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ORDONANȚA NR. 509 / 01.11.2011 

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

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 litigiile în instanță având ca obiect anularea majorării capitalului social hotărâtă de AGEA a  

S.C. COMTOP S.A. Toplița din data de 20.11.2000, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art.17 

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

se emite următorul act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună 
credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în 
mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 01.11.2011, pachetul de 5.144.540 de acțiuni 
emise de S.C. COMTOP S.A. Toplița (CF:535276) ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 20.11.2000, acțiuni deținute de  
S.C. BRADUL S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
ORDONANȚA NR. 510 / 01.11.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
luând în considerare calitatea de emitent a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, admis la tranzacționare pe piața 

reglementată administrată de BVB - categoria II, 
având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate cu privire la operațiunea de majorare a capitalului social al 

S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș hotărâtă în AGEA din data de 11.06.2011, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.2584/11.07.2011, 

având în vedere obligația impusă prin Ordonanța nr.464/04.10.2011 prin care C.N.V.M., în considerarea situației create în 
legătură cu majorarea capitalului social aprobată în AGEA din data de 11.06.2011, a dispus ca, în vederea protecției acționarilor 
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, Consiliul de Administrație al acestui emitent să valideze deîndată toate subscrierile 
efectuate în perioada de exercitare a dreptului de preferință aferent Hotărârii AGEA din 11.06.2011, în conformitate cu procedura de 
subscriere adusă la cunoștința acționarilor prin Comunicatul înregistrat sub nr.4814/13.07.2011 și publicat pe site-ul BVB  
în data de 13.07.2011 și să dispună cele necesare în vederea înregistrării acestora la ORC, 

având în vedere faptul că domnul Pricop Florin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, nu a dispus măsurile necesare în vederea respectării obligației impuse prin 
Ordonanța nr.464/04.10.2011, 

pentru fapta menționată este responsabil Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș care, 
deși putea și trebuia să prevină săvârșirea faptei descrise, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.209, art.210, 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, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.11.2011,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 5.000 de lei domnul Pricop Florin, în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 



Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Pricop Florin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș cu sediul în Curtea de Argeș, str. Albești nr.12, jud. Argeș, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire și fax. 
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 comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și se publică în Buletinul C.N.V.M. și  
pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 511 / 01.11.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
luând în considerare calitatea de emitent a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, admis la tranzacționare pe piața 

reglementată administrată de BVB - categoria II, 
având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate cu privire la operațiunea de majorare a capitalului social al 

S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș hotărâtă în AGEA din data de 11.06.2011, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.2584/11.07.2011, 

având în vedere obligația impusă prin Ordonanța nr.464/04.10.2011 prin care C.N.V.M., în considerarea situației create în 
legătură cu majorarea capitalului social aprobată în AGEA din data de 11.06.2011, a dispus ca, în vederea protecției acționarilor 
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, Consiliul de Administrație al acestui emitent să valideze deîndată toate subscrierile 
efectuate în perioada de exercitare a dreptului de preferință aferent Hotărârii AGEA din 11.06.2011, în conformitate cu procedura de 
subscriere adusă la cunoștința acționarilor prin Comunicatul înregistrat sub nr.4814/13.07.2011 și publicat pe site-ul BVB în  
data de 13.07.2011 și să dispună cele necesare în vederea înregistrării acestora la ORC, 

având în vedere faptul că domnul Gheorghe Chirilă, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, nu a dispus măsurile necesare în vederea respectării obligației impuse prin 
Ordonanța nr.464/04.10.2011, 

pentru fapta menționată este responsabil Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș care, 
deși putea și trebuia să prevină săvârșirea faptei descrise, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.209, art.210, 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, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.11.2011,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 5.000 de lei domnul Gheorghe Chirilă, în calitate de membru al Consiliului de 
Administrație al 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Gheorghe Chirilă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș cu sediul în Curtea de Argeș, str. Albești nr.12, jud. Argeș, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire și fax. 
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 comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și se publică în Buletinul C.N.V.M. și  
pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 512 / 01.11.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
luând în considerare calitatea de emitent a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, admis la tranzacționare pe piața 

reglementată administrată de BVB - categoria II, 
având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate cu privire la operațiunea de majorare a capitalului social al 

S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș hotărâtă în AGEA din data de 11.06.2011, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.2584/11.07.2011, 

având în vedere obligația impusă prin Ordonanța nr.464/04.10.2011 prin care C.N.V.M., în considerarea situației create în 



legătură cu majorarea capitalului social aprobată în AGEA din data de 11.06.2011, a dispus ca, în vederea protecției acționarilor 
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, Consiliul de Administrație al acestui emitent să valideze deîndată toate subscrierile 
efectuate în perioada de exercitare a dreptului de preferință aferent Hotărârii AGEA din 11.06.2011, în conformitate cu procedura de 
subscriere adusă la cunoștința acționarilor prin Comunicatul înregistrat sub nr.4814/13.07.2011 și publicat pe site-ul BVB în data de 
13.07.2011 și să dispună cele necesare în vederea înregistrării acestora la ORC, 

având în vedere faptul că domnul Gavrilă Ion, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, nu a dispus măsurile necesare în vederea respectării obligației impuse prin 
Ordonanța nr.464/04.10.2011, 

pentru fapta menționată este responsabil Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș care, 
deși putea și trebuia să prevină săvârșirea faptei descrise, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.209, art.210, 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, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.11.2011,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 5.000 de lei domnul Gavrilă Ion, în calitate de membru al Consiliului de Administrație 
al 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Gavrilă Ion prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș cu sediul în Curtea de Argeș, str. Albești nr.12, jud. Argeș, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire și fax. 
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 comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și se publică în Buletinul C.N.V.M. și  
pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 513 / 01.11.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, 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 nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere litigiile în instanță care au ca obiect anularea hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a 

acționarilor din 11.06.2011 de majorare a capitalului social al S.C.ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și a Deciziei Consiliului 
de Administrație nr.20 din data de 12.08.2011 publicată în Monitorul Oficial nr.3287/30.08.2011 și înregistrată la ORC prin  
CIM nr.39359/27.09.2011, 

în scopul informării corecte cu privire la existența litigiilor referitoare la hotărârile adunării generale extraordinare a 
acționarilor din 11.06.2011 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.20 din data de 12.08.2011 privind majorarea capitalului social 
al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, 

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din  
data de 01.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună 
credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în 
mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă unică de două săptămâni, transferul pachetului de 33.355.060 de acțiuni emise ca urmare a 
Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.06.2011 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.20 din  
data de 12.08.2011 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu data înregistrării la 
Depozitarul Central a noilor caracteristici ale societății. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 514 / 01.11.2011 

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 dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004, 



având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.436/29.09.2011, 
având în vedere următoarele: 

- 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. 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; 

- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator și asociat/acționar majoritar al societăților anterior menționate; 
- domnul Chelu Cătălin Constantin controlează direct/indirect S.C. MINEXFOR S.A. care în calitate de acționar al  

S.C. ELECTROARGEȘ S.A. nu a dispus cele necesare în vederea respectării dispozițiilor Ordonanței C.N.V.M. 
nr.440/29.09.2011, 

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 01.11.2011, 
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 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. 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 cel mult 15 zile de la 
emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 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. 6. 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. MINEXFOR 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. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 515 / 01.11.2011 

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, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.437/29.09.2011, 
având în vedere că S.C. GEOCHIS S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au depus la 

C.N.V.M. 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, 

având în vedere că domnul Constantinescu George este administrator al S.C. GEOCHIS 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2011, 

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 Constantinescu George, în calitate de administrator al  
S.C. GEOCHIS S.A. acționar al 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. 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 cel mult 15 zile de la 
emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 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. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Constantinescu George, S.C. GEOCHIS 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. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 516 / 01.11.2011 

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, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.438/29.09.2011, 
având în vedere că S.C. PROSANIO S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au depus la 

C.N.V.M. 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, 

având în vedere că domnul Andronache Gelu este administrator al S.C. PROSANIO 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2011, 

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 Andronache Gelu, în calitate de administrator al  
S.C. PROSANIO S.A. acționar al 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. S.C. PROSANIO S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. SCOP LINE 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 cel mult 15 zile de la 
emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 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. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Andronache Gelu, S.C. PROSANIO 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. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 517 / 01.11.2011 

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, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.439/29.09.2011, 
având în vedere că doamna Simion Cati Costanda, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au 

depus la C.N.V.M. 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, 
având în vedere faptul că doamna Simion Cati Costanda este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2011, 

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 Costanda, în calitate de acționar al  
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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Doamna Simion Cati Costanda, S.C. MINEXFOR S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. PESONGAL  
GRUP S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. PROSANIO S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS 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 cel mult 15 zile de la 
emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 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. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Simion Cati Costanda 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. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 518 / 01.11.2011 

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, 
având în vedere prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.441/29.09.2011, nr.442/29.09.2011 și nr.443/29.09.2011, 
având în vedere că S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. și S.C. PESONGAL  

GRUP S.R.L., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au depus la C.N.V.M. 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, 

având în vedere faptul că domnul Stan Maricel Ionel este administrator al S.C. BISCOL GRUP S.R.L.,  
S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. și S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., 

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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2011, 
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 Stan Maricel Ionel, în calitate de administrator al S.C. BISCOL 
GRUP S.R.L., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. și S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., acționari ai 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.A., S.C. PROSANIO S.A., 
S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., doamna Simion Cati Constanda, S.C. MINEXFOR 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 cel mult 15 zile de la 
emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 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. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Stan Maricel Ionel, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L.,  
S.C. PESONGAL GRUP S.R.L. și S.C. BISCOL GRUP 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. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 519 / 01.11.2011 

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, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.440/29.09.2011, 
având în vedere că S.C. MINEXFOR S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au depus la 

C.N.V.M. 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, 

având în vedere faptul că domnul Ionel Mitu este președintele Consiliului de Administrație al S.C. MINEXFOR 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2011, 

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 președinte al Consiliului de Administrație 
al S.C. MINEXFOR S.A., acționar al 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. S.C. MINEXFOR S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. BISCOL  
GRUP S.R.L., S.C. PROSANIO S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS 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 cel mult 15 zile de la 
emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 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. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Ionel Mitu, S.C. MINEXFOR 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. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 

ORDONANȚA NR. 520 / 01.11.2011 
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 dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. COMRIMET 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. LACTATE NATURA S.A., încălcând 
astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 

- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al societăților anterior menționate; 
- domnul Chelu Cătălin Constantin controlează direct/indirect S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A.,  

S.C. COMRIMET S.A., S.C. COMAT S.A. și S.C. UPSS S.A.; 
- prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.425/29.09.2011, nr.429/29.09.2011, nr.427/29.09.2011 și nr.428/29.09.2011, 

având în vedere dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009, 
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 01.11.2011, 

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. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM S.A. Galați și S.C. COMRIMET 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci, S.C. COMAT S.A. Galați,  
S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. COMRIMET S.A. Galați și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, împreună cu persoanele cu 
care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei 
ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 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. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și 
S.C. COMRIMET 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. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 521 / 01.11.2011 

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, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.438/29.09.2011, 
având în vedere că S.C. PROSANIO S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au depus la 

C.N.V.M. 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, 

având în vedere că domnul Andronache Gelu este administrator al S.C. PROSANIO 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2011, 

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 Andronache Gelu, în calitate de administrator al  
S.C. PROSANIO S.A. acționar al 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. S.C. PROSANIO S.A. Tecuci, S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. COMAT S.A. Galați,  
S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. COMRIMET S.A. Galați și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș., împreună cu persoanele 
cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea 
prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 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. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Andronache Gelu, S.C. PROSANIO 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. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 522 / 01.11.2011 

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, 



având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.427/29.09.2011, 
având în vedere că S.C. COMAT S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au depus la 

C.N.V.M. 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, 

având în vedere că domnul Ionel Mitu este președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMAT 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2011, 

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 președinte al Consiliului de Administrație 
al S.C. COMAT S.A. Galați acționar al 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. S.C. COMAT S.A. Galați, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci, S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM S.A. Galați,  
S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. COMRIMET S.A. Galați și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, împreună cu persoanele cu 
care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei 
ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 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. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Ionel Mitu, S.C. COMAT 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. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 523 / 01.11.2011 

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, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.428/29.09.2011 și nr.430/29.09.2010, 
având în vedere că S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. UPSS S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod 

concertat, nu au depus la C.N.V.M. 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, 

având în vedere că domnul Florin Pricop este președintele Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și 
S.C. UPSS 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2011, 
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 Florin Pricop, în calitate de președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și S.C. UPSS S.A. Botoșani, acționari ai 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, S.C. COMAT S.A. Galați, S.C. PROSANIO S.A. 
Tecuci, S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM S.A. Galați și S.C. COMRIMET S.A. Galați, împreună cu persoanele cu 
care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei 
ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 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. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Florin Pricop, S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și 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. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 524 / 03.11.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) 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, nr.02/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în exercitarea rolului activ al C.N.V.M. de protecție a investitorilor S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. de monitorizare și de 

supraveghere, 
având în vedere comunicatul S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. din data de 31.10.2011, publicat pe site-ul BVB la data de 

31.10.2011 potrivit căruia Consiliul de Administrație al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. a hotărât, printre altele, suspendarea drepturilor 
de vot reprezentând 5,413% din capitalul social al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. aferente acțiunilor ce depășesc pragul de 1% din 
capitalul social, deținute de un grup de 15 acționari, 

având în vedere adresa DGS nr.17385/02.11.2011, prin care s-a solicitat S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. să comunice 
motivele care au stat la baza suspendării drepturilor de vot „reprezentând 5,413% din capitalul social al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. 
aferente acțiunilor ce depășesc pragul de 1% din capitalul social, deținute de un grup de acționari care au o politică comună în 
legătură cu S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., care acționează în mod concertat”, 

având în vedere adresa S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32516/03.11.2011, 
având în vedere că la data de 04.08.2011, C.N.V.M. a atenționat Consiliul de Administrație al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. 

cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital, în ceea ce privește Hotărârea C.A. adoptată în  
data de 26.04.2011, 

în scopul aplicării corespunzătoare a art.2861 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

luând în considerare prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.994/06.10.2011, 
in temeiul prevederilor art.2 alin.(5) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare și ale art.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 baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței de din data de 03.11.2011, 
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 dispună ridicarea măsurii de suspendare a 
drepturilor de vot reprezentând 5,413% din capitalul social al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. aferente acțiunilor ce depășesc pragul de 
1% din capitalul social și deținute de acționarii prezentați în anexa. 
Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
dispozițiilor prezentului act. 
Art. 3. 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., forma electronică, pe site-ul C.N.V.M. și al BVB. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Ordonanța C.N.V.M. nr.524/03.11.2011 

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



 
ORDONANȚA NR. 525 / 04.11.2011 

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență 

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

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

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

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

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
Dispune: 

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Național RETCON. 
Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Național RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 07.11.2011. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor 
care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1099 / 01.11.2011 

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.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.31554/26.10.2011, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursul pentru „Agenți pentru servicii de investiții financiare” - cod A XVIII 2011, ce va fi organizat în 
București, la Complexul de pregătire al B.C.R. din bd. Aviatorilor nr.92, în perioada 14-18 noiembrie 2011 și al cărui examen va avea 
loc în data de 25 noiembrie 2011. 
Art. 2. Comisia de examinare va avea următoarea componență: 

- Marius Acatrinei - președinte; 
- Paul Barangă - membru; 
- Dana Tican - membru; 
- Ingrid Zamfir - membru supleant; 
- Mihaela Grozaiu - membru supleant. 

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

Marius ACATRINEI 
 

DECIZIA NR. 1100 / 01.11.2011 
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 ROMBELL SECURITIES S.A. București, 



înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30571/14.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna VÂNĂTORU ROXANA-FILOFTEA având Atestatul profesional nr.135/11.10.2011, în calitatea de 
agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A.  
cu sediul social situat în București, str. Știrbei Vodă nr.150, bl.26C, sc.1, et.5, ap.17, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Vânătoru Roxana-Filoftea în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402479 în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor 
de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
ROMBELL SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1101 / 01.11.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.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 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 temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
în baza documentelor transmise de S.C. ALIMENTARA S.A. Iași referitoare la Hotărârea AGEA din data de 06.05.2011 

privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.2024/31.05.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.23249/19.05.2011, 

având în vedere Atestatul nr.129/01.11.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.23249/19.05.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.11.2011,  

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ALIMENTARA S.A. Iași (CUI:1961377) începând 
cu data de 04.11.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1102 / 01.11.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.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 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 temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 

Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
în baza documentelor transmise de S.C. ALIMENTARA S.A. Iași referitoare la Hotărârea AGEA din data de 06.05.2011 

privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.2024/31.05.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.23249/19.05.2011, 

având în vedere Atestatul nr.129/01.11.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.23249/19.05.2011, 
având în vedere Decizia nr.1101/01.11.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. ALIMENTARA S.A. Iași, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.11.2011,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ALIMENTARA S.A. Iași (CUI:1961377) începând cu  
data de 04.11.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1107 / 01.11.2011 

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. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.360/25.08.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28420/26.09.2011, S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești a formulat 
contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, solicitând „desființarea” acesteia. 



În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 acționarii S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI 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. și Simion Cati Constanda au fost obligate să 
depună 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 fapt, prin Ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- raportările domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% conform cărora grupul format din S.C. ALTUR S.A.,  

S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALATI 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. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. 
deține acțiuni la S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- dl Chelu Cătălin Constantin deține direct/indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 
controlul asupra societăților comerciale mai sus menționate; 

- dl Chelu Cătălin 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. Curtea de Argeș. S.C. Mecanica Rotes S.A. 
Târgoviște și S.C. Argus S.A. Constanța; 

- dna Simion Cati Constanda a derulat tranzacții pe piața de capital, inclusiv tranzacții tip „deal” (contrapartea tranzacției fiind o 
societate controlată de dl Chelu C. Constantin) prin intermediul SSIF City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin 
deține 96% din capitalul social; 

- grupul de acționari anterior menționați și dna Simion Cati Constanda dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de 
vot asupra S.C. Argus S.A. Constanța. 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1108 / 01.11.2011 

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. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.361/25.08.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28420/26.09.2011, S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești a formulat 
contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.361/25.08.2011, solicitând „desființarea” acesteia. 

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.361/25.08.2011 S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești a fost sancționată cu 
avertisment. 

Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele: 
- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia 

ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.A. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. FIMANSAT 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. REVAN COM 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. și S.C. DELMATO GRUP S.A. a depășit pragul de 33% din 
capitalul social al S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin 
tranzacții derulate pe piața de capital. 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza art.272 
lit. a) și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.361/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.361/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 361 / 25.08.2011 

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 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: 

- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia ca urmare a 
tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.A. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT 
GALATI S.A., S.C. FIMANSAT 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. REVAN COM 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. și  
S.C. DELMATO GRUP S.A. a depășit pragul de 33% din capitalul social al S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin tranzacții derulate pe 
piața de capital, 

având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în baza prevederilor 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 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 către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 25.08.2011,  

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273) cu sediul în Calea Craiovei nr.39, Băilești, jud. Dolj, 
în calitate de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. CELULE ELECTRICE S.A. 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. 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 ANGHELACHE 

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

DECIZIA NR. 1109 / 01.11.2011 
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. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.373/25.08.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28419/26.09.2011, S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești a formulat 
contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.373/25.08.2011, solicitând „desființarea” acesteia. 

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.373/25.08.2011 acționarii S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice 
S.A. Băilești și S.C. Revan Com S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au fost obligați să 
depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei 
publice de preluare obligatorie a S.C. Altur S.A. Slatina. 

În fapt, prin Ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Amiratsar Trading S.A. Galați și S.C. Amicosottis S.A. Galați), împreună cu  

dna Simion Cati Constanda, controlul asupra S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște; 
- dl Chelu C. Constantin controlează S.C. Celule Electrice S.A. Băilești deținând direct și indirect mai mult de 50% din  

drepturile de vot; 
- dl Chelu C. Constantin deține 99,33% din S.C. Revan Com S.A.; 
- S.C. Mecanica Rotes S.A., S.C. Celule Electrice S.A. și S.C. Revan Com S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din 

drepturile de vot asupra S.C. Altur S.A. Slatina. 
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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.373/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.373/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1110 / 01.11.2011 

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. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.360/25.08.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28421/26.09.2011, S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava a formulat 
contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 acționarii S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI 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. și Simion Cati Constanda au fost obligate să 
depună 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 fapt, prin Ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- raportările domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% conform cărora grupul format din S.C. ALTUR S.A.,  

S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALATI 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. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. 
deține acțiuni la S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- dl Chelu Cătălin Constantin deține direct/indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 
controlul asupra societăților comerciale mai sus menționate; 

- dl Chelu Cătălin 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. Curtea de Argeș. S.C. Mecanica Rotes S.A. 
Târgoviște și S.C. Argus S.A. Constanța; 

- dna Simion Cati Constanda a derulat tranzacții pe piața de capital, inclusiv tranzacții tip „deal” (contrapartea tranzacției fiind  
o societate controlată de dl Chelu C. Constantin) prin intermediul SSIF City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin 
deține 96% din capitalul social; 

- grupul de acționari anterior menționați și dna Simion Cati Constanda dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de 
vot asupra S.C. Argus S.A. Constanța. 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 1111 / 01.11.2011 
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. ALTUR S.A. Slatina împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28422/26.09.2011, S.C. ALTUR S.A. Slatina a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 acționarii S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA 

COM S.A., S.C. COMAT GALATI 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. și Simion Cati Constanda au fost obligate să 
depună 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 fapt, prin Ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- raportările domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% conform cărora grupul format din S.C. ALTUR S.A.,  

S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALATI 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. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. 
deține acțiuni la S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- dl Chelu Cătălin Constantin deține direct/indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 
controlul asupra societăților comerciale mai sus menționate; 

- dl Chelu Cătălin 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. Curtea de Argeș. S.C. Mecanica Rotes S.A. 
Târgoviște și S.C. Argus S.A. Constanța; 

- dna Simion Cati Constanda a derulat tranzacții pe piața de capital, inclusiv tranzacții tip „deal” (contrapartea tranzacției fiind o 
societate controlată de dl Chelu C. Constantin) prin intermediul SSIF City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin 
deține 96% din capitalul social; 

- grupul de acționari anterior menționați și dna Simion Cati Constanda dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de 
vot asupra S.C. Argus S.A. Constanța. 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. ALTUR S.A. Slatina împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1112 / 01.11.2011 

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. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.373/25.08.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28423/26.09.2011, S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște a formulat 
contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.373/25.08.2011. 

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.373/25.08.2011 acționarii S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice 
S.A. Băilești și S.C. Revan Com S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au fost obligați să 
depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. Altur S.A. Slatina. 

În fapt, prin Ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Amiratsar Trading S.A. Galați și S.C. Amicosottis S.A. Galați), împreună cu  

dna Simion Cati Constanda, controlul asupra S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște; 
- dl Chelu C. Constantin controlează S.C. Celule Electrice S.A. Băilești deținând direct și indirect mai mult de 50% din  

drepturile de vot; 
- dl Chelu C. Constantin deține 99,33% din S.C. Revan Com S.A.; 
- S.C. Mecanica Rotes S.A., S.C. Celule Electrice S.A. și S.C. Revan Com S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din 

drepturile de vot asupra S.C. Altur S.A. Slatina. 
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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.373/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.373/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1113 / 01.11.2011 

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 S.C. SCOP LINE S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28967/30.09.2011, S.C. SCOP LINE S.A. Galați, a formulat plângere prealabilă 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune 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. De asemenea, s-a precizat că, în cazul în care obligația  
sus-menționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. SCOP LINE S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1114 / 01.11.2011 

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 S.C. GALGROS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28966/30.09.2011, S.C. GALGROS S.A. Galați, a formulat plângere prealabilă 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune 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. De asemenea, s-a precizat că, în cazul în care obligația  
sus-menționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. GALGROS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1115 / 01.11.2011 

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 S.C. ALFALINE S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 



nr.400/14.09.2011. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28968/30.09.2011, S.C. ALFALINE S.A. Galați, a formulat plângere prealabilă 

împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune 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. De asemenea, s-a precizat că, în cazul în care obligația  
sus-menționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. ALFALINE S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1116 / 01.11.2011 

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 S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28969/30.09.2011, S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, a formulat plângere 
prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune 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. De asemenea, s-a precizat că,  
în cazul în care obligația sus-menționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1117 / 01.11.2011 

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 S.C. MATTERA COM S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28971/30.09.2011, S.C. MATTERA COM S.A. Galați, a formulat plângere 
prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune 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. De asemenea, s-a precizat că,  
în cazul în care obligația sus-menționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. MATTERA COM S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 1118 / 01.11.2011 
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 S.C. DELMATO GRUP S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28962/30.09.2011, S.C. DELMATO GRUP S.A. Galați, a formulat plângere 
prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune 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. De asemenea, s-a precizat că,  
în cazul în care obligația sus-menționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. DELMATO GRUP S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1119 / 01.11.2011 

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 S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28970/30.09.2011, S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați, a formulat plângere 
prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune 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. De asemenea, s-a precizat că,  
în cazul în care obligația sus-menționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1120 / 01.11.2011 

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 S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28965/30.09.2011, S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, a formulat plângere 
prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune 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. De asemenea, s-a precizat că,  
în cazul în care obligația sus-menționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
 



 
DECIZIA NR. 1121 / 01.11.2011 

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 S.C. PNEU SERVICE S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28963/30.09.2011, S.C. PNEU SERVICE S.A. Galați, a formulat plângere 
prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune 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. De asemenea, s-a precizat că,  
în cazul în care obligația sus-menționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. PNEU SERVICE S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1122 / 01.11.2011 

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 S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28964/30.09.2011, S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați, a formulat plângere 
prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune 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. De asemenea, s-a precizat că,  
în cazul în care obligația sus-menționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1123 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. GALGROS S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28567/27.09.2011, S.C. GALGROS S.A. Galați a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. GALGROS S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța,  



împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1124 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. PNEU SERVICE S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28568/27.09.2011, S.C. PNEU SERVICE S.A. Galați a formulat contestație 

împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. PNEU SERVICE S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1125 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. ALFALINE S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28569/27.09.2011, S.C. ALFALINE S.A. Galați a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. ALFALINE S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1126 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28570/27.09.2011, S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați a formulat contestație 

împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 



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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1127 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. DELMATO GRUP S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28571/27.09.2011, S.C. DELMATO GRUP S.A. Galați a formulat contestație 

împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. DELMATO GRUP S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1128 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. 
Constanța, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28572/27.09.2011, S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați a formulat 

contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1129 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. SCOP LINE S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 



În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28573/27.09.2011, S.C. SCOP LINE S.A. Galați a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. SCOP LINE S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1130 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. MATTERA COM S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28574/27.09.2011, S.C. MATTERA COM S.A. Galați a formulat contestație 

împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. MATTERA COM S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1131 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28575/27.09.2011, S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați a formulat contestație 

împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 



 
DECIZIA NR. 1132 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. 
Constanța, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28576/27.09.2011, S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați a formulat 

contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1133 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. LIDAS PROD S.R.L. Zimnicea, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28577/27.09.2011, S.C. LIDAS PROD S.R.L. Zimnicea a formulat contestație 

împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. LIDAS PROD S.R.L. Zimnicea, acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1134 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. SCULE DE FILETAT S.A. Sfântu Gheorghe, acționar al S.C. ARGUS S.A. 
Constanța, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28578/27.09.2011, S.C. SCULE DE FILETAT S.A. Sfântu Gheorghe a formulat 

contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, în Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a menționat obligația legală a petentei de a depune 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 a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. SCULE DE FILETAT S.A. Sfântu Gheorghe, acționar al S.C. ARGUS S.A. 
Constanța, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1135 / 01.11.2011 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. TARGET CAPITAL S.A. și S.C. TARGET IMOBILIARE S.R.L., acționari ai 
S.C. ECOPACK Ghimbav S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/23.08.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28043/21.09.2011, S.C. TARGET CAPITAL S.A. și S.C. TARGET  

IMOBILIARE S.R.L., în calitate de acționari ai S.C. ECOPACK S.A. Ghimbav, au formulat prin reprezentant convențional 
contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/23.08.2011. 

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.355/23.08.2011, în vederea determinării prețului pentru acțiunile emise de  
S.C. ECOPACK S.A. Ghimbav, acționarii S.C. Target Capital S.A., S.C. Target Imobiliare S.R.L. și Kameran Financial AG au fost 
obligați să depună la C.N.V.M., în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii actului individual, un raport de evaluare întocmit 
de un evaluator independent numit de comun acord, pe baza ultimei situații financiare a societății emitente. 

Totodată, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.355/23.08.2011, s-a dispus suspendarea procedurii prevăzute la art.75 din 
Regulamentul nr.1/2006 până la data aprobării de către C.N.V.M. a anunțurilor prevăzute la art.207 din Legea nr.297/2004. 

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

data de 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. TARGET CAPITAL S.A. și S.C. TARGET IMOBILIARE S.R.L.,acționari ai  
S.C. ECOPACK Ghimbav S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.355/23.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.355/23.08.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1136 / 01.11.2011 

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 S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30626/30.09.2011, S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești, a formulat plângere 
prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune 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. De asemenea, s-a precizat că, în cazul 
în care obligația sus-menționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1137 / 01.11.2011 

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. LACTA S.A. Giurgiu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29624/06.10.2011, S.C. LACTA S.A. Giurgiu a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011. 



În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011, S.C. PROSANIO S.A. Galați, Constantinescu George și  
Patriche Giulio Nelu, împreună cu persoanele fizice și juridice menționate în cuprinsul Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 au 
fost obligate să depună 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. 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. LACTA S.A. Giurgiu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 1138 / 01.11.2011 
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. LACTA S.A. Giurgiu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29624/06.10.2011, S.C. LACTA S.A. Giurgiu a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 acționarii S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA 

COM S.A., S.C. COMAT GALATI 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. și Simion Cati Constanda au fost obligate să 
depună 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 fapt, prin Ordonanța contestată, s-au reținut următoarele: 
- raportările domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% conform cărora grupul format din S.C. ALTUR S.A.,  

S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALATI 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. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. 
deține acțiuni la S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- dl Chelu Cătălin Constantin deține direct/indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 
controlul asupra societăților comerciale mai sus menționate; 

- dl Chelu Cătălin 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. Curtea de Argeș. S.C. Mecanica Rotes S.A. 
Târgoviște și S.C. Argus S.A. Constanța; 

- dna Simion Cati Constanda a derulat tranzacții pe piața de capital, inclusiv tranzacții tip „deal” (contrapartea tranzacției fiind  
o societate controlată de dl Chelu C. Constantin) prin intermediul SSIF City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin 
deține 96% din capitalul social; 

- grupul de acționari anterior menționați și dna Simion Cati Constanda dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de 
vot asupra S.C. Argus S.A. Constanța. 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. LACTA S.A. Giurgiu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 
 

DECIZIA NR. 1139 / 01.11.2011 
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 domnul Buturcă Marian, în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. SPIT BUCOVINA S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.416/27.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29510/05.10.2011, domnul Buturcă Marian, în calitate de Președinte al 
Consiliului de Administrație al S.C. SPIT BUCOVINA S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.416/27.09.2011, solicitând anularea acesteia. 

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.416/27.09.2011, domnul Buturcă Marian în calitate de președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. SPIT BUCOVINA S.A. și acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, a fost sancționat cu amendă în cuantum 
de 500 de lei. 

Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele: 
- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011; 
- 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. 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și 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 Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, 
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 24.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Buturcă Marian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al  
S.C. SPIT BUCOVINA S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.416/27.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.416/27.09.2011, ca fiind temeinică și legală. 

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 GALATI 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 

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

DECIZIA NR. 1140 / 02.11.2011 
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.233 alin.(1) și art.260 alin.(2) și (3) din Legea nr.31/1990 R și art.2 alin.(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 Sentința nr.427/F/15.04.2009 prin care Tribunalul Hunedoara a dispus începerea procedurii falimentului și 

a numit lichidatorul judiciar al S.C. FAVIOR VIDRA S.A. Hunedoara, precum și Raportul final al lichidatorului judiciar, publicat în  
BPI nr.8283/25.07.2011, conform căruia s-a solicitat închiderea procedurii falimentului și radierea societății din registrul comerțului, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. FAVIOR VIDRA S.A. Hunedoara a fost radiată 
din registrul comerțului, 

ca urmare a Notei privind radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. FAVIOR VIDRA S.A. Hunedoara,  
s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. FAVIOR VIDRA S.A. Hunedoara (CUI:2147092), începând cu 
data de 07.11.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1142 / 03.11.2011 

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 notificarea transmisă 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. numărul PJM01FISMGBR0547, reprezentând înregistrarea firmei de investiții  
CAIRN ASSETS LLP în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a 
serviciilor. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1143 / 03.11.2011 

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 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, 
conform Notificării nr.3163/14.09.2011, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.10.355/28.09.2011,  

prin Sentința Civilă nr.1812/SIND/07.09.2011 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr.6954/62/2010, împotriva debitoarei  
S.C. ROMACO S.A. Brașov s-a deschis procedura falimentului, iar INFO-DIP INSOLVENCY SPRL a fost numit lichidator judiciar al 
acestei societăți, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ROMACO S.A. Brașov (CUI:1101186) începând cu 
data de 08.11.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1144 / 03.11.2011 

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, 
conform Notificării nr.3163/14.09.2011, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.10.355/28.09.2011,  

prin Sentința Civilă nr.1812/SIND/07.09.2011 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr.6954/62/2010, împotriva debitoarei  
S.C. ROMACO S.A. Brașov s-a deschis procedura falimentului, iar INFO-DIP INSOLVENCY SPRL a fost numit lichidator judiciar al 
acestei societăți, 

având în vedere Decizia nr.1143/03.11.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. ROMACO S.A. Brașov, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ROMACO S.A. Brașov (CUI:1101186) începând cu  
data de 08.11.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1145 / 03.11.2011 
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, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2010, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere 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 temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.29894/10.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul BELLOIU ȘTEFAN având Atestatul profesional nr.134/11.10.2011, în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. cu sediul social 
situat în București, bd. Mărășești nr.25, et.3, sector 4. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului BELLOIU ȘTEFAN în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare, cu nr.PFR02ASIF/402480. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor 
de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M. forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1147 / 03.11.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată 

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

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

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

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

analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36220/23.11.2010, completată cu 
adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.37956/09.12.2010 și nr.23549/08.08.2011, 

conform 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 baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 03.11.2011,  

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

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



Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art.1 va fi supusă, în prealabil, aprobării C.N.V.M. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Bursa de Valori București S.A. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1147/03.11.2011 

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

 
1. După lit. j) de la alin.(3) al art.37 din Titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce o nouă literă,  
lit. k), cu următorul cuprins: 

„k) introducerea în sistemul B.V.B., în cadrul unei oferte publice, a unui ordin care nu respectă prevederile prospectului/documentului de ofertă 
sau omisiunea sau refuzul intermediarului implicat de a retrage acel ordin sau refuzul sau omisiunea intermediarului ofertei sau a 
intermediarului implicat relevant de a colabora cu B.V.B. în vederea remedierii incidentelor survenite în cadrul ofertei publice sau de a 
implementa măsurile dispuse de B.V.B., intermediarul ofertei și/sau C.N.V.M. în acest sens.” 

 

2. Alin.(1) al art.66 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„Art. 66 (1) În cazul alocării după criterii particulare se va proceda în conformitate cu Capitolul XIII din prezentul Titlu, prevederile prospectului de 
ofertă și protocolului tehnic încheiat între BVB și intermediarul ofertei.” 
 

3. După alin.(1) al art.66 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou alineat, alin.(11),  
cu următorul cuprins: 
„(11) În cazul utilizării unei alocări după criterii particulare pentru o ofertă publică derulată prin intermediul sistemului de tranzacționare al BVB,  
este obligatorie încheierea unui protocol tehnic între intermediarul ofertei și BVB, care să prevadă termenii, condițiile și responsabilitățile părților.” 
 

4. Alin.(2)-(7) ale art.66 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
 

5. După lit. b) de la alin.(1) al art.158 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce o nouă literă, 
lit. c), cu următorul cuprins: 

„c) situația refacerii alocării și reprocesării ofertei publice, în cazurile și condițiile menționate în art.2363.” 
 

6. După Secțiunea 2 din Capitolul XIII din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce o nouă 
secțiune, Secțiunea 3, cu următorul cuprins: 
„Secțiunea 3 
Procedura privind derularea ofertelor publice de vânzare/cumpărare prin intermediul sistemului B.V.B. 
 

Art. 2361 (1) Derularea unei oferte publice de vânzare/cumpărare prin intermediul sistemului de tranzacționare al B.V.B., precum și operațiunile 
aferente procesării ofertei prin sistemul B.V.B., se vor efectua în conformitate cu, și fără a se limita la, Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2007,  
cu modificările și completările ulterioare, prospectul/documentul de ofertă publică și actele individuale relevante, instrucțiunile și comunicările emise 
de C.N.V.M., precum și în conformitate cu regulile cuprinse în prezenta Carte. 
(2) Intermediarii care vor avea drept de acces la sistemul B.V.B. conform alin.(5) vor introduce/administra în mod obligatoriu prin sistemul B.V.B. 
ordinele aferente subscrierilor efectuate în cadrul ofertelor publice de vânzare/cumpărare respective. 
(3) În situația în care B.V.B. acționează în concordanță cu prevederile Legii nr.297/2004, ale reglementărilor C.N.V.M. și ale prezentei Secțiuni, 
nicio persoană (fără a se limita la intermediarul ofertei, intermediarii implicați, ofertantul, investitorii implicați) nu poate pretinde daune interese sau 
despăgubiri B.V.B. 
(4) Responsabilitatea privind legalitatea și conformitatea cu prezenta Carte a operațiunilor aferente unei oferte publice derulate prin sistemul B.V.B. 
revine intermediarilor implicați în derularea ofertei publice, intermediarului ofertei, ofertantului și B.V.B., cu luarea în considerare a obligațiilor legale 
și convenționale, precum și a demarcărilor și limitelor de competență ale fiecăruia. 
(5) B.V.B. va acorda drept de acces la sistemul B.V.B. în vederea derulării unei oferte publice intermediarului ofertei, precum și tuturor 
intermediarilor care au transmis către intermediarul ofertei angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a ofertei și a prevederilor 
înscrise în prospectul/documentul de ofertă aprobat de C.N.V.M., potrivit confirmării intermediarului ofertei. 
(6) Intermediarii implicați în derularea ofertei și intermediarul ofertei sunt obligați să verifice dacă formularele de subscriere și subscrierile efectuate 
de clienții proprii respectă prevederile prospectului/documentului de ofertă și dacă ordinele aferente introduse și gestionate în sistemul B.V.B. sunt 
conforme cu aceste prevederi. 
(7) Operațiunile de calculare și, după caz, de recalculare a indicelui de alocare și de înregistrare în sistemul B.V.B. a alocării și a tranzacțiilor 
aferente ofertei publice se realizează ulterior datei de închidere a ofertei, cu respectarea prospectului/documentului de ofertă și a prevederilor 
menționate și/sau cuprinse în prezenta Carte. 
(8) Operațiunea de înregistrare („efectuare”) a tranzacțiilor aferente ofertei publice se realizează de către B.V.B. ulterior determinării indicelui de 
alocare de către intermediarul ofertei, corespunzător alocării. În orice caz, aceste operațiuni nu vor fi inițiate mai devreme de 24 de ore de la 
transmiterea de către B.V.B. a anunțului primit din partea intermediarului ofertei cu privire la valoarea indicelui de alocare către participanții la piață, 
pe cale electronică, prin sistemele de comunicare ale B.V.B., precum și către C.N.V.M. 
(9) În toate cazurile, responsabilitatea privind stabilirea indicelui de alocare, cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă și a 
prevederilor menționate și/sau cuprinse în prezenta Carte, revine intermediarului ofertei. 
(10) Procedura și măsurile prevăzute în art.2362 și 2363 se aplică cu prioritate în toate situațiile în care se constată existența în sistemul B.V.B. a 
unor ordine aferente unor formulare de subscriere și/sau subscrieri efectuate fără respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă 
(identificate în prezenta Secțiune ca „incidente survenite în derularea ofertei”, „ordine neconforme”). Niciun prospect/document de ofertă nu poate 
conține prevederi contrare Legii nr.297/2004, ale reglementărilor C.N.V.M. și ale prezentei Secțiuni sau care să facă inaplicabile prevederile 
acestora. 
(11) Pe perioada identificării de soluții și/sau a implementării măsurilor de remediere a incidentelor survenite în derularea ofertei publice,  
în conformitate cu prezenta Secțiune, se suspendă de drept, în raport cu B.V.B., orice operațiuni în curs sau proxime ale ofertei publice. 
(12) Operațiunile menționate în prezenta Secțiune se vor realiza, în absența unor termene speciale prevăzute în prezenta Carte, în termenele 
stabilite de către B.V.B. împreună cu intermediarul ofertei și comunicate participanților, prin sistemul B.V.B. și C.N.V.M. 



Art. 2362 (1) În cazul în care, anterior înregistrării alocării și a tranzacțiilor corespunzătoare unei oferte publice, intermediarul ofertei deține dovezi 
obiective ca în sistemul B.V.B. au fost introduse ordine neconforme, intermediarii care au validat și introdus respectivele ordine au obligația de a le 
retrage, pentru a nu fi luate în calcul. Această operațiune va fi executată la solicitarea motivată a intermediarului ofertei, transmisă în timp util 
B.V.B. și intermediarilor implicați. 
(2) Intermediarii prevăzuți la alin.(1), au obligația de a informa, în scris, cu privire la demersurile efectuate, B.V.B., intermediarul ofertei, precum și 
investitorul implicat. 
(3) În situația în care, anterior înregistrării alocării și a tranzacțiilor corespunzătoare unei oferte publice, B.V.B. este sesizată, de către un 
intermediar implicat, cu privire la faptul că în sistemul B.V.B. au fost introduse ordine neconforme, B.V.B. va notifica de îndată intermediarii implicați 
și intermediarul ofertei și le va solicita, în regim de urgență, să confirme/inconfirme motivat cele sesizate, pe propria răspundere și, dacă este cazul, 
să prezinte măsurile de remediere preconizate. B.V.B. va notifica C.N.V.M. cu privire la situația respectivă. 
(4) În situația prevăzută la alin.(3), în cazul în care intermediarul ofertei și/sau intermediarul implicat constată justețea celor sesizate și necesitatea 
retragerii ordinului, intermediarul implicat are obligația: 

a) de a informa, în scris, cu privire la demersurile efectuate, B.V.B., intermediarul ofertei, precum și investitorul implicat; 
b) de a efectua retragerea ordinului neconform. 

(5) În situația prevăzută la alin.(4), dacă este cazul, se va realiza un nou anunț cu privire la valoarea indicelui de alocare, cu respectarea 
prevederilor art.2361 alin.(8). 
(6) În urma operațiunii de retragere a ordinelor, B.V.B. informează C.N.V.M. despre această operațiune, precizând identitatea intermediarilor și a 
agenților de bursă care au introdus ordine neconforme, precum și sancțiunile aplicate, dacă este cazul. 
(7) În cazurile menționate la alin.(1) și (3), dacă intermediarii care au introdus ordine neconforme nu retrag respectivele ordine în conformitate cu 
prevederile alin.(1) sau alin.(4), B.V.B. va proceda astfel: 

a) va notifica C.N.V.M. cu privire la situația respectivă; 
b) va notifica intermediarul ofertei, în vederea soluționării de urgență a situației create și va solicita instrucțiuni privind identificarea și gestionarea 

ordinelor neconforme; 
c) va proceda, la instrucțiunea intermediarului ofertei, la retragerea ordinelor neconforme; o astfel de operațiune este opozabilă intermediarului 

ofertei, ofertantului, precum și tuturor intermediarilor și investitorilor implicați; 
d) va proceda, dacă intermediarul ofertei nu transmite instrucțiuni privind retragerea ordinelor neconforme, la retragerea ordinelor neconforme;  

o astfel de operațiune este opozabilă intermediarului ofertei, ofertantului, precum și tuturor intermediarilor și investitorilor implicați; 
e) va întreprinde măsurile necesare, inclusiv, în cazul în care s-a realizat deja anunțul prevăzut la art.2361 alin.(8), prin solicitarea unui nou indice 

de alocare, determinat de către intermediarul ofertei, astfel: 
(i) intermediarul ofertei are obligația să calculeze un nou indice de alocare cu luarea în considerare a ordinelor conforme. 
(ii) intermediarul ofertei va comunica B.V.B. noul indice de alocare, cu precizarea expresă că numai ordinele conforme au fost luate în 

considerare la recalcularea acestuia. 
f) va comunica ofertantului, intermediarului ofertei și celorlalți intermediari care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere în sistemul 

B.V.B. acțiunile întreprinse conform lit. a)-e), precum și valoarea noului indice de alocare transmis de intermediarul ofertei; 
g) B.V.B. va notifica public cu privire la valoarea noului indice de alocare, cu respectarea prevederilor art.2361 alin.(8). 
h) B.V.B. va interzice participarea, pentru o perioadă de 12 luni la ofertele publice derulate prin sistemul B.V.B., intermediarilor care au omis sau 

refuzat, pentru a treia oară în 36 de luni succesive, să retragă ordinele neconforme, astfel cum se prevede în alin.(1) și (4), după caz, și va 
publica această informație pe site-ul sau. 

Art. 2363 (1) În cazul în care, între momentul înregistrării („efectuării”) alocării și a tranzacțiilor și momentul realizării decontării tranzacțiilor 
respective, intermediarul ofertei deține dovezi obiective privind existența unor ordine neconforme, care au stat la baza alocării și înregistrării 
tranzacțiilor respective, se va proceda astfel: 

a) intermediarul ofertei va notifica intermediarii implicați, ofertantul și B.V.B. cu privire la situația respectivă; 
b) intermediarii care au validat respectivele ordine au obligația de a transmite B.V.B., în scris, detaliile fiecărui astfel de ordin și de a prezenta 

poziția motivată față de situația creată, de a transmite cerere de retragere a acestora dintre ordinele care au stat la baza alocării și înregistrării 
tranzacțiilor respective, precum și de a informa intermediarul ofertei și investitorul implicat despre situația respectivă; 

c) intermediarul ofertei va transmite în scris B.V.B. solicitarea motivată privind refacerea alocării și reprocesarea ofertei, precum și noul indice de 
alocare calculat, cu luarea în considerare a ordinelor conforme. O astfel de solicitare este opozabilă ofertantului, precum și tuturor 
intermediarilor și investitorilor implicați; 

d) intermediarii care au validat respectivele ordine au obligația ca, împreună cu ofertantul, intermediarul ofertei, B.V.B. și Depozitarul Central, 
conform atribuțiilor și limitelor de competență aferente fiecăruia și celor prevăzute la alin.(2)-(6), să adopte toate măsurile necesare pentru 
identificarea unei soluții operaționale în vederea realizării operațiunilor implicate de derularea ofertei, cu respectarea reglementărilor aplicabile, 
inclusiv a celor cuprinse în prezenta Carte, și a condițiilor de validitate prevăzute în prospectul/documentul de ofertă aprobat de C.N.V.M.; 

e) B.V.B. va comunica C.N.V.M., de urgență, situațiile menționate la lit. a)-d). 
(2) B.V.B. va întreprinde măsurile necesare, inclusiv prin solicitarea unui nou indice de alocare, care va fi determinat de către intermediarul ofertei, 
astfel: 

a) intermediarul ofertei are obligația să calculeze un nou indice de alocare cu luarea în considerare a ordinelor conforme; 
b) intermediarul ofertei comunică B.V.B. noul indice de alocare, cu precizarea expresă a ordinelor neconforme excluse din calculul acestuia; 
c) BVB va proceda la refacerea alocării și reprocesarea ofertei, în baza noului indice de alocare transmis de intermediarul ofertei, luând în 

considerare numai ordinele conforme; 
d) B.V.B. va informa C.N.V.M., ofertantul, intermediarul ofertei și toți intermediarii care au introdus în sistem ordine aferente formularelor de 

subscriere cu privire la cele cuprinse la lit. a)-c); 
e) B.V.B. va notifica C.N.V.M. identitatea intermediarilor și a agenților de bursă care au introdus ordine neconforme în sistemul B.V.B., precum și 

motivele de invalidare a acestor ordine. 
(3) În cazul în care, între momentul înregistrării („efectuării”) alocării și a tranzacțiilor și momentul realizării decontării tranzacțiilor respective,  
BVB este sesizată de către un intermediar implicat, cu privire la existența unor ordine neconforme, care au stat la baza alocării și înregistrării 
tranzacțiilor respective, BVB va notifica intermediarul ofertei și intermediarii implicați și le va solicita, în regim de urgență, să confirme/inconfirme 
motivat cele sesizate, pe propria răspundere și, dacă este cazul, să prezinte măsurile de remediere prefigurate de aceștia. În cazul în care aceștia 
dețin dovezi obiective că ordinele respective sunt neconforme, au obligația de a informa, în scris, BVB și investitorul implicat cu privire la 
necesitatea retragerilor. BVB va notifica C.N.V.M. cu privire la situația respectivă. 
(4) În situația prevăzută la alin.(3), se aplică în mod corespunzător prevederile alin.(1) și (2). 



(5) În situația prevăzută în prezentul articol, BVB va interzice, pentru o perioadă de 12 luni, participarea la ofertele publice derulate prin sistemul 
B.V.B., a intermediarilor care au omis sau au refuzat, de trei ori în 36 luni succesive, să retragă ordinele neconforme, astfel cum se prevede în 
alin.(1) și (4), după caz, și va publica această informație pe site-ul său. 
(6) Prevederile alin.(1)-(4) se aplică indiferent de tipul alocării utilizate. 
(7) Prevederile art.2361 alin.(8) se aplică și în cazul refacerii alocării și reprocesării ofertei. 
Art. 2364 Corecția ordinelor care nu corespund instrucțiunilor din formularele de subscriere, dacă instrucțiunile din formularele de subscriere sunt 
corecte, se efectuează, după caz: 

a) anterior înregistrării alocării și a tranzacțiilor corespunzătoare unei oferte publice, prin modificarea ordinelor respective de către Intermediarul 
care a introdus și validat respectivele ordine sau, la solicitarea acestuia, de către BVB; în acest caz, se aplică în mod corespunzător 
prevederile art.2362; 

b) între momentul înregistrării tranzacțiilor și momentul realizării decontării tranzacțiilor respective se aplică în mod corespunzător prevederile 
art.2363.” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
DECIZIA NR. 1148 / 03.11.2011 

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

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

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

analizând solicitarea S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27868/20.09.2011, completată 
cu adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31417/25.10.2011, 

conform 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 baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 03.11.2011,  

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

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului nr.4 privind tranzacționarea pe piața reglementată de instrumente financiare derivate 
administrată de S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu, aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006,  
cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

a) se modifică titlul Regulamentului în „Regulamentul nr.4 privind tranzacționarea pe piața reglementată de instrumente financiare 
derivate administrată de S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.” 

b) pe întreg parcursul Regulamentului referirile la „S.C. Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu” se înlocuiesc cu  
„S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.” iar referirile la „S.C. BMFM S.A. Sibiu”, „S.C. BMFM S.A.” și „BMFM” se 
înlocuiesc cu „S.C. SIBEX S.A.” 

c) se modifică art.29, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. are obligația să republice regulamentul menționat la art.1. 
Art. 3. Orice modificare a regulamentului menționat la art.1 va fi supusă, în prealabil, aprobării C.N.V.M. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. SIBEX S.A. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1148/03.11.2011 

 
Modificări la Regulamentul nr.4 privind tranzacționarea pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de  

S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. 
 

Art. 29. va avea următorul conținut: 
Art. 29. (1) Fluctuația maximă a prețului reprezintă variația maximă de preț admisă pentru contractele futures sau pentru contractele financiare 
pentru diferență pentru care se încheie tranzacții în timpul unei sesiuni de tranzacționare; nici un participant nu va plasa un ordin de cumpărare la 
un preț mai mare decât prețul de cotare al zilei precedente, la care se adaugă fluctuația maximă sau un ordin de vânzare la un preț mai mic decât 
același preț de cotare din care se scade fluctuația maximă. 
(11) Variația maximă de preț admisă pentru contractele futures sau pentru contractele financiare pentru diferență pentru care se încheie tranzacții în 
timpul unei sesiuni de tranzacționare cuprinde două valori: variația maximă standard și variația maximă extinsă stabilită de către S.C. SIBEX S.A. și 
C.R.C. pentru fiecare instrument financiar derivat în parte și care poate fi cu maxim 50% mai mare decât variația maximă standard. 
(12) Variația maximă extinsă atât pentru limita superioară cât și pentru limita inferioară de preț va intra automat în vigoare în următoarele situații: 

a) în timpul sesiunii de tranzacționare, prețul de tranzacționare al unui contract futures sau contract financiar pentru diferență atinge variația 
maximă standard și timp de 30 de minute consecutiv nu se mai efectuează tranzacții sau se efectuează tranzacții doar la prețul maxim sau 
minim admis conform variației maxime standard stabilite pentru respectivul instrument; 

b) în timpul sesiunii de tranzacționare, timp de 30 de minute consecutiv, cel mai bun preț de cumpărare este egal cu prețul maxim sau cel mai 
bun preț de vânzare este egal cu prețul minim admis conform variației maxime standard stabilite pentru respectivul instrument. 

(2) Pentru protejarea participanților din piață, datele privind contractul admis la tranzacționare includ și variația maximă admisă, pozitivă sau 
negativă, față de prețul de cotare al sesiunii precedente de tranzacționare sau, în cazul unui contract nou listat, față de prețul de deschidere al 
acestuia. 
(3) S.C. SIBEX S.A. va publica pe pagina web proprie variațiile maxime standard și variațiile maxime extinse valabile pentru toate contractele 
futures și contractele financiare pentru diferență disponibile pentru tranzacționare, precum și orice modificări ale acestora, cu cel puțin două zile 
lucrătoare înainte de intrarea în vigoare. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 



DECIZIA NR. 1149 / 03.11.2011 
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, modificat și 
completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

s-a examinat contestația formulată de domnul Rozor Cristian, acționar al S.C. Bursa de Valori București S.A., împotriva 
Deciziilor C.N.V.M. nr.428-429/10.05.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.17796/09.06.2011 și nr.18306/15.06.2011, domnul Rozor Cristian, în calitate 

de acționar al S.C. Bursa de Valori București S.A. (S.C. B.V.B. S.A.) și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., a formulat contestație 
împotriva Deciziilor C.N.V.M. nr.428-429/10.05.2011, solicitând revocarea acestor acte individuale. 

În fapt, prin Decizia C.N.V.M. nr.428/10.05.2011 a fost validat domnul Konieczny Grzegorz Maciej în funcția de 
administrator al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A. 

Prin Decizia C.N.V.M. nr.429/10.05.2011 s-a autorizat modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață  
S.C. Bursa de Valori București S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnului 
Konieczny Grzegorz Maciej în calitate de administrator al societății, în conformitate cu Hotărârea nr.4 a Adunării Generale Ordinare 
a Acționarilor din data de 29.04.2011. 

Actele individuale au fost emise în baza dispozițiilor art.126 alin.(2) și art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața 
de capital și ale 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, 

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

data de 03.11.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite contestația formulată de domnul Rozor Cristian, acționar al S.C. Bursa de Valori București S.A. și al S.C. Fondul 
Proprietatea S.A., împotriva Deciziilor C.N.V.M. nr.428-429/10.05.2011. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

ATESTAT NR. 129 / 01.11.2011 
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 nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 

Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
în baza documentelor transmise de S.C. ALIMENTARA S.A. Iași referitoare la Hotărârea AGEA din data de 06.05.2011 

privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.2024/31.05.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.23249/19.05.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.11.2011,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.23249/19.05.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Iași mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 06.05.2011 a S.C. ALIMENTARA S.A. Iași (CUI:1961377) 
privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.2024/31.05.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 130 / 03.11.2011 

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 atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții AMG KAPITAL LIMITED autorizată de către  
Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), care va 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, după cum urmează: 
 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

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

Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CSEC) 

AMG Kapital Limited PJM01FISMCYP1352 
6, Maximos Michaelides Street, 
Maximos Plaza, Block 3, 3rd Floor, 
Office 3302, 3106 Limassol, Cipru 

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

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 131 / 03.11.2011 

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, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.131/03.11.2011 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

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

1. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Seven Advisory Limited PJM01FISMGBR1353 
16 Hanover Square, 
Mayfair, London, W1S 1HT 

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

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Truestone Asset 
Management Limited 

PJM01FISMGBR1354 
Dixon House, 72-75 
Fenchurch Street, London, 
EC3M 4BR 

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

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Oval Equity  
Research LTD 

PJM01FISMGBR1355 
Liberty House, 222 Regent 
St, London, W1B 5TR 

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

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

ATESTAT NR. 132 / 03.11.2011 
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  
CMC SPREADBET PLC autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA) și înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum 
urmează: 
 



Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 
Denumire FISM 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții prevăzute 
de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată 

prin Legea nr.227/2007 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

CMC Spreadbet PLC PJM01FISMGBR0232 
133 Houndsditch, London, 
EC3A 7BX 

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

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 


