupra S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A.; 
- S.C. UPSS S.A., S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A. au achiziționat prin tranzacții derulate 

pe piața de capital în data de 05.09.2011 acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 
alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital; 

- Ordonanța C.N.V.M. nr.379/25.08.2011, 
având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. COMAT S.A. Galați (CUI:1633876) cu sediul în str. Mesteacănului nr.2, Galați,  
jud. Galați în calitate de acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. COMAT S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 428 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere următoarele: 

- obligațiile S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște; 

- până la această dată S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni 
reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște; 

- până la derularea ofertei publice de preluare S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A., S.C. PROSANIO S.A. și 
persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent; 

- domnul Chelu Cătălin Constantin deține direct controlul asupra S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. UPSS S.A., 
- domnul Chelu Cătălin Constantin deține direct/indirect, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, controlul 

asupra S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A.; 
- S.C. UPSS S.A., S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A. au achiziționat prin tranzacții derulate 

pe piața de capital în data de 05.09.2011 acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 
alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital; 

- Ordonanța C.N.V.M. nr.379/25.08.2011, 
având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. UPSS S.A. Botoșani cu sediul în str. Eternității nr.2, Botoșani, jud. Botoșani în calitate 
de acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. UPSS S.A. Botoșani prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 429 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere următoarele: 



 

- obligațiile S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște; 

- până la această dată S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni 
reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște; 

- până la derularea ofertei publice de preluare S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A., S.C. PROSANIO S.A. și 
persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent; 

- domnul Chelu Cătălin deține direct controlul asupra S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. UPSS S.A.; 
- domnul Chelu Cătălin Constantin deține direct/indirect, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, controlul 

asupra S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A.; 
- S.C. UPSS S.A., S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A. au achiziționat prin tranzacții derulate 

pe piața de capital în data de 05.09.2011 acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 
alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital; 

- Ordonanța C.N.V.M. nr.379/25.08.2011, 
având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. COMRIMET S.A. Galați (CUI:1650060) cu sediul în str. Henri Coandă nr.5, Galați,  
jud. Galați în calitate de acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. COMRIMET S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANȚA NR. 430 / 29.09.2011 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere următoarele: 

- obligațiile S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște; 

- până la această dată S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni 
reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște; 

- până la derularea ofertei publice de preluare S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A., S.C. PROSANIO S.A. și 
persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent; 

- domnul Chelu Cătălin deține direct controlul asupra S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. UPSS S.A., 
- domnul Chelu Cătălin Constantin deține/indirect, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, controlul asupra 

S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A.; 
- S.C. UPSS S.A., S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A. au achiziționat prin tranzacții derulate 

pe piața de capital în data de 05.09.2011 acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 
alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital; 

- Ordonanța C.N.V.M. nr.379/25.08.2011, 
având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027) cu sediul în str. Albești nr.12, 
Curtea de Argeș, jud. Argeș în calitate de acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANȚA NR. 431 / 29.09.2011 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 



 

având în vedere următoarele: 
- dl Chelu Cătălin Constantin deține 99,3% din capitalul social al S.C. REVAN COM S.A. Galați, 95% din capitalul social al  

S.C. PORTAVON S.R.L. Galați și 70% din capitalul social al S.C. UPSS S.A. Botoșani deținând indirect drepturi de vot asupra 
S.C. LACTATE NATURA S.A.; 

- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.379/25.08.2011; 
- dl Chelu Cătălin Constantin deține direct/indirect, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, controlul asupra 

S.C. COMAT S.A. Galați și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 
- dl Chelu Cătălin Constantin deține 99,5% din capitalul social al S.C. LINEAS TRADE S.A. deținând indirect drepturi de vot asupra 

S.C. COMRIMET S.A. (S.C. Lineas Trade S.A. deține 96,6% din capitalul social al S.C. Comrimet S.A.); 
- S.C. Portavon S.R.L., S.C. Revan Com S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. Comat S.A., S.C. UPSS S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
și S.C. COMRIMET S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Lactate Natura S.A. 
Târgoviște; 

- prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 și ale art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și ale art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 

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

Art. 1. Acționarii S.C. PORTAVON S.R.L. (CUI:18403286), S.C. REVAN COM S.A. (CUI:17787588), S.C. UPSS S.A. Botoșani 
(CUI:3433742), S.C. COMAT S.A. Galați (CUI:1633876), S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027),  
S.C. COMRIMET S.A. (CUI:1650060) și S.C. PROSANIO S.A. (CUI:28307499), împreună cu persoanele cu care acționează în mod 
concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația 
aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A. 
Botoșani, S.C. COMAT S.A. Galați, S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, S.C. COMRIMET S.A. și S.C. PROSANIO S.A. 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște cu sediul în Târgoviște,  
bd. Independenței nr.23, jud. Dâmbovița. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 432 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Alfaline S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Electroargeș S.A. și S.C. Prosanio 
S.A. nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare 
obligatorie a S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 

- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.380/25.08.2011 și ale Ordonanțelor C.N.V.M. nr.386, 387, 388, 389/07.09.2011; 
- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Alfaline S.A., 

S.C. Debrocons S.A., 
în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 10.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de administrator al  
S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATERRA COM S.A., S.C. ALFALINE S.A. și S.C. DEBROCONS S.A., acționari ai  
S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca (CUI:201535). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr.3, jud. Cluj. 
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 



 

sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 433 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
luând în considerare faptul că: 

- S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș nu a respectat prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.380/25.08.2011 și 
nr.390/07.09.2011; 

- Domnul Pricop Florin este președintele consiliului de administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, 
în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Pricop Florin în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A., acționar al S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca (CUI:201535). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Pricop Florin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr.3, jud. Cluj. 
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 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 434 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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, 
având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, luând în considerare faptul că  

S.C. PROSANIO S.A. nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.380/25.08.2011, 
în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. PROSANIO S.A. Tecuci (CUI:28307499) cu sediul în str. Cuza Vodă nr.6, Tecuci,  
jud. Galați în calitate de acționar al S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca (CUI:201535). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. PROSANIO S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Piața 1 Mai, nr.3, jud. Cluj. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 435 / 29.09.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Mattera Com S.A. Galați, S.C. Debrocons S.A., S.C. Alfaline S.A. Galați și  
S.C. Scop Line S.A. Galați) drepturi de vot asupra S.C. Carbochim S.A.; 

- dl Chelu C. Constantin deține indirect împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat controlul asupra  
S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș; 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 



 

asupra societăților: S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu, S.C. Mobila S.A. Rădăuți, S.C. Faimar S.A.; 
- S.C. Geochis S.A. a derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin 

deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A.  
Tg. Frumos, S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.380/25.08.2011; 
- S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Alfaline S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Prosanio S.A. 
și S.C. Geochis S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca, 

având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 și ale art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, ale art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 

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

Art. 1. Acționarii S.C. Scop Line S.A. (CUI:17216115), S.C. Mattera Com S.A. (CUI:17456657), S.C. Alfaline S.A. (CUI:17227734), 
S.C. Debrocons S.A. (CUI:16732517), S.C. Electroargeș S.A. (CUI:156027), S.C. Prosanio S.A. (CUI:28307499) și S.C. Geochis 
S.A. Galați (CUI:28363766), împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M.,  
în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată acționarilor S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Alfaline S.A.,  
S.C. Debrocons S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Prosanio S.A. și S.C. Geochis S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire și S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr.3, jud. Cluj. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 436 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. SCOP LINE S.A. nu a derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică 
de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 

- prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.266/02.06.2011, nr.303/05.07.2011 și nr.381/25.08.2011; 
- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al societății anterior menționate; 
- ulterior datei de 25.08.2011, S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 

S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. 
și S.C. EPSOMATIC S.A. (societăți unde domnul Chelu Cătălin Constantin este acționar deținând peste 99% din capitalul social 
și administrator) au achiziționat acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. prin tranzacții derulate pe piața de capital, 
încălcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din cadrul Legii nr.297/2004, 

având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de administrator al 
S.C. SCOP LINE S.A. Galați, S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și 
S.C. EPSOMATIC S.A., societăți care dețin acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED 
LINE AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., 
S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., împreună cu persoanele cu care acestea 
acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, 



 

documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. SCOP LINE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., 
S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 437 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
ținând cont de faptul că: 

- S.C. GEOCHIS S.A. nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- S.C. GEOCHIS S.A. Galați nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011, 

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. GEOCHIS S.A. Galați (CUI:28363766) cu sediul în sat Șendreni, comuna Șendreni,  
jud. Galați în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027). 
Art. 2. S.C. GEOCHIS S.A., S.C. SCOP LINE S.A. S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED 
LINE AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., 
S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., împreună cu persoanele cu care acestea 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. GEOCHIS S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 438 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
ținând cont de faptul că: 

- S.C. PROSANIO S.A. nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- S.C. PROSANIO S.A. nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011, 

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. PROSANIO S.A. (CUI:28307499) cu sediul în str. Cuza Vodă nr.6, Tecuci, jud. Galați în 
calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027). 
Art. 2. S.C. PROSANIO S.A., S.C. SCOP LINE S.A., Simion Cati Costanda, S.C. GEOCHIS S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE  
AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., 
S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., împreună cu persoanele cu care acestea 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 



 

ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. PROSANIO S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 439 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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, 
ținând cont de faptul că: 

- doamna Simion Cati Costanda nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- doamna Simion Cati Costanda nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011, 

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.  
Curtea de Argeș (CUI:156027). 
Art. 2. Simion Cati Costanda, S.C. PROSANIO S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE  
AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., 
S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., împreună cu persoanele cu care acestea 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Simion Cati Costanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și 
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 440 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere următoarele: 

- obligația S.C. SCOP LINE S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de 
preluare a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 

- până la această dată S.C. SCOP LINE S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire 
obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 

- până la derularea ofertei publice de preluare S.C. SCOP LINE S.A. și persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu 
mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent; 

- domnul Chelu Cătălin este acționar majoritar (99,5% din capitalul social) și administrator la S.C. SCOP LINE S.A.; 
- S.C. SCOP LINE S.A. acționează în mod concertat cu S.C. MINEXFOR S.A. (societate controlată direct și indirect de Chelu 

Cătălin Constantin) conform raportării de dețineri peste 5% transmisă la C.N.V.M. în data de 07.09.2011; 
- S.C. MINEXFOR S.A. a achiziționat prin tranzacții derulate pe piața de capital în data de 01.09.2011, acțiuni emise de  

S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital; 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 

având în vedere prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 și ale art.2 alin.(3)  
lit. d) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009, 

în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, 



 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  
data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. MINEXFOR S.A. Deva (CUI:2114206) cu sediul în str. Titu Maiorescu nr.2, Deva,  
jud. Hunedoara în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027). 
Art. 2. S.C. MINEXFOR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, 
S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., 
S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., împreună cu persoanele cu care acestea 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MINEXFOR S.A. Deva prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANȚA NR. 441 / 29.09.2011 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere următoarele: 

- obligația S.C. SCOP LINE S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de 
preluare a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 

- până la această dată S.C. SCOP LINE S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire 
obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 

- până la derularea ofertei publice de preluare S.C. SCOP LINE S.A. și persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu 
mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent; 

- domnul Chelu Cătălin este acționar majoritar (99,5% din capitalul social) și administrator la S.C. SCOP LINE S.A.; 
- S.C. SCOP LINE S.A. acționează în mod concertat cu S.C. BISCOL GRUP S.R.L. Galați conform raportării de dețineri peste 5% 

transmisă la C.N.V.M. în data de 07.09.2011; 
- S.C. BISCOL GRUP S.R.L. a achiziționat prin tranzacții derulate pe piața de capital în data de 01.09.2011, acțiuni emise de  

S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital; 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 

având în vedere prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 și ale art.2 alin.(3)  
lit. d) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009, 

în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. BISCOL GRUP S.R.L. Galați (CUI:16790364) cu sediul în str. Democrației nr.5, ap.10, 
Galați, jud. Galați în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027). 
Art. 2. S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., 
doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L.,  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A.,  
S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., 
împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. BISCOL GRUP S.R.L. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 

 
ORDONANȚA NR. 442 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere următoarele: 

- obligația S.C. SCOP LINE S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de 
preluare a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 

- până la această dată S.C. SCOP LINE S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire 
obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 

- până la derularea ofertei publice de preluare S.C. SCOP LINE S.A. și persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu 
mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent; 

- domnul Chelu Cătălin este acționar majoritar (99,5% din capitalul social) și administrator la S.C. SCOP LINE S.A.; 
- S.C. SCOP LINE S.A. acționează în mod concertat cu S.C. AUTO TRANSPEED LINE AG S.R.L. Pitești conform raportării de 

dețineri peste 5% transmisă la C.N.V.M. în data de 07.09.2011; 
- S.C. AUTO TRANSPEED LINE AG S.R.L. a achiziționat prin tranzacții derulate pe piața de capital în data de 01.09.2011, acțiuni 

emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital; 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 

având în vedere prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 și ale art.2 alin.(3)  
lit. d) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009, 

în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AUTO TRANSPEED LINE AG S.R.L. Pitești (CUI:26119472) cu sediul în str. Constantin 
Dobrogeanu Gherea nr.55, parter, Pitești, jud. Argeș în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș 
(CUI:156027). 
Art. 2. S.C. AUTO TRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., 
S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., 
S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., împreună cu persoanele cu care acestea 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AUTO TRANSPEED LINE AG S.R.L. Pitești prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 443 / 29.09.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere următoarele: 

- obligația S.C. SCOP LINE S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de 
preluare a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 

- până la această dată S.C. SCOP LINE S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire 
obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 

- până la derularea ofertei publice de preluare S.C. SCOP LINE S.A. și persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu 
mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent; 

- domnul Chelu Cătălin este acționar majoritar (99,5% din capitalul social) și administrator la S.C. SCOP LINE S.A.; 
- S.C. SCOP LINE S.A. acționează în mod concertat cu S.C. PESONGAL GRUP S.R.L. Galați conform raportării de dețineri peste 

5% transmisă la C.N.V.M. în data de 07.09.2011; 
- S.C. PESONGAL GRUP S.R.L. a achiziționat prin tranzacții derulate pe piața de capital în data de 01.09.2011, acțiuni emise de 

S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital; 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 



 

având în vedere prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 și ale art.2 alin.(3)  
lit. d) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009, 

în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. PESONGAL GRUP S.R.L. Galați (CUI:18145039) cu sediul în str. Democrației nr.5, 
ap.1, Galați, jud. Galați în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027). 
Art. 2. S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., 
S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., 
S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., împreună cu persoanele cu care acestea 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. PESONGAL GRUP S.R.L. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 444 / 29.09.2011 

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere ancheta privind tranzacțiile cu acțiuni emise de S.C. Capitol S.A., realizate în datele de  

05 și 08 decembrie 2008, se rețin următoarele: 
1. prin neintroducerea în sistemul de tranzacționare a ordinului unui client, emis în data de 07.11.2008, a fost împiedicată 

executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, nerespectând obligația de a face public respectivul ordin limită într-o manieră 
care să fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piață, încălcându-se astfel prevederile art.145 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

2. prin faptul că S.S.I.F. INTERVAM S.A. nu a notificat în scris 2 clienți cu privire la refuzul introducerii ordinelor în sistemul de 
tranzacționare din lipsă de disponibilități bănești au fost încălcate prevederile art.142 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006, potrivit cărora societatea are obligația să informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoștință, cu privire la orice 
situație importantă care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor. Aceste reglementări legale au fost incluse și în cadrul 
contractului de intermediere încheiat între SSIF INTERVAM S.A. și clienții săi, la art.5 pct.1 alin.(2); 

3. prin faptul că S.S.I.F. Intervam S.A. nu a aplicat un tratament unitar clienților săi privitor la acceptul/refuzul de a introduce 
ordinele acestora în sistemul de tranzacționare al B.V.B., condiționat de existența în cont a disponibilului de bani necesar pentru 
decontarea tranzacției, se încalcă dispozițiile art.27 alin.(1) lit. e) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Pop Ovidiu Sergiu care, în calitate de Președinte, Director General 
și Conducător al S.S.I.F. Intervam S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 27.09.2011, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei, dl Pop Ovidiu Sergiu în calitate de conducător al S.S.I.F. Intervam S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Pop Sergiu Ovidiu și S.S.I.F. Intervam S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intervam S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 

 
ORDONANȚA NR. 445 / 29.09.2011 

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere ancheta privind tranzacțiile cu acțiuni emise de S.C. Capitol S.A., realizate în datele de  

05 și 08 decembrie 2008, se rețin următoarele: 
1. prin neintroducerea în sistemul de tranzacționare a ordinului unui client, emis în data de 07.11.2008, a fost împiedicată 

executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, nerespectând obligația de a face public respectivul ordin limită într-o manieră 
care să fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piață, încălcându-se astfel prevederile art.145 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

2. prin faptul că S.S.I.F. INTERVAM S.A. nu a notificat în scris 2 clienți cu privire la refuzul introducerii ordinelor în sistemul de 
tranzacționare din lipsa de disponibilități bănești au fost încălcate prevederile art.142 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006, potrivit cărora societatea are obligația să informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoștință, cu privire la orice 
situație importantă care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor. Aceste reglementări legale au fost incluse și în cadrul 
contractului de intermediere încheiat între SSIF INTERVAM S.A. și clienții săi, la art.5 pct.1 alin.(2); 

3. prin faptul că S.S.I.F. Intervam S.A. nu a aplicat un tratament unitar clienților săi privitor la acceptul/refuzul de a introduce 
ordinele acestora în sistemul de tranzacționare al B.V.B., condiționat de existența în cont a disponibilului de bani necesar pentru 
decontarea tranzacției, se încalcă dispozițiile art.27 alin.(1) lit. e) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital; 

4. având în vedere că S.S.I.F. Intervam S.A. a introdus în sistemul de tranzacționare al B.V.B. un ordin cu alte caracteristici decât 
ordinul dat de client, în ceea ce privește tipul ordinului („limită” sau „la piață”), se constată încălcarea prevederilor art.137 alin.(1) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. a fost constatat faptul că reprezentantul Compartimentului de control intern nu a analizat, în decursul investigațiilor efectuate, 
documentele cu privire la tranzacțiile cu acțiuni simbol CABU din datele de 05 și 08 decembrie 2008, intermediate de  
S.S.I.F. Intervam S.A. pentru unul dintre clienții săi. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Ivan Gabriela care, în calitate de Conducător și reprezentant al 
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Intervam S.A., nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute de art.76 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și, deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 27.09.2011, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 3.000 de lei dna Ivan Gabriela în calitate de Conducător și reprezentant al 
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Intervam S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Ivan Gabriela și S.S.I.F. Intervam S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intervam S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 446 / 29.09.2011 

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere ancheta privind tranzacțiile cu acțiuni emise de S.C. Capitol S.A., realizate în datele de  

05 și 08 decembrie 2008, se rețin următoarele: 
1. prin neintroducerea în sistemul de tranzacționare a ordinului unui client, emis în data de 07.11.2008, a fost împiedicată 

executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, nerespectând obligația de a face public respectivul ordin limită într-o manieră 
care să fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piață, încălcându-se astfel prevederile art.145 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

2. prin faptul că S.S.I.F. INTERVAM S.A. nu a notificat în scris 2 clienți cu privire la refuzul introducerii ordinelor în sistemul de 
tranzacționare din lipsa de disponibilități bănești au fost încălcate prevederile art.142 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006, potrivit cărora societatea are obligația să informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoștință, cu privire la orice 
situație importantă care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor. Aceste reglementări legale au fost incluse și în cadrul 
contractului de intermediere încheiat între S.S.I.F. INTERVAM S.A. și clienții săi, la art.5 pct.1 alin.(2); 



 

3. prin faptul că S.S.I.F. Intervam S.A. nu a aplicat un tratament unitar clienților săi privitor la acceptul/refuzul de a introduce 
ordinele acestora în sistemul de tranzacționare al B.V.B., condiționat de existența în cont a disponibilului de bani necesar pentru 
decontarea tranzacției, se încalcă dispozițiile art.27 alin.(1) lit. e) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital; 

4. având în vedere că S.S.I.F. Intervam S.A. a introdus în sistemul de tranzacționare al B.V.B. un ordin cu alte caracteristici decât 
ordinul dat de client, în ceea ce privește tipul ordinului („limită” sau „la piață”), se constată încălcarea prevederilor art.137 alin.(1) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Mitrănuș Marcel care, în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare al S.S.I.F. Intervam S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 27.09.2011, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 2.000 de lei dl Mitrănuș Marcel în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare al S.S.I.F. Intervam S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Mitrănuș Marcel și S.S.I.F. Intervam S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intervam S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 447 / 29.09.2011 

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere ancheta privind tranzacțiile cu acțiuni emise de S.C. Capitol S.A., realizate în datele de  

05 și 08 decembrie 2008, se rețin următoarele: 
1. prin faptul că S.S.I.F. INTERVAM S.A. nu a notificat în scris 2 clienți cu privire la refuzul introducerii ordinelor în sistemul de 

tranzacționare din lipsa de disponibilități bănești au fost încălcate prevederile art.142 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006, potrivit cărora societatea are obligația să informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoștință, cu privire la orice 
situație importantă care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor. Aceste reglementări legale au fost incluse și în cadrul 
contractului de intermediere încheiat între SSIF INTERVAM S.A. și clienții săi, la art.5 pct.1 alin.(2); 

2. prin faptul că S.S.I.F. Intervam S.A. nu a aplicat un tratament unitar clienților săi privitor la acceptul/refuzul de a introduce 
ordinele acestora în sistemul de tranzacționare al B.V.B., condiționat de existența în cont a disponibilului de bani necesar pentru 
decontarea tranzacției, se încalcă dispozițiile art.27 alin.(1) lit. e) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Zăbulică Dana care, în calitate de agent pentru servicii de 
investiții financiare al S.S.I.F. Intervam S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 27.09.2011, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei dna Zăbulică Dana în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare al S.S.I.F. Intervam S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Zăbulică Dana și S.S.I.F. Intervam S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intervam S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 

 
DECIZIA NR. 918 / 26.09.2011 

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 
Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, 

s-a examinat contestația formulată de domnul Axinte Gheorghe, acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște, împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.321/03.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26194/02.09.2011, domnul Axinte Gheorghe a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.321/03.08.2011, solicitând anularea acestui act individual. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.321/3.08.2011, domnul Axinte Gheorghe a fost sancționat cu amendă în valoare de 

20.000 de lei, în calitate de acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște, întrucât nu a respectat obligația legală menționată în  
Ordonanța C.N.V.M. nr.118/23.03.2011, în sensul că nu a depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. CORINT S.A. Târgoviște, în conformitate cu dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004. 

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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 13.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite în parte contestația formulată de domnul Axinte Gheorghe împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.321/03.08.2011,  
în sensul revocării sancțiunii cu amendă în valoare de 20.000 de lei. 
Art. 2. Se menține obligația prevăzută de art.3 din Ordonanța C.N.V.M. nr.321/03.08.2011 de a depune documentația aferentă 
ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CORINT S.A. Târgoviște, în conformitate cu dispozițiile art.203 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004; în caz contrar C.N.V.M. va aplica sancțiuni corespunzătoare. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 321 / 03.08.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 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, 
având în vedere următoarele: 

- domnul Axinte Gheorghe a dobândit acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Corint S.A.; 
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- domnul Axinte Gheorghe nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.118/23.03.2011; 
- Decizia ICCJ - Secția Comercială nr.3155/27.11.2009 pronunțată în Dosarul nr.3976/120/2008 - irevocabilă prin care a fost respins recursul 

declarat de Axinte Gheorghe împotriva Deciziei nr.36/11.03.2009 a Curții de Apel Ploiești care a admis „apelul și cererea de intervenție în 
interesul apelantului (C.N.V.M.) schimbă în tot sentința și pe fond, admite acțiunea și obligă pârâtul (Axinte Gheorghe) să lanseze oferta 
publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni, conform art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.”; 

- prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.08.2011,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei domnul Axinte Gheorghe în calitate de acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște 
(CUI:918620). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Domnul Axinte Gheorghe are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, singur sau 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CORINT S.A. 
Târgoviște, în caz contrar C.N.V.M. va aplica sancțiuni corespunzătoare. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Corint S.A. 
va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent 
înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Axinte Gheorghe va fi sancționat de către 
C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Axinte Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. CORINT S.A. 
cu sediul în Loc. Târgoviște, str. Laminorului nr.5, jud. Dâmbovița și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 8. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată,  
la data comunicării ei către S.C. CORINT S.A. sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

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



 

DECIZIA NR. 919 / 26.09.2011 
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, 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.2 din 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
având în vedere Încheierea din data de 24.06.2011 pronunțată de către Tribunalul Dâmbovița în  

Dosarul nr.3239/120/2011, prin care împotriva debitoarei S.C. REPCON S.A. Târgoviște s-a deschis procedura simplificată de 
insolvență (falimentul) și s-a desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, încheiere publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr.8244/2011, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. REPCON S.A. Târgoviște (CUI:912830) începând 
cu data de 28.09.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 920 / 26.09.2011 

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, 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.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
având în vedere Încheierea din data de 24.06.2011 pronunțată de către Tribunalul Dâmbovița în  

Dosarul nr.3239/120/2011, prin care împotriva debitoarei S.C. REPCON S.A. TÂRGOVIȘTE s-a deschis procedura simplificată de 
insolvență (falimentul) și s-a desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, încheiere publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr.8244/2011, 

având în vedere Decizia nr.919/26.09.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. REPCON S.A. 
Târgoviște, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. REPCON S.A. Târgoviște (CUI:912830) începând cu  
data de 28.09.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 921 / 26.09.2011 

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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
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) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.26815/08.09.2011, completată prin adresa nr.27242/13.09.2011, 
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 ESTINVEST S.A.  
ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a următorului sediu secundar: 

- SUCURSALĂ: Oradea, str. Spiru Haret nr.1, ap.4, jud. Bihor - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1543/29.08.2007. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST 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 către societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. și se 
va publica în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 922 / 26.09.2011 

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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 



 

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), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.26978/08.09.2011, completată prin adresele nr.26815/08.09.2011, nr.27240/13.09.2011 și nr.27242/13.09.2011, 
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 ESTINVEST S.A. ca 
urmare a înființării următorului sediu secundar (agenție): 

- Oradea, str. Spiru Haret nr.1, ap.4, jud. Bihor. 
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 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 ESTINVEST S.A. și se 
va publica în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 923 / 26.09.2011 
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, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
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.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.26677/07.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. domnului  
FUCEC ANDREI VIRGIL prin Decizia nr.652/07.07.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A.  
cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr.9, jud. Vrancea. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR02ASIF/242453, reprezentând înscrierea domnului FUCEC ANDREI VIRGIL în 
calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare  
ESTINVEST S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
ESTINVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 924 / 26.09.2011 
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, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

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

privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de BANCPOST S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27423/14.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei Luculeț Dorina, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia nr.808/18.04.2008, în numele instituției de credit BANCPOST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu 
nr.6A, sector 2. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/401982, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a doamnei Luculeț Dorina. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către instituția de credit BANCPOST S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
RADU TOIA 



 

 
DECIZIA NR. 925 / 26.09.2011 

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, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), 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 nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. București de 

autorizare a modificării autorizației de funcționare, ca urmare a modificării structurii acționariatului, înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.24578/18.08.2011, completată prin adresele nr.27303/13.09.2011 și nr.27829/19.09.2011, 

având în vedere Deciziile C.N.V.M. nr.653/07.07.2011 și nr.654/07.07.2011, 
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 KBC SECURITIES 
ROMANIA SSIF S.A., ca urmare a modificării structurii acționariatului. 
Art. 2. Structura acționariatului societății de servicii de investiții financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. autorizată la data 
prezentei decizii este următoarea: 
 

Denumire acționar Participarea la capitalul social al SSIF 
Apostol Sorin 47,50% 
Bogdan Juravle 47,50% 
Acționari a căror deținere se situează sub pragul minim prevăzută art.18 din 
Legea nr.297/2004 privind piața de capital 5% 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 926 / 26.09.2011 

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, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
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. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.24578/18.08.2011, completată prin adresele nr.27303/13.09.2011 și nr.27829/19.09.2011, 
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 KBC SECURITIES 
ROMANIA SSIF S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnilor Bogdan Juravle, 
Mircea Ștefan Solovăstru și a doamnei Berbec Magdalena Mariana în locul domnilor Couttinier Patrick Urbain, Aspeslagh Luc și a 
doamnei Van Den Abbeele Charlotte în conformitate cu Hotărârile AGA din datele de 03.08.2011 și 06.09.2011. 
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 modificării componenței Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 927 / 26.09.2011 

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, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

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

financiare, 



 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.24578/18.08.2011, completată prin adresele nr.27303/13.09.2011 și nr.27829/19.09.2011, 

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 KBC SECURITIES 
ROMANIA SSIF S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnilor Bogdan Juravle și Blajuț 
Olimpiu Ionel în locul domnului Apostol Sorin și a doamnei Van Den Abbeele Charlotte, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA 
din data de 06.09.2011. 
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 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 acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 928 / 26.09.2011 

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, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.6 și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. g) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. - București, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24578/18.08.2011, completată prin adresele nr.27303/13.09.2011 și nr.27829/19.09.2011, 
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 KBC SECURITIES 
ROMANIA SSIF S.A., ca urmare a schimbării denumirii în „SWISS CAPITAL” S.A. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a 
modificării intervenite în modul de organizare și funcționare menționat la art.1 al prezentei decizii, 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  
KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 929 / 27.09.2011 

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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.539/21.04.2010, Decizia C.N.V.M. nr.352/11.04.2011 și adresa nr.567/13.09.2011, 
în temeiul art.33 și art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011, 
având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27743/19.09.2011, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursurile de formare profesională continuă „Tehnici de negociere” având codurile FPC C3 1 2011 și  
FPC C3 2 2011 organizate de către Asociația Brokerilor în perioadele 3-7 octombrie 2011, respectiv 12-16 octombrie 2011,  
la București, respectiv Iași, ale căror examene sunt programate pentru datele de 7 octombrie 2011, respectiv 16 octombrie 2011. 
Art. 2. Comisia de examinare va avea următoarea componență: 

- Paul Barangă   - președinte; 
- Alin Bitere   - membru; 
- Radu Cristian-Marian  - membru; 
- Ivlev Iustin   - membru supleant; 
- Lutasu-Codreanu Răzvan-Cristian - membru supleant. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
p. DIRECTOR, 

Alin BITERE 



 

DECIZIA NR. 930 / 27.09.2011 
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, 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.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010 și  

Decizia nr.577/17.06.2011, 
având în vedere Încheierea nr.762/24.05.2011 prin care Tribunalul Hunedoara a dispus începerea procedurii falimentului și 

numirea lichidatorului pentru S.C. HAȚEGANA S.A. Hațeg, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. HAȚEGANA S.A. Hațeg, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. HAȚEGANA S.A. Hațeg (CUI:2143201) începând 
cu data de 29.09.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 931 / 27.09.2011 

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, 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.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010 și  
Decizia nr.577/17.06.2011, 

având în vedere Încheierea nr.762/24.05.2011 prin care Tribunalul Hunedoara a dispus începerea procedurii falimentului și 
numirea lichidatorului pentru S.C. HAȚEGANA S.A. Hațeg, 

având în vedere Decizia nr.930/27.09.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. HAȚEGANA S.A. Hațeg, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. HAȚEGANA S.A. Hațeg (CUI:2143201) începând cu  
data de 29.09.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 932 / 27.09.2011 
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 dispozițiile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.10, alin.(1), art.22 alin.(1) lit. d) și alin.(2) și art.24 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., 
precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, 

având în vedere solicitarea societății Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala 
București, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20510/07.07.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.22860/02.08.2011 și nr.26592/06.09.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 27.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale societății Franklin Templeton Investment 
Management Limited United Kingdom Sucursala București, referitoare la conținutul minim al acestora impus de  
Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2010, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Franklin Templeton Investment Management 
Limited United Kingdom Sucursala București și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 933 / 27.09.2011 

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



 

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Mihai-Andrei Codoban împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.825/01.09.2011. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27368/14.09.2011, dl Mihai-Andrei Codoban, a formulat contestație împotriva 

Deciziei C.N.V.M. nr.825/01.09.2011, prin care s-a aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a  
S.C. Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. inițiată de către CCCF-Drumuri și Poduri Timișoara S.R.L. 

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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința  

din data de 27.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Mihai-Andrei Codoban împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.825/01.09.2011. 
Art. 2. Se menține Decizia C.N.V.M. nr.825/01.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 934 / 28.09.2011 

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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în baza dispozițiilor 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), art.18, art.19, art.20, art.21, art.22 alin.(1), art.24 din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
în temeiul art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
luând în considerare art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare TARGET CAPITAL S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.26470/05.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele societății de 
servicii de investiții financiare TARGET CAPITAL S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr.133, et.2, 
jud. Cluj. 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Lăscuț Voichița Rozalia 164/07.03.2008 
2. Ungur Ramona Dorina 131/22.09.2011 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanelor menționate la art.1 în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agenți delegați: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Lăscuț Voichița Rozalia PFR02ADEL/020871 
2. Ungur Ramona Dorina PFR02ADEL/120872 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizațiilor 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  
TARGET CAPITAL S.A. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 935 / 28.09.2011 

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 baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și 

sistemele alternative de tranzacționare, 
având în vedere cererile formulate de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresele nr.1400/13.09.2011 și 

nr.1420/20.09.2011, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.27486/14.09.2011, respectiv cu nr.28006/21.09.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Simionescu Dan în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., 
în conformitate cu Hotărârile AGOA nr.VIII și nr.IX din data de 29.04.2011. 



 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 936 / 28.09.2011 

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 baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și 

sistemele alternative de tranzacționare, 
având în vedere cererile formulate de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresele nr.1400/13.09.2011 și 

nr.1420/20.09.2011, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.27486/14.09.2011, respectiv cu nr.28006/21.09.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Filimon Gabriel în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., 
în conformitate cu Hotărârile AGOA nr.VIII și nr.IX din data de 29.04.2011. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 937 / 28.09.2011 

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 baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și 

sistemele alternative de tranzacționare, 
având în vedere cererile formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresele nr.1400/13.09.2011 și 

nr.1420/20.09.2011, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.27486/14.09.2011, respectiv cu nr.28006/21.09.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Sima Cristian în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., în 
conformitate cu Hotărârile AGOA nr.VIII și nr.IX din data de 29.04.2011. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 938 / 28.09.2011 
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 baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și 

sistemele alternative de tranzacționare, 
având în vedere cererile formulate de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresele nr.1400/13.09.2011 și 

nr.1420/20.09.2011, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.27486/14.09.2011, respectiv cu nr.28006/21.09.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Miclăuș Paul-Gabriel în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock 
Exchange S.A., în conformitate cu Hotărârile AGOA nr.VIII și nr.IX din data de 29.04.2011. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 

 
DECIZIA NR. 939 / 28.09.2011 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, 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 baza prevederilor art.214 alin.(1) și pct.3 din anexa nr.12 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, 
conform prevederilor art.5 alin.(1) pct.8 lit. a) și art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public 

al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea societății OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.21584/20.07.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.22291/26.07.2011, nr.22292/26.07.2011, 
nr.25394/25.08.2011 și nr.26612/06.09.2011, 

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. Fondul închis de investiții cu capital garantat OTP GarantisRO, înregistrat cu 
nr.CSC08FIIR/400011. 
Art. 2. Începând cu data prezentei, Avizul C.N.V.M. nr.22/11.06.2008 își încetează valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. și va fi 
publicată în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 940 / 28.09.2011 
În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 

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

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 183 alin.(3) lit. a) pct.3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare și ale art.15 alin.(1) lit. a) pct.3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 
mobiliare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj-Napoca înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28354/23.09.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și urmare a deliberărilor din ședința  

din data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat de ofertă secundară de vânzare de acțiuni deținute de S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj-Napoca la 
S.C. Remat Maramureș S.A. Baia Mare adresată investitorilor care achiziționează fiecare în cadrul ofertei, valori mobiliare în valoare 
de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro, având următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 172.460 de acțiuni; 
- valoare nominală: 3,73 lei/acțiune; 
- prețul de vânzare este de 37 lei/acțiune; 
- perioada de derulare:04.10.2011-28.12.2011; 
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj-Napoca. 

Art. 2. Subscrierile se realizează la sediile autorizate ale S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj-Napoca sau la sediul oricărui intermediar 
autorizat de C.N.V.M. Alocarea se efectuează în conformitate cu prevederile prospectului simplificat de ofertă. Răspunderea pentru 
derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj-Napoca. 
Art. 3. Orice modificări ale prospectului de ofertă de vânzare vor putea fi depuse la C.N.V.M., în vederea aprobării lor, cu cel puțin  
7 zile lucrătoare înainte de închiderea ofertei. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art.6 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010. 
Art. 5. Prezentul act individual va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 941 / 28.09.2011 
În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.374/25.08.2011. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26754/07.09.2011, S.C. GEOCHIS S.A. Galați a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.374/25.08.2011, prin care petenta a fost obligată să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. MOBILA S.A. Rădăuți. 

În fapt, prin ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- dl Chelu C. Constantin deține 99,5% din S.C. Amattis S.A. Galați, deținând indirect drepturi de vot asupra  



 

S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 

asupra societăților S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Faimar S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu și  
S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- dl Chelu C. Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care 
dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.  
Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A. Târgu Frumos și S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- S.C. Amattis S.A. și S.C. Geochis S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra  
S.C. Mobila S.A. Rădăuți. 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza  
art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i), din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009 și în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează 
activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în 
investițiile în instrumente financiare. 

În 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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 28.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.374/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.374/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 942 / 28.09.2011 
În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.375/25.08.2011. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26757/07.09.2011, S.C. GEOCHIS S.A. Galați a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.375/25.08.2011, prin care petenta a fost obligată să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. Aurora S.A. Târgu Frumos. 

În fapt, prin ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- dl Chelu C. Constantin deține 99,5% din S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, deținând indirect drepturi de vot asupra  

S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 

asupra societăților: S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Faimar S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu,  
S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- dl Chelu C. Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care 
dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.  
Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A. Tg. Frumos, S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și S.C. GEOCHIS S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra 
S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos. 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza  
art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i), din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009 și în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează 
activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în 
investițiile în instrumente financiare. 

În 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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 28.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.375/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.375/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 943 / 28.09.2011 
În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.376/25.08.2011. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26753/07.09.2011, S.C. GEOCHIS S.A. Galați a formulat contestație împotriva 



 

Ordonanței C.N.V.M. nr.376/25.08.2011, prin care petenta a fost obligată să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu. 

În fapt, prin ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- asociații S.C. SCOP LINE S.A. sunt domnul Chelu Cătălin Constantin cu 99,01% și doamna Procopenco Ala cu 0,99%; 
- dl. Chelu Cătălin Constantin și doamna Procopenco Ala dețin acțiuni în cadrul mai multor societăți comerciale și derulează 

operațiuni economice în legătură cu unul sau mai mulți emitenți; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 

asupra societăților S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Faimar S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu și  
S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- dl Chelu C. Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care 
dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.  
Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A. Târgu Frumos și S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- S.C. SCOP LINE S.A., doamna Procopenco Ala și S.C. GEOCHIS S.A. au depășit pragul de 33% din drepturile de vot ale  
S.C. LACTA S.A. Giurgiu. 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza  
art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), h), i), j) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009 și în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează 
activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în 
investițiile în instrumente financiare. 

În 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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 28.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.376/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.376/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 944 / 28.09.2011 
În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.377/25.08.2011. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26755/07.09.2011, S.C. GEOCHIS S.A. Galați a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.377/25.08.2011, prin care petenta a fost obligată să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare. 

În fapt, prin ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- dl Chelu C. Constantin deține direct și indirect (prin S.C. Lineas Trade S.A. Galați și S.C. Epsomatic S.A. Galați) drepturi de vot 

asupra S.C. Faimar S.A. Baia Mare; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 

asupra societăților S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu, S.C. Mobila S.A. Rădăuți și  
S.C. Faimar S.A.; 

- S.C. Geochis S.A. a derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin 
deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A.  
Târgu Frumos, S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- dl Chelu C Contantin, S.C. Lineas Trade S.A. Galați, S.C. Epsomatic S.A. Galați și S.C. Geochis S.A. dețin acțiuni reprezentând 
mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Faimar S.A. Baia Mare. 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza  
art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009 și în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează 
activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în 
investițiile în instrumente financiare. 

În 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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 28.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.377/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.377/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 

DECIZIA NR. 945 / 28.09.2011 
În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26756/07.09.2011, S.C. GEOCHIS S.A. Galați a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011, prin care petenta a fost obligată să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. Electroargeș S.A. 

În fapt, prin ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- dl Chelu C. Constantin deține 95% din capitalul social al S.C. PORTAVON S.R.L. Galați și 99,5% din capitalul social al  

S.C. SCOP LINE S.A. Galați deținând indirect drepturi de vot asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. PROSANIO S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă 

controlul asupra societăților: S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Galfinband S.A. și S.C. Carbochim S.A.; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 

asupra societăților S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Faimar S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu și  
S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și dna Simion Cati Constanda au achiziționat acțiuni care le conferă 
controlul asupra societăților S.C. Comat Galați S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Mecanica Rotes S.A. și  
S.C. Argus S.A. Constanța; 

- dna Simion Cati Costanda și S.C. PROSANIO S.A. au derulat tranzacții, inclusiv tranzacții de tip „deal”, pe piața de capital prin 
intermediul SSIF City Invest (contrapartea tranzacției fiind o societate controlată de dl Chelu C. Constantin); 

- dl Chelu C. Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care 
dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A. Curtea de 
Argeș, S.C. Aurora S.A. Târgu Frumos și S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- S.C. Portavon S.R.L., S.C. Scop Line S.A., S.C. Geochis S.A., S.C. Prosanio S.A. și dna Simion Cati Costanda dețin acțiuni 
reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza  
art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009 și în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează 
activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în 
investițiile în instrumente financiare. 

În 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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 28.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.381/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 946 / 28.09.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. PROSANIO S.A. Tecuci împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.378/25.08.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27118/12.09.2011, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci a formulat contestație 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.378/25.08.2011, prin care petenta a fost obligată să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele 
cu care acționează în mod concertat, în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice 
de preluare obligatorie a S.C. GALFINBAND S.A. Galați. 

În fapt, prin ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești și  

S.C. Revan Com S.A.) controlul asupra S.C. Altur S.A. Slatina; 
- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Goras Consulting S.A.) controlul asupra S.C. Pneu Service S.A. Galați; 
- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Vulturul S.A. Comarnic și S.C. Fricom S.A. Galați) drepturi de vot asupra  

S.C. Galfinband S.A.; 
- raportările de dețineri peste 5% publicate pe website-ul B.V.B. conform cărora grupul de acționari format din S.C. Vulturul S.A. 

Comarnic, S.C. Pneu Service S.A. Galați și S.C. Fricom S.A. deține acțiuni ale S.C. Galfinband S.A.; 
- dl. Chelu Cătălin Constantin și doamna Procopenco Ala dețin acțiuni în cadrul mai multor societăți comerciale care derulează 

operațiuni în legătură cu unul sau mai mulți emitenți; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Prosanio S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă 



 

controlul asupra societăților S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Carbochim S.A. și S.C. Galfinband S.A.; 
- S.C. Prosanio S.A. a derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul SSIF City Invest, societate în care  

dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social, tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.,  
S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Carbochim S.A. - tranzacție tip „deal”, vânzător S.C. Fimansat S.A., deținută de  
dl Chelu C. Constantin în proporție de 99,5%; 

- S.C. Vulturul S.A. Comarnic, S.C. Altur S.A. Slatina, S.C. Fricom S.A. Galați și S.C. Pneu Service S.A. Galați împreună cu 
doamna Procopenco Ala și S.C. Prosanio S.A. Tecuci dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra 
S.C. Galfinband S.A. 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza  
art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), h), i) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009 și în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează 
activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în 
investițiile în instrumente financiare. 

În 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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 28.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. PROSANIO S.A. Tecuci împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.378/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.378/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 947 / 28.09.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. PROSANIO S.A. Tecuci împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.379/25.08.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27119/12.09.2011, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci a formulat contestație 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.379/25.08.2011, prin care petenta a fost obligată să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele 
cu care acționează în mod concertat, în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice 
de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște. 

În fapt, prin ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- dl Chelu C. Constantin deține 99,3% din capitalul social al S.C. REVAN COM S.A. Galați și 95% din capitalul social al  

S.C. PORTAVON S.R.L. Galați deținând indirect drepturi de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A.; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. PROSANIO S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă 

controlul asupra societăților S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Galfinband S.A. și S.C. Carbochim S.A.; 
- S.C. PROSANIO S.A. a derulat tranzacții pe piața de capital, inclusiv tranzacții de tip „deal”, prin intermediul SSIF City Invest 

(contrapartea tranzacției fiind o societate controlată de dl Chelu C. Constantin); 
- S.C. Portavon S.R.L., S.C. Revan Com S.A. și S.C. Prosanio S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de 

vot asupra S.C. Lactate Natura S.A. Târgoviște. 
Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza  

art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009 și în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează 
activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în 
investițiile în instrumente financiare. 

În 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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 28.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. PROSANIO S.A. Tecuci împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.379/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.379/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 948 / 28.09.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. PROSANIO S.A. Tecuci împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.380/25.08.2011. 



 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27120/12.09.2011, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci a formulat contestație 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.380/25.08.2011, prin care petenta a fost obligată să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele 
cu care acționează în mod concertat, în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice 
de preluare obligatorie a S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca. 

În fapt, prin ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Mattera Com S.A. Galați, S.C. Debrocons S.A., S.C. Alfaline S.A. Galați și  

S.C. Scop Line S.A. Galați) drepturi de vot asupra S.C. Carbochim S.A.; 
- dl Chelu C. Constantin deține indirect împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat controlul asupra  

S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. PROSANIO S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă 

controlul asupra societăților: S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Galfinband S.A. și S.C. Carbochim S.A.; 
- S.C. Prosanio S.A. a derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul SSIF City Invest, societate în care  

dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social, tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.,  
S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Carbochim S.A. - tranzacție tip „deal”, vânzător S.C. Fimansat S.A., deținută de  
dl Chelu C. Constantin în proporție de 99,5%; 

- S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Alfaline S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Electroargeș S.A. și  
S.C. Prosanio S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca. 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza  
art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009 și în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează 
activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în 
investițiile în instrumente financiare. 

În 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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 28.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. PROSANIO S.A. Tecuci împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.380/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.380/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 949 / 28.09.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. PROSANIO S.A. Tecuci împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.381/25.08.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27121/12.09.2011, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci a formulat contestație 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011, prin care petenta a fost obligată să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele 
cu care acționează în mod concertat, în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice 
de preluare obligatorie a S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș. 

În fapt, prin ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- dl Chelu C. Constantin deține 95% din capitalul social al S.C. PORTAVON S.R.L. Galați și 99,5% din capitalul social al  

S.C. SCOP LINE S.A. Galați deținând indirect drepturi de vot asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. PROSANIO S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă 

controlul asupra societăților: S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Galfinband S.A. și S.C. Carbochim S.A.; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 

asupra societăților S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Faimar S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu și  
S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și dna Simion Cati Constanda au achiziționat acțiuni care le conferă 
controlul asupra societăților S.C. Comat Galați S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Mecanica Rotes S.A. și  
S.C. Argus S.A. Constanța; 

- dna Simion Cati Costanda și S.C. PROSANIO S.A. au derulat tranzacții, inclusiv tranzacții de tip „deal”, pe piața de capital prin 
intermediul SSIF City Invest (contrapartea tranzacției fiind o societate controlată de dl Chelu C. Constantin); 

- dl Chelu C. Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care 
dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.  
Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A. Târgu Frumos și S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- S.C. Portavon S.R.L., S.C. Scop Line S.A., S.C. Geochis S.A., S.C. Prosanio S.A. și dna Simion Cati Costanda dețin acțiuni 
reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza  
art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009 și în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează 



 

activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în 
investițiile în instrumente financiare. 

În 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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 28.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. PROSANIO S.A. Tecuci împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.381/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 950 / 28.09.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.35 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.40, art.41 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile 

de investiții financiare, 
în baza prevederilor art.2 alin.(1) și art.5 alin.(1) pct.4 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public  

al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea formulată de domnul Pop Bogdan prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26010/31.08.2011, 

completată prin documentația depusă prin adresa nr.27757/19.09.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Pop Bogdan având Atestatul profesional nr.125/05.09.2011, în calitate de consultant de investiții. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Pop Bogdan în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR04CIPF/320028 în calitatea de consultant de investiții. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Pop Bogdan și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 951 / 28.09.2011 
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, 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 art.83 alin.(1) și alin.(2) și art.85 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

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

Registrul Public al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24851/22.08.2011, completată prin 

adresa nr.27992/20.09.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 

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

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST SHORT FUND administrat de S.A.I. CERTINVEST S.A. și având 
ca depozitar S.C. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 
Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții 
CERTINVEST SHORT FUND, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții CERTINVEST SHORT FUND. 
Art. 4. Se înscrie în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC06FDIR/400076 Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST SHORT FUND la 
Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR). 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 952 / 28.09.2011 
În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.183 alin.(3) lit. b) pct.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 



 

în temeiul art.15 alin.(1) lit. b) pct.2 și art.89 alin.(3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și 
operațiunile cu valori mobiliare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. Cluj-Napoca înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.27564/15.09.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de SOCIETATEA DE 
SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. Cluj-Napoca, ca urmare a majorării de capital social hotărâtă în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 24.06.2011 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.2590/11.07.2011 
și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, prin CIM nr.46959/07.09.2011. 
Art. 2. Conținutul prospectului simplificat aprobat va fi publicat pe site-ul BVB în vederea informării potențialilor investitori cu privire la 
noile caracteristici ale SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. Cluj-Napoca. 
Art. 3. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 953 / 28.09.2011 

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

în temeiul art.211 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital coroborat cu dispozițiile art.89 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27692/16.09.2011, 
având în vedere Hotărârea A.G.E.A. a S.C. Electromagnetica S.A. București din data de 04.11.2010 publicată în  

Monitorul Oficial nr.4949/09.12.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.14857/20.01.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din  

data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de  
S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. a acțiunilor emise de S.C. Electromagnetica S.A. București. 
Art. 2. Prezentul act individual se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 954 / 28.09.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. CASA ROMÂNĂ DE COMPENSAȚIE S.A. împotriva Deciziei C.N.V.M. 
nr.798/25.08.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27097/12.09.2011 și nr.27838/19.09.2011, S.C. CASA ROMÂNĂ DE 
COMPENSAȚIE S.A., a formulat contestație împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.798/25.08.2011, prin care s-a respins solicitarea de 
validare individuală a dlui Baloșan Bogdan în funcția de membru al Consiliului de Administrație al acestei entități. 

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 direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 28.09.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. CASA ROMÂNĂ DE COMPENSAȚIE S.A. împotriva Deciziei C.N.V.M.  
nr.798/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Decizia C.N.V.M. nr.798/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ATESTATUL NR. 113 / 28.09.2011 

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 prin 
Legea nr.514/2002, 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 art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art.3 și ale art.7 alin.(1) și (2) din Instrucțiunea nr.2/2001 privind auditarea sistemelor informatice 

utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., modificată și completată prin Dispunerile de măsuri 



 

nr.3/16.02.2011 și nr.5/16.03.2011, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.23 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de domnul Bica Ion prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27842/19.09.2011, 

privind înscrierea în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de auditor IT, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se înscrie în Registrul C.N.V.M., Secțiunea 23 - Auditori IT (Auditori ai sistemului informatic certificați de Asociația de Audit și 
Control al Sistemelor Informatice - ISACA - Information Systems Audit and Control Association), Subsecțiunea 1 - Auditori IT 
persoane fizice din Romania (AITR), cu nr.PFR23AITR/400008 domnul Bica Ion în calitate de Auditor IT. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării domnului Bica Ion și se publică în Buletinul C.N.V.M.,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 12 / 27.09.2011 

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  
OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, 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, 
având în vedere prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile 
autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa Asociației Administratorilor de Fonduri din România, înregistrată la C.N.V.M. sub 
nr.27980/20.09.2011, 

în cadrul ședinței din data de 27.09.2011, Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, dispune: 
Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor Instrucțiunii nr.2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile 
autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, până 
la 31 martie 2012. 
Art. 2. Se suspendă aplicarea Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.19/29.11.2010, până la 31 martie 2012. 
Art. 3. Rapoartele de audit IT transmise la C.N.V.M. de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M. în 
conformitate cu Instrucțiunea nr.2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și 
supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare și cu Dispunerea de măsuri a 
C.N.V.M. nr.19/29.11.2010 își păstrează valabilitatea. 
Art. 4. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul 
www.cnvmr.ro. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 


