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ORDONANȚA NR. 470 / 11.10.2011 

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și 
nr.18/27.09.2011, 

ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Goldring S.A. în perioada 25.07.2011-28.07.2011 și 
anume: 

1. prelungirea contractului de subînchiriere a sediului social al S.S.I.F. Goldring S.A. a fost notificată la C.N.V.M. cu întârziere, 
nerespectându-se termenul prevăzut de art.7 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. ordinele preluate până la data de 30.06.2010 au fost înregistrate în evidențele societății cu informații eronate în legătură cu 
momentul exact la care S.S.I.F. primește ordinul sau decizia de tranzacționare, încălcându-se astfel prevederile Anexei nr.11  
lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. societatea a oferit clienților săi posibilitatea tranzacționării de instrumente care nu sunt incluse în cele definite de art.7 alin.(1) 
pct.14^1 din OUG nr.99/2006, restricție impusă și prin art.2 al Avizului C.N.V.M. nr.24/09.07.2010, ceea ce excede atât obiectului 
de activitate autorizat de C.N.V.M., precum și serviciilor de investiții financiare prevăzute în cadrul OUG nr.99/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, constatându-se nerespectarea condițiilor impuse de art.8 alin.(1) lit. c) din  
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și încălcarea prevederilor art.9 din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Zahan Virgil Adrian care, în calitate de conducător al  
S.S.I.F. Goldring S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.168/05.02.2009, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise. 

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.10.2011, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei, dl ZAHAN VIRGIL ADRIAN, în calitate de conducător al  
S.S.I.F. Goldring S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Târgu Mureș, 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 achitări 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. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Zahan Virgil Adrian și S.S.I.F. Goldring 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. Goldring S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 471 / 11.10.2011 

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și 
nr.18/27.09.2011, 

ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Goldring S.A. în perioada 25.07.2011-28.07.2011 și 
anume: 

1. prelungirea contractului de subînchiriere a sediului social al S.S.I.F. Goldring S.A. a fost notificată la C.N.V.M. cu întârziere, 
nerespectându-se termenul prevăzut de art.7 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 



2. ordinele preluate până la data de 30.06.2010 au fost înregistrate în evidențele societății cu informații eronate în legătură cu 
momentul exact la care S.S.I.F. primește ordinul sau decizia de tranzacționare, încălcându-se astfel prevederile Anexei nr.11  
lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. societatea a oferit clienților săi posibilitatea tranzacționării de instrumente care nu sunt incluse în cele definite de art.7 alin.(1) 
pct.14^1 din OUG nr.99/2006, restricție impusă și prin art.2 al Avizului C.N.V.M. nr.24/09.07.2010, ceea ce excede atât obiectului 
de activitate autorizat de C.N.V.M., precum și serviciilor de investiții financiare prevăzute în cadrul OUG nr.99/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, constatându-se nerespectarea condițiilor impuse de art.8 alin.(1) lit. c) din  
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și încălcarea prevederilor art.9 din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Sandu Mircea care, în calitate de conducător al  
S.S.I.F. Goldring S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1187/04.06.2008, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise. 

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.10.2011, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei dl SANDU MIRCEA, în calitate de conducător al  
S.S.I.F. Goldring S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Târgu Mureș, 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 achitări 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. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Sandu Mircea și S.S.I.F. Goldring 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. Goldring S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 472 / 11.10.2011 

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și 
nr.18/27.09.2011, 

ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Goldring S.A. în perioada 25.07.2011-28.07.2011 și 
anume: 

1. prelungirea contractului de subînchiriere a sediul social al S.S.I.F. Goldring S.A. a fost notificată la C.N.V.M. cu întârziere, 
nerespectându-se termenul prevăzut de art.7 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. ordinele preluate până la data de 30.06.2010 au fost înregistrate în evidențele societății cu informații eronate în legătură cu 
momentul exact la care S.S.I.F. primește ordinul sau decizia de tranzacționare, încălcându-se astfel prevederile Anexei nr.11  
lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. societatea a oferit clienților săi posibilitatea tranzacționării de instrumente care nu sunt incluse în cele definite de art.7 alin.(1) 
pct.14^1 din OUG nr.99/2006, restricție impusă și prin art.2 al Avizului C.N.V.M. nr.24/09.07.2010, ceea ce excede atât obiectului 
de activitate autorizat de C.N.V.M., precum și serviciilor de investiții financiare prevăzute în cadrul OUG nr.99/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, constatându-se nerespectarea condițiilor impuse de art.8 alin.(1) lit. c) din  
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și încălcarea prevederilor art.9 din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Spătăcean Ioan Ovidiu care, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Goldring S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.798/18.04.2008, nu și-a exercitat 
corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de 
remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF Goldring S.A. sau de 
către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o. 

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.10.2011, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 500 de lei dl SPĂTĂCEAN IOAN OVIDIU, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Goldring S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Târgu Mureș, 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 achitări 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. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Spătăcean Ioan Ovidiu și S.S.I.F. Goldring 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. Goldring S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 473 / 13.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
luând în considerare faptul că: 

- S.C. Amattis S.A. Galați nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.374/25.08.2011, 
- domnul Chelu Cătălin Constantin este administrator al S.C. AMATTIS S.A. Galați, 

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 13.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 5.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de administrator al  
S.C. AMATTIS S.A., acționar al S.C. MOBILA S.A. Rădăuți. 
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. În cazul în care amenda nu va fi 
achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 3. S.C. Amattis S.A. Galați (CUI:17532193) și S.C. Geochis S.A. Galați (CUI:28363766) au obligația să depună la C.N.V.M., 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația 
aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Mobila S.A. Rădăuți. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 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. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. Mobila S.A. cu sediul în Rădăuți, str. Volovățului nr.82, jud. Suceava. 
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 publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 474 / 13.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
luând în considerare faptul că S.C. Geochis S.A. nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.374/25.08.2011, 
în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) art.276 lit. a) 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 13.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 525 de lei reprezentând 0,5% din capitalul social S.C. Geochis S.A. cu sediul în sat 
Șendreni, comuna Șendreni, jud. Galați, acționar al S.C. MOBILA S.A. Rădăuți. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Galați, 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în 
vederea executării silite. 
Art. 3. S.C. Amattis S.A. Galați (CUI:17532193) și S.C. Geochis S.A. Galați (CUI:28363766) au obligația să depună la C.N.V.M., 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația 
aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Mobila S.A. Rădăuți. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 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. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Geochis S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și  
S.C. Mobila S.A. cu sediul în Rădăuți, str. Volovățului nr.82, jud. Suceava. 
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 publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 475 / 13.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.309/20.07.2011 și nr.376/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. SCOP LINE 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. LACTA S.A. Giurgiu, 

având în vedere faptul că domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al S.C. SCOP LINE 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 13.10.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 5.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de administrator al  
S.C. SCOP LINE S.A., acționar al S.C. LACTA S.A. Giurgiu (CUI:1292426). 
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. SCOP LINE S.A. Galați, Procopenco Ala și S.C. Geochis S.A. Galați, 
împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la 
emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu. 
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 S.C. SCOP LINE S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. LACTA S.A. cu sediul în str. Gloriei nr.2, Giurgiu, jud. Giurgiu. 
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 publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 476 / 13.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
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.376/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. GEOCHIS 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. LACTA S.A. Giurgiu, 

în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. a) 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 13.10.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează S.C. GEOCHIS S.A. Galați cu amendă de 0,5% (525 de lei) din capitalul social vărsat înregistrat la ORC cu 
sediul în sat Șendreni, comuna Șendreni, jud. Galați în calitate de acționar al S.C. LACTA S.A. Giurgiu (CUI:1292426). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Galați 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. SCOP LINE S.A. Galați, Procopenco Ala și S.C. Geochis S.A. Galați, 



împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la 
emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu. 
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 S.C. GEOCHIS S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. LACTA S.A. cu sediul în str. Gloriei nr.2, Giurgiu, jud. Giurgiu. 
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 publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 477 / 13.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.310/20.07.2011 și nr.376/25.08.2011, 
având în vedere că doamna Procopenco Ala 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. LACTA S.A. Giurgiu, 

în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) 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 13.10.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei doamna Procopenco Ala în calitate de acționar al S.C. LACTA S.A. 
Giurgiu (CUI:1292426). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 3, 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. SCOP LINE S.A. Galați, Procopenco Ala și S.C. Geochis S.A. Galați, 
împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la 
emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu. 
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 Procopenco Ala prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. LACTA S.A. cu sediul în str. Gloriei nr.2, Giurgiu, jud. Giurgiu. 
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 publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 478 / 13.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
luând în considerare faptul că: 

- domnul Chelu Cătălin Constantin, S.C. Lineas Trade S.A. și S.C. Epsomatic S.A. nu au respectat prevederile  
Ordonanței C.N.V.M. nr.377/25.08.2011; 

- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al S.C. Lineas Trade S.A. și S.C. Epsomatic 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 13.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 5.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar al  
S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare și administrator al S.C. Lineas Trade S.A. și S.C. Epsomatic S.A., acționari ai emitentului. 
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. În cazul în care amenda nu va fi 



achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 3. Domnul Chelu Cătălin Constantin, S.C. Lineas Trade S.A. (CUI:17787596), S.C. Epsomatic S.A. (CUI:17972232),  
S.C. Geochis S.A. Galați (CUI:28363766) au obligația să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care acționează în mod 
concertat, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 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. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. FAIMAR S.A. cu sediul în bd. București nr.104, Baia Mare, jud. Maramureș. 
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 publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 479 / 13.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
luând în considerare faptul că S.C. Geochis S.A. nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.377/25.08.2011, 
în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) art.276 lit. a) 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 13.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 525 de lei reprezentând 0,5% din capitalul social S.C. Geochis S.A. cu sediul în  
sat Șendreni, comuna Șendreni, jud. Galați, acționar al S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Galați, 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în 
vederea executării silite. 
Art. 3. Domnul Chelu Cătălin Constantin, S.C. Lineas Trade S.A. (CUI:17787596), S.C. Epsomatic S.A. (CUI:17972232),  
S.C. Geochis S.A. Galați (CUI:28363766) au obligația să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care acționează în mod 
concertat, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 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. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Geochis S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și  
S.C. FAIMAR S.A. cu sediul în bd. București nr.104, Baia Mare, jud. Maramureș. 
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 publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 480 / 13.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că: 

- domnul Simion Andrei Pompiliu a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Hebe S.A. Sângeorz Băi, ca urmare a 
transferului dreptului de proprietate operat de către S.C. Depozitarul Central S.A. în data de 21.12.2009, dar nu a dus la 
îndeplinire, în termenul stabilit de lege, niciuna din cele două obligații alternative care îi reveneau în cazul dobândirii în mod 
neintenționat a poziției de 64,976% din drepturile de vot asupra S.C. HEBE S.A.; 

- C.N.V.M. a notificat emitentul și pe acționarul Simion Andrei Pompiliu cu privire la obligațiile ce îi revin acestuia din urmă conform 
art.205 din Legea nr.297/2004; 

- domnul Simion Andrei Pompiliu nu a respectat obligația impusă de dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.245/12.05.2011, 
în conformitate cu prevederile art.205, 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, 
având în vedere 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 13.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 1.500 de lei domnul Simion Andrei Pompiliu în calitate de acționar al  
S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi (CUI:577263) 
Art. 2. Domnul Simion Andrei Pompiliu are obligația ca, în cel mult 15 zile de la emiterea ordonanței, să se conformeze uneia din 
obligațiile alternative prevăzută la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi, singur sau împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie 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; 

b) să înstrăineze un număr de acțiuni, corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție. În caz contrar C.N.V.M. urmând a 
aplica sancțiuni corespunzătoare. 

Art. 3. 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
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 va fi comunicată domnului Simion Andrei Pompiliu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
și S.C. HEBE S.A. cu sediul în Sângeorz Băi, str. Trandafirilor nr.10, jud. Bistrița-Năsăud. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 481 / 13.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că prin Ordonanța nr.410/27.09.2011 C.N.V.M. a dispus în sarcina Consiliului de Administrație al 

S.C. ARGUS S.A. Constanța obligația de a convoca în condițiile art.117 și 118 din Legea nr.31/1990R și de a asigura derularea în 
termen de 45 de zile de la data comunicării a Adunării Generale a Acționarilor societății cu aceeași ordine de zi stabilită în 
convocatorul publicat în data de 10.08.2011, 

având în vedere faptul că în data de 06 și 07.10.2011 au fost publicate pe site-ul B.V.B., în secțiunea dedicată emitentului 
S.C. Argus S.A. Constanța, două convocatoare ale Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 10/11.11.2011 sub semnăturile 
domnilor Dan Voiculescu și Radu Constantin, respectiv sub semnătura dlui Minjineanu Edy Gabriel, 

având în vedere faptul că prin publicarea a două convocatoare, acționarii S.C. Argus S.A. și potențialii investitori nu au 
acces la informații certe cu privire la modalitatea în care urmează a se derula AGA convocată conform Ordonanței C.N.V.M. 
nr.410/27.09.2011, pentru data de 10/11.11.2011, 

având în vedere faptul că din interpretarea dispozițiilor Legii nr.31/1990 coroborate cu cele ale Legii nr.26/1990,  
Adunarea Generală poate fi convocată de către Consiliul de Administrație înregistrat la registrul comerțului, 

având în vedere faptul că la data prezentei domnii Voiculescu Dan și Radu Constantin sunt înregistrați la ORC ca 
administratori ai S.C. Argus S.A. Constanța, 

în vederea protecției investitorilor în acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
în temeiul art.2 alin.(5) lit. d) 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 din ședința de Comisie din data de 13.10.2011, 

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

Art. 1. În vederea informării corespunzătoare a investitorilor cu privire la situația existentă în cadrul S.C. ARGUS S.A. Constanța și a 
verificării îndeplinirii condițiilor pentru reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, Consiliul de Administrație al 
societății înregistrat la O.R.C. la data prezentei are obligația să întocmească și să publice, în regim de urgență, un raport curent cu 
privire la administrarea și conducerea societății. 
Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile. Contestația nu suspendă executarea dispozițiilor prezentului act. 
Art. 3. 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. 4. Prezenta ordonanță va fi transmisă către BVB în vederea publicării și pe site-ul BVB. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

ORDONANȚA NR. 482 / 14.10.2011 
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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că: 

- S.C. Tisco Romeno S.R.L. a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AGROMEC S.A. Gruni ca urmare a 
operațiunii de majorare a capitalului social aprobate de AGEA din data 18.12.2007, dar nu a dus la îndeplinire, în termenul 
stabilit de lege, niciuna din cele două obligații alternative prevăzute la art.205 din Legea nr.297/2004 care îi reveneau în cazul 
dobândirii în mod neintenționat a poziției de 97,63% din drepturile de vot asupra S.C. AGROMEC S.A. Gruni; 

- S.C. TISCO ROMENO S.R.L. nu a respectat obligația impusă de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.242/10.05.2011 și 
nr.243/10.05.2011, 

având în vedere prevederile art.205, 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, 

având în vedere 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 13.10.2011, 

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 Guizzo Emilio în calitate de administrator al  
S.C. Tisco Romeno S.R.L. cu sediul în Lugoj str. Olari, bloc 14, sc.D,ap.3, jud. Timiș (CUI:14990471), acționar al  
S.C. AGROMEC S.A. Gruni (CUI:8181387). 
Art. 2. S.C. Tisco Romeno S.R.L. are obligația ca, în cel mult 15 zile de la emiterea ordonanței, să se conformeze prevederilor 
art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. AGROMEC S.A. Gruni (singur sau împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat). Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie 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; 

b) să înstrăineze un număr de acțiuni, corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție, în caz contrar C.N.V.M. urmând a 
aplica sancțiuni corespunzătoare. 

Art. 3. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Lugoj, jud. Timiș în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
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 va fi comunicată S.C. TISCO ROMENO S.R.L. cu sediul în Lugoj str. Olari, bloc 14, sc.D, ap.3,  
jud. Timiș, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea transmiterii acesteia domnului Guizzo Emilio, precum și 
S.C. AGROMEC S.A. Gruni cu sediul în loc. Gruni, jud. Timiș. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 483 / 14.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că: 

- S.C. Tisco Romeno S.R.L. a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AGROMEC S.A. Gruni ca urmare a 
operațiunii de majorare a capitalului social aprobate de AGEA din data 18.12.2007, dar nu a dus la îndeplinire, în termenul 
stabilit de lege, niciuna din cele două obligații alternative prevăzute la art.205 din Legea nr.297/2004 care îi reveneau în cazul 
dobândirii în mod neintenționat a poziției de 97,63% din drepturile de vot asupra S.C. AGROMEC S.A. Gruni; 

- S.C. TISCO ROMENO S.R.L. nu a respectat obligația impusă de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.242/10.05.2011 și 
nr.243/10.05.2011, 

având în vedere prevederile art.205, 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, 

având în vedere 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 13.10.2011, 

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 Gava Sereno în calitate de administrator al  
S.C. Tisco Romeno S.R.L. cu sediul în Lugoj str. Olari, bloc 14, sc.D, ap.3, jud. Timiș (CUI:14990471), acționar al  
S.C. AGROMEC S.A. Gruni (CUI:8181387). 
Art. 2. S.C. Tisco Romeno S.R.L. are obligația ca, în cel mult 15 zile de la emiterea ordonanței, să se conformeze prevederilor 
art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. AGROMEC S.A. Gruni (singur sau împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat). Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie 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; 

b) să înstrăineze un număr de acțiuni, corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție, în caz contrar C.N.V.M. urmând a 
aplica sancțiuni corespunzătoare. 

Art. 3. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Lugoj, jud. Timiș 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
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 va fi comunicată S.C. TISCO ROMENO S.R.L. cu sediul în Lugoj str. Olari, bloc 14, sc.D,ap.3, jud. Timiș, 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea transmiterii acesteia domnului Gava Sereno, precum și  
S.C. AGROMEC S.A. Gruni cu sediul în loc. Gruni, jud. Timiș. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 1000 / 11.10.2011 

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.43 
alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, 

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 faptul că prin adresa lichidatorului judiciar al S.C. COMCEREAL DÂMBOVIȚA S.A. Târgoviște, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29623/06.10.2011, a fost transmisă Notificarea privind deschiderea procedurii simplificate de 
insolvență la această societate, 

având în vedere informațiile furnizate pe website-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență, conform 
cărora prin Sentința comercială nr.519/13.09.2011 pronunțată de Tribunal Dâmbovița în dosarul 3445/120/2011, împotriva debitoarei 
S.C. COMCEREAL DÂMBOVIȚA S.A. Târgoviște s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență și s-a numit 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. COMCEREAL DÂMBOVIȚA S.A. Târgoviște 
(CUI:8197251) începând cu data de 14.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1001 / 11.10.2011 
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 faptul că prin adresa lichidatorului judiciar al S.C. COMCEREAL DÂMBOVIȚA S.A. Târgoviște, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29623/06.10.2011, a fost transmisă Notificarea privind deschiderea procedurii simplificate de 
insolvență la această societate, 

având în vedere informațiile furnizate pe website-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență, conform 
cărora prin Sentința comercială nr.519/13.09.2011 pronunțată de Tribunal Dâmbovița în dosarul 3445/120/2011, împotriva debitoarei 
S.C. COMCEREAL DÂMBOVIȚA S.A. Târgoviște s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență și s-a numit 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.1000/11.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMCEREAL 
DÂMBOVIȚA 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. COMCEREAL DÂMBOVIȚA S.A. Târgoviște”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. COMCEREAL DÂMBOVIȚA S.A. Târgoviște (CUI:8197251) 
începând cu data de 14.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1002 / 11.10.2011 
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) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27175/12.09.2011, completată prin adresa nr.27382/14.09.2011, 
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 Ioneață Delia Mihaela, acordată de către 
C.N.V.M. prin Decizia nr.858/10.04.2006, poziția nr.3, în numele societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST 
BUCUREȘTI S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/400657, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. a doamnei 
Ioneață Delia Mihaela. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST 
BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1003 / 11.10.2011 

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

C.N.V.M. cu nr.27381/14.09.2011, 
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 TSAMIS Emilia Ramona, acordată de către 
C.N.V.M. prin Decizia nr.667/04.04.2008, poziția nr.1, în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/401959, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. a doamnei TSAMIS Emilia Ramona. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. și se 
publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1004 / 11.10.2011 

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

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

înregistrate la C.N.V.M. cu nr.28212/22.09.2011 și nr.28492/26.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele societății de servicii de 
investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. cu sediul social situat în București, str. Caloian Județul nr.22, sector 3, următoarelor 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Mircescu Elena-Mona 726/28.07.2011 poz. 3 
2. Mîndrescu Brîndușa 726/28.07.2011 poz. 2 

 

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



Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Mircescu Elena-Mona PFR02ASIF/402461 
2. Mîndrescu Brîndușa PFR02ASIF/092460 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIE NR. 1005 / 11.10.2011 

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 și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificările transmise C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele numere, reprezentând înregistrările unor firme de investiții în calitate de 
intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează: 
 

Nr. crt. Autoritatea competentă care a autorizat FISM Denumire FISM Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Financial Services Authority UK (FSA) Mount Row Capital Partners LLP PJM01FISMGBR0898 
2. Financial Services Authority UK (FSA) Theme Investments Limited PJM01FISMGBR0956 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1006 / 11.10.2011 

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.173 alin.(1) și art.193 alin.(1) din 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
ca urmare a adresei SSIF FAIRWIND SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28505/26.09.2011, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 11.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. GRANTMETAL S.A. București inițiată de  
S.C. EURO INOX S.R.L București, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 8.955 de acțiuni reprezentând 0,1911% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 13,316 lei/acțiune; 
- perioada de derulare:18.10.2011-07.11.2011; 
- intermediarul ofertei: SSIF FAIRWIND SECURITIES S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. GRANTMETAL S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și 
juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art.7 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. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de 
ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 1007 / 11.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 



în temeiul prevederilor art.148 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) lit. b) și art.33 lit. a), c), d) și i) din Regulamentul nr.13/2005 privind autorizarea 
și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.22104/09.06.2011, înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.17963/10.06.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.24664/29.06.2011, nr.33097/06.09.2011 și 
nr.34145/14.09.2011, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.19842/30.06.2011, nr.26673/07.09.2011 și nr.27517/15.09.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Depozitarul Central S.A. ca urmare a majorării capitalului 
social de la 21.796.696,60 lei la 25.291.952,60 lei, în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 27.05.2011. 
Art. 2. S.C. Depozitarul Central S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen 
de maximum 5 zile de la data eliberării acestui document de către oficiul registrului comerțului, ca urmare a modificării prevăzute la 
art.1, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Central S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 1008 / 11.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și art.64 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile art.19 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010, art.1 și art.2 din Dispunerea de măsuri 

C.N.V.M. nr.15/2009, respectiv art.1 și art.3 din Decizia C.N.V.M. nr.1287/2007, 
având în vedere solicitarea S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5384/25.02.2011, 

completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.5629/01.03.2011, nr.7208/16.03.2011, nr.12535/02.05.2011, 
nr.14969/17.05.2011, nr.12752/03.05.2011, nr.24014/12.08.2011, nr.25044/23.08.2011 și nr.29029/30.09.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

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

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 1011 / 12.10.2011 

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 și Decizia C.N.V.M. nr.352/11.04.2011, 
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.130/10.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.15/18.01.2006, 
având în vedere adresa transmisă de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.29818/10.10.2011, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursul de formare profesională continuă „Formare profesională continuă 2011” - cod FPC3.2011, ce va fi 
organizat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., în sistem on-line, în perioada 24 octombrie-23 noiembrie 2011. 
Art. 2. Cursul menționat la art.1 nu se va finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestuia. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR, 
Paul BARANGĂ 

 



DECIZIA NR. 1013 / 13.10.2011 
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) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

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

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27599/15.09.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Rădulescu Irina-Corona având Atestatul profesional nr.256/17.04.2006, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu sediul social 
situat în Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.24, jud. Harghita. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Rădulescu Irina-Corona în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402477 în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizației acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre acestea și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1014 / 13.10.2011 

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 articolelor 173 alin.(1) și 203 din 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
ca urmare a adresei SSIF IEBA TRUST S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28772/28.09.2011, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 

13.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. SCAPIS S.A. București inițiată de către  
Framecell Limited Cipru, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 1.275.418 acțiuni, reprezentând 4,38% din capitalul social; 
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 0,37 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 20.10.2011-09.11.2011; 
- intermediarul ofertei: SSIF IEBA TRUST S.A. București; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. SCAPIS S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și 
juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art.7 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. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de 
ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

DECIZIA NR. 1016 / 14.10.2011 
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.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 



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

cu nr.29262/04.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului DRĂGAN MARIAN, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.703/25.07.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare EGNATIA SECURITIES S.A. cu sediul social 
situat în București, str. Regina Maria nr.19, et.3, ap.5 și mansardă, sector 4. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/232455 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului DRĂGAN MARIAN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
EGNATIA SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

ATESTAT NR. 118 / 11.10.2011 
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 și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

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

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către National Bank of Belgium, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții  
KBC SECURITIES N. V. autorizată de către National Bank of Belgium, înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează: 
 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 
Denumire FISM Nr. de înscriere în 

Registrul C.N.V.M. 
Adresă 

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

National Bank of 
Belgium KBC Securities N. V. PJM01FISMBEL0996 

Havenlaan 12, 1080, 
Bruxelles, Belgia 

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

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

ATESTAT NR. 119 / 11.10.2011 
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 și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

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

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții  
TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS LTD autorizată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), 
înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează: 
 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire 
FISM 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

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

Cyprus Securities 
and Exchange 
Commission (CSEC) 

Trading Point of 
Financial 
Instruments LTD 

PJM01FISMCYP1151 
12, Richard & Verengaria 
Street, Araouzos Castle Court - 
3rd Floor, 3042, Limasol, Cipru 

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

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
ATESTAT NR. 120 / 11.10.2011 

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 și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

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

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții  
WELLS FARGO SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA), înscrisă în 
Registrul C.N.V.M., după cum urmează: 
 

Autoritatea 
competentă care 
a autorizat FISM 

Denumire FISM Nr. de înscriere în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

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

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Wells Fargo Securities 
International LIMITED 

PJM01FISMGBR0118 
1 Plantation Place, 
30 Frenchurch Street, 
EC3M 3BD, Londra 

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

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 121 / 11.10.2011 

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 și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

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

ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către Financial Services 
Authority UK (FSA), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de 
investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, parte integrantă a 
prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
RaduTOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.121/11.10.2011 

 

Autoritatea 
competentă care 
a autorizat FISM 

Denumire FISM 
Nr. de înscriere în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

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

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Stark Investments 
(UK) LLP 

PJM01FISMGBR1342 
75 Davies Street, London, 
W1K 5JN, UK 

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

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Abshire-Smith 
LTD 

PJM01FISMGBR1343 
16-18 Monument Street, 
London, EC3R 8AJ, UK 

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

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Marks Baughan 
Securities UK LLP 

PJM01FISMGBR1344 
41 Devonshire Street, 
London, W1G 7AJ, UK 

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

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Fir Post Capital 
London LLP 

PJM01FISMGBR1345 
48-54 Moorgate, 4th Floor, 
London, EC2R 6EJ, UK 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

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



ATESTAT NR. 122 / 13.10.2011 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că prin Ordonanța nr.410/27.09.2011 C.N.V.M. a dispus în sarcina Consiliului de Administrație al 

S.C. ARGUS S.A. Constanța obligația de a convoca în condițiile art.117 și 118 din Legea nr.31/1990R și de a asigura derularea în 
termen de 45 de zile de la data comunicării, a Adunării Generale a Acționarilor societății cu aceeași ordine de zi stabilită în 
convocatorul publicat în data de 10.08.2011, 

având în vedere faptul că în data de 06 și 07.10.2011 au fost publicate pe site-ul B.V.B., în secțiunea dedicată emitentului 
S.C. Argus S.A. Constanța, două convocatoare ale Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 10/11.11.2011 sub semnăturile 
domnilor Dan Voiculescu și Radu Constantin, respectiv sub semnătura dlui Minjineanu Edy Gabriel, 

având în vedere faptul că prin publicarea a două convocatoare, acționarii S.C. Argus S.A. și potențialii investitori nu au 
acces la informații certe cu privire la modalitatea în care urmează a se derula AGA convocată conform Ordonanței C.N.V.M. 
nr.410/27.09.2011, pentru data de 10/11.11.2011, 

având în vedere faptul că din interpretarea dispozițiilor Legii nr.31/1990 coroborate cu cele ale Legii nr.26/1990,  
Adunarea Generală poate fi convocată de către Consiliul de Administrație înregistrat la registrul comerțului, 

având în vedere faptul că la data prezentei domnii Voiculescu Dan și Radu Constantin sunt înregistrați la ORC ca 
administratori ai S.C. Argus S.A. Constanța, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 13.10.2011,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de faptul că obligația de convocare a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Argus S.A. Constanța impusă prin 
Ordonanța C.N.V.M. nr.410/27.09.2011, cu aceeași ordine de zi stabilită în convocatorul publicat în data de 10.08.2011, a fost dusă 
la îndeplinire prin convocarea adunării generale a acționarilor în data de 10/11.11.2011 de către administratorii înregistrați la ORC, 
respectiv domnii Voiculescu Dan și Radu Constantin. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
AVIZ NR. 39 / 13.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în conformitate cu dispozițiile art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza art.18, art.224 și art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea S.I.F. Oltenia S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27815/19.09.2011, 
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.10.2011, 

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

Art. 1. Se avizează modificarea componenței conducerii S.I.F. Oltenia S.A., ca urmare a alegerii dnei Radu Anina în calitate de 
conducător al societății, în baza Hotărârii nr.14/15.09.2011 a Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către S.I.F. Oltenia S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M.,  
forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
 


