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ORDONANȚA NR. 28 / 07.02.2012 

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 faptul că până la data prezentei nu a fost depusă documentația completă aferentă aprobării ofertei publice 

de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, așa cum s-a solicitat prin adresa C.N.V.M. nr.DGS/19982/15.12.2011, 
ca urmare a adreselor S.C. FAVIL S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. ALTUR S.A.,  

S.C. LACTA S.A., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. COMAT S.A. și 
S.C. SCULE DE FILETAT S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.1026/18.01.2012, nr.102718.01.2012, nr.1028/18.01.2012, 
nr.1029/18.01.2012, nr.1030/18.01.2012, nr.1161/19.01.2012, nr.1162/19.01.2012, nr.1163/19.01.2012, nr.1164/19.01.2012 și 
nr.1489/24.01.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.02.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A.,  
S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., 
S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A.,  
S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO 
GRUP S.A., S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George,  
Patriche Giulio Nelu 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 cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația completă aferentă aprobării ofertei 
publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 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. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată persoanelor anterior menționate 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. 4. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 29 / 07.02.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că S.S.I.F. VALAHIA CAPITAL S.A.: 

- nu a mai desfășurat serviciile și activitățile de investiții autorizate de C.N.V.M. începând cu data de 28.10.2010; 
- a transmis la C.N.V.M. un raport al auditorului financiar care nu certifică situația societății la data încetării activității și nu reflectă 

soluționarea tuturor aspectelor sesizate în raportul auditorului intern transmis de societate, precum și informații referitoare la 
modalitatea de lichidare a conturilor clienților, respectiv returnarea fondurilor bănești/transferul instrumentelor financiare 
aparținând clienților, inclusiv soluționarea litigiilor dintre societate și clienții acesteia, încălcându-se astfel prevederile  
art.11 din Regulamentul nr.32/2006 pentru retragerea autorizației de societate de servicii de investiții financiare la cerere; 

- nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru deținerea calității de societate de servicii de investiții 
financiare; 

- potrivit adresei S.C. Depozitarul Central S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33664/29.10.2010, începând cu data de 28.10.2010, 
a încetat calitatea de participant la sistemul de compensare - decontare; 

- potrivit adresei S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.38345/14.12.2010, s-a hotărât 
retragerea la cerere, a calității de Participant la sistemul de tranzacționare și radierea societății din Registrul Participanților, 

în temeiul art.1 alin.(3), art.12 alin.(1) lit. b) și d), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) și c) pct.2, art.275 alin.(1) din 
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 



în baza prevederilor art.6 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M. și ținând cont de 
Dispunerea de măsuri nr.2/25.01.2012, 

în baza prevederilor art.9 lit. b), art.10 alin.(4) și a art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și lit. b) pct.2, alin.(2) și (3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.02.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚA 
Art. 1. Se sancționează societatea de servicii de investiții financiare VALAHIA CAPITAL S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. 
nr.1533/28.08.2007, cu avertisment. 
Art. 2. Se retrage autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare VALAHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în 
București, bd. Libertății nr.20, bl.103, sc.2, et.2, ap.21, sector 4. 
Art. 3. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/400076 care atestă înscrierea societății de servicii de 
investiții financiare VALAHIA CAPITAL S.A. București în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de 
investiții financiare. 
Art. 4. În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, societatea are obligația de a transmite la C.N.V.M. 
Raportul auditorului financiar cu privire la situația societății la data încetării activității, raport care trebuie să reflecte soluționarea 
tuturor aspectelor sesizate în raportul auditorului intern transmis de societate, precum și informații referitoare la modalitatea de 
lichidare a conturilor clienților, respectiv returnarea fondurilor bănești/transferul instrumentelor financiare aparținând clienților,  
inclusiv soluționarea litigiilor dintre societate și clienții acesteia. 
Art. 5. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a dizolvării și lichidării societății, dar nu mai 
mult de 90 de zile de la data emiterii actului individual de retragere a autorizației de funcționare, societatea are obligația de a 
transmite C.N.V.M. Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător. 
Art. 6. Societatea de servicii de investiții financiare VALAHIA CAPITAL S.A. are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 
5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate. 
Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei încetează valabilitatea tuturor deciziilor emise în numele societății de servicii de investiții 
financiare VALAHIA CAPITAL S.A. 
Art. 8. 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. 9. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care partea vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. VALAHIA CAPITAL S.A., S.C.A. PIPEREA & ASOCIAȚII, S.C. BURSA DE VALORI 
BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A. 
Art. 10. Prezenta ordonanță va fi transmisă societății de servicii de investiții financiare VALAHIA CAPITAL S.A.,  
S.C.A. PIPEREA & ASOCIAȚII, S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și  
S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 30 / 07.02.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că S.S.I.F. VALAHIA CAPITAL S.A.: 

- a transmis la C.N.V.M. un raport al auditorului financiar care nu certifică situația societății la data încetării activității și nu reflectă 
soluționarea tuturor aspectelor sesizate în raportul auditorului intern transmis de societate, precum și informații referitoare la 
modalitatea de lichidare a conturilor clienților, respectiv returnarea fondurilor bănești/transferul instrumentelor financiare aparținând 
clienților, inclusiv soluționarea litigiilor dintre societate și clienții acesteia, încălcându-se astfel prevederile art.11 din  
Regulamentul nr.32/2006 pentru retragerea autorizației de societate de servicii de investiții financiare la cerere; 

- nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru deținerea calității de societate de servicii de investiții 
financiare, 

și ținând cont de faptul că domnul Puiu Constantin Cristian, în calitatea acestuia de administrator putea și trebuia să 
prevină situația în care se găsește S.S.I.F. VALAHIA CAPITAL S.A. prin neîncadrarea în prevederile art.11 din  
Regulamentul nr.32/2006 în vederea retragerii la cerere a autorizației societății, dar nu a făcut-o, 

în temeiul art.1 alin.(3), art.12 alin.(1) lit. b) și d), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), 
art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 
investiții financiare, 

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.02.2012, 
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 PUIU CONSTANTIN CRISTIAN în calitate de administrator al 
societății de servicii de investiții financiare VALAHIA CAPITAL S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția 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 înștiințare de plată. O copie a dovezii achitării 



amenzii se va transmite la C.N.V.M. 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. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului PUIU CONSTANTIN CRISTIAN, SCA PIPEREA & ASOCIAȚII și  
S.S.I.F. VALAHIA CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată,  
la data publicării în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 32 / 07.02.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că S.S.I.F. VALAHIA CAPITAL S.A.: 

- a transmis la C.N.V.M. un raport al auditorului financiar care nu certifică situația societății la data încetării activității și nu reflectă 
soluționarea tuturor aspectelor sesizate în raportul auditorului intern transmis de societate, precum și informații referitoare la 
modalitatea de lichidare a conturilor clienților, respectiv returnarea fondurilor bănești/transferul instrumentelor financiare aparținând 
clienților, inclusiv soluționarea litigiilor dintre societate și clienții acesteia, încălcându-se astfel prevederile art.11 din  
Regulamentul nr.32/2006 pentru retragerea autorizației de societate de servicii de investiții financiare la cerere; 

- nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru deținerea calității de societate de servicii de investiții 
financiare, 

și ținând cont de faptul că domnul Pîrvu Vergiliu, în calitatea acestuia de administrator putea și trebuia să prevină situația 
în care se găsește S.S.I.F. VALAHIA CAPITAL S.A. prin neîncadrarea în prevederile art.11 din Regulamentul nr.32/2006 în vederea 
retragerii la cerere a autorizației societății, dar nu a făcut-o, 

în temeiul art.1 alin.(3), art.12 alin.(1) lit. b) și d), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), 
art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 
investiții financiare, 

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.02.2012, 
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 PÎRVU VERGILIU în calitate de administrator al societății de 
servicii de investiții financiare VALAHIA CAPITAL S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția 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 înștiințare de plată. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. 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. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului PÎRVU VERGILIU, SCA PIPEREA & ASOCIAȚII și S.S.I.F. VALAHIA 
CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată,  
la data publicării în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 33 / 07.02.2012 

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. în perioada 07.11.2011-11.11.2011,  

se rețin următoarele: 
1. contractele de intermediere, utilizate de societate în relația cu clienții săi care efectuează tranzacții pe piața spot, nu conțin 

elementul prevăzut la art.112 alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 formulat corespunzător, astfel încât să fie 
precizat în clar regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienți în conturile curente; 

2. un material publicitar al societății nu conține numărul și data deciziei de autorizare a societății emisă de C.N.V.M., încălcându-se 
astfel prevederile art.126 alin.(1) teza finală din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți față de fonduri ale societății, 
contrar prevederilor art.90 alin.(1) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. două ordine de cumpărare, regăsite la dosarul unui client, nu conțin data și momentul exact la care S.S.I.F. a primit decizia de 
anulare a respectivelor ordine, element prevăzut la lit. g) din Anexa nr.11 a Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Malacu Gheorghe care, în calitate de conducător al societății 
(autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1910/29.09.2008) și în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  



(autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1566/23.03.2004), nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute de art.76 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise. 

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

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 07.02.2012, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei, dl Malacu Gheorghe, în calitate de conducător și reprezentant al 
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. 
Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1 și 3 din prezenta ordonanță în termen de 30 de zile de la 
data comunicării acesteia, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului 
de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate. 
Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Malacu Gheorghe și S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 34 / 07.02.2012 

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. în perioada 07.11.2011-11.11.2011,  

se rețin următoarele: 
1. contractele de intermediere, utilizate de societate în relația cu clienții săi care efectuează tranzacții pe piața spot, nu conțin 

elementul prevăzut la art.112 alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 formulat corespunzător, astfel încât să fie 
precizat în clar regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienți în conturile curente; 

2. S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți față de fonduri ale societății, 
contrar prevederilor art.90 alin.(1) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. două ordine de cumpărare, regăsite la dosarul unui client, nu conțin data și momentul exact la care S.S.I.F. a primit decizia de 
anulare a respectivelor ordine, element prevăzut la lit. g) din Anexa nr.11 a Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Luca Miladi Maria care, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. 1909/22.06.2005), nu și-a 
îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute de art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și, în conformitate cu prevederile 
art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise. 

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

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 07.02.2012, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei, dna Luca Miladi Maria, în calitate de reprezentant al  
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. 
Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1 și 2 din prezenta ordonanță în termen de 30 de zile de la 
data comunicării acesteia, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului 
de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate. 
Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Luca Miladi Maria și S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 
ORDONANȚA NR. 35 / 07.02.2012 

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. în perioada 07.11.2011-11.11.2011,  

se rețin următoarele: 
1. contractele de intermediere, utilizate de societate în relația cu clienții săi care efectuează tranzacții pe piața spot, nu conțin 

elementul prevăzut la art.112 alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 formulat corespunzător, astfel încât să fie 
precizat în clar regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienți în conturile curente; 

2. S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți față de fonduri ale societății, 
contrar prevederilor art.90 alin.(1) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Nicoleta Duinu care, în calitate de conducător al societății 
(autorizată prin Decizia C.N.V.M. 608/15.03.2006), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise. 

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

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 07.02.2012, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Nicoleta Duinu, în calitate de conducător al S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. 
Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1 și 2 din prezenta ordonanță în termen de 30 de zile de la 
data comunicării acesteia, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului 
de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Nicoleta Duinu și S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 36 / 09.02.2012 

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, 
ca urmare a analizării documentelor transmise de S.C. URBANEX S.A. Piatra Neamț, au rezultat următoarele: 

- rapoartele curente aferente Hotărârilor CA privind convocarea AGOA/AGEA pentru datele de 28.05.2010, 18.10.2010 și 
12.09.2011 nu au fost transmise la operatorul de piață și la C.N.V.M., încălcându-se astfel prevederile art.113 A lit. b)  
din Regulamentul nr.1/2006; 

- rapoartele curente aferente convocărilor AGOA/AGEA pentru datele de 28.05.2010, 18.10.2010 și 12.09.2011 nu au fost 
transmise la operatorul de piață și la C.N.V.M., încălcându-se astfel prevederile art.113 A lit. b) din Regulamentul nr.1/2006; 

- raportul curent aferent Hotărârii AGEA din data de 28.05.2010 a fost transmis la C.N.V.M. în data de 09.11.2011 și nu în termen 
de 24 de ore de la data la care a avut loc AGEA, încălcându-se astfel prevederile art.113 A din Regulamentul nr.1/2006; 

- raportul curent aferent Hotărârii AGEA din data de 18.10.2010 a fost transmis la C.N.V.M. și la BVB în data de 13.10.2011 și nu 
în termen de 24 de ore de la data la care a avut loc AGEA, încălcându-se astfel prevederile art.113 A  
din Regulamentul nr.1/2006; 

- raportul curent aferent Hotărârii AGOA din data de 12.09.2011 a fost transmis la C.N.V.M. și la BVB în data de 13.10.2011 și nu în 
termen de 24 de ore de la data la care a avut loc AGEA, încălcându-se astfel prevederile art.113 A din Regulamentul nr.1/2006. 

În baza prevederilor, 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 purtate în cadrul ședinței din data de 09.02.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei dl Olteanu Teodor în calitate de președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. URBANEX S.A. Piatra Neamț. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Olteanu Teodor și S.C. URBANEX S.A. cu sediul în Piatra Neamț,  



str. Durăului nr.11, jud. Neamț. 
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. URBANEX S.A. Piatra Neamț. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi transmisă către BVB și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe  
site-ul www.cnvmr.ro. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 37 / 09.02.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere că rapoartele curente referitoare la hotărârile CA de convocare a AGOA/AGEA, convocatoarele 

AGOA/AGEA și Hotărârile AGOA/AGEA aferente datelor de 28.05.2010, 18.10.2010 și 12.09.2011 nu au fost transmise la C.N.V.M. 
și operatorului de piață în termenul impus de lege, în conformitate cu prevederile art.113 A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
acționarii nu au avut acces la informații cu privire la operațiunea de divizare a societății și, pe cale de consecință, nu au avut 
posibilitatea, în situația în care nu erau de acord cu aceasta, de a-și exercita dreptul de retragere din societate în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, 

în temeiul art.2 alin.(5) lit. b) și c) 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 09.02.2012, 

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

Art. 1. În vederea protecției investitorilor în acțiuni emise de S.C. URBANEX S.A. Piatra Neamț, Consiliul de Administrație al  
S.C. URBANEX S.A. Piatra Neamț este obligat să convoace, în condițiile art.117 și 118 din Legea nr.31/1990R și să asigure 
derularea, în termen de cel mult 45 de zile de la data comunicării actului individual, a unei Adunări Generale Extraordinare a 
Acționarilor privind acordarea dreptului de retragere a acționarilor care, ca urmare a Hotărârii AGEA nr.2 din 18.10.2010 de aprobare 
a operațiunii de divizare a societății, nu sunt de acord cu respectiva operațiune. 
Art. 2. În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art.1 din prezenta ordonanță, C.N.V.M., în temeiul art.2 alin.(5) lit. c) din  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, va solicita instanței competente să dispună 
convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBANEX S.A. Piatra Neamț. 
Art. 3. S.C. URBANEX S.A. Piatra Neamț are obligația de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la 
data convocării și de la data desfășurării A.G.E.A., rapoartele curente aferente acestui eveniment. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile. Contestația nu suspendă executarea dispozițiilor prezentului act. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. URBANEX S.A., cu sediul în Piatra Neamț, str. Durăului, nr.11, jud. Neamț prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire și fax și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării, iar în situația în care partea vizată nu poate fi contactată,  
la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi transmisă către BVB în vederea publicării pe site-ul operatorului de piață. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 39 / 10.02.2012 

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.1334/23.12.2011, 
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 13.02.2012. 
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. 124 / 06.02.2012 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1037/19.10.2011, 
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, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.144/17.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004, 
având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.2488/02.03.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursurile „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF - 01.2012, „Personal autorizat din cadrul 
Compartimentului de control intern” cod CCI - 01.2012, „Consultanți de investiții” cod CI - 01.2012, organizate de C.P.F. Millenium la 
București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 13-17 februarie 2012. Examenele, în funcție de numărul de participanți,  
se vor desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de 22 februarie 2012. 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursurile menționate la articolul 1 va avea următoarea componență: 

- Alin Bitere - președinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Mihai Radu - membru; 
- Vergil Popescu - membru supleant; 
- Doru Puiu Tiberiu - membru supleant. 

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

Paul BARANGĂ 
 

DECIZIA NR. 125 / 06.02.2012 
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.1037/19 octombrie 2011, 
în temeiul art.33 și art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011, 
având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2510/02.02.2012, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează organizarea, de către Asociația Brokerilor, a cursurilor de formare profesională continuă: 
(1) „Produse de investiții folosite în alte state UE, condiții și tehnici de implementare în România”, cod FPC C10 9 2012,  
ce va avea loc la București, în perioada 20-24 februarie 2012, pentru care examenul va avea loc în ziua de 24 februarie 2012; 
(2) „Planificarea vânzării”, cod FPC C1 7 2012, ce va avea loc la București, în perioada 13-17 februarie 2012, pentru care 
examenul va avea loc în ziua de 17 februarie 2012; 
(3) „Comunicare”, cod FPC C8 7 2012, ce va avea loc la București, în perioada 20-24 februarie 2012, pentru care examenul va 
avea loc în ziua de 24 februarie 2012; 
(4) „Tehnici de negociere”, cod FPC C3 7 2012, ce va avea loc la Sibiu, în perioada 22-26 februarie 2012, pentru care examenul va 
avea loc în ziua de 26 februarie 2012; 
(5) „Legislație europeană și noi reglementări în domeniul financiar”, cod FPC C11 4 2012 ce va avea loc la București,  
în perioada 13-17 februarie 2012, pentru care examenul va avea loc în ziua de 17 februarie 2012; 
(6) „Aspecte juridice/contabile referitoare la deschiderea unei afaceri și la dezvoltarea acesteia”, cod FPC C6 2 2012,  
ce va avea loc la București, în perioada 13-17 februarie 2012, pentru care examenul va avea loc în ziua de 17 februarie 2012. 
Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art.1 vor avea următoarea componență: 
A) Pentru cursul cu codul FPC C10 9 2012: 

- Paul Barangă   - președinte; 
- Victor Rădulescu  - membru; 
- Nicolae Gherguș   - membru; 
- Mihaela Grozaiu   - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

B) Pentru cursul cu codul FPC C1 7 2012: 
- Alin Bitere   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 



- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru; 
- Radu Cristian-Marian  - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

C) Pentru cursul cu codul FPC C8 7 2012: 
- Paul Barangă   - președinte; 
- Victor Rădulescu  - membru; 
- Magdalena Bunea  - membru; 
- Mihai Constăndel Mircea  - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

D) Pentru cursul cu codul FPC C3 7 2012: 
- Alin Bitere   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Radu Cristian Marian  - membru; 
- Ivlev Iustin   - membru supleant; 
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru supleant; 

E) Pentru cursul cu codul FPC C11 4 2012: 
- Alin Bitere   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Narcisa Galina Oprea  - membru; 
- Anca Dumitru   - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

F) Pentru cursul cu codul FPC C6 2 2012: 
- Alin Bitere   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Dimulescu Mariana Meri  - membru; 
- Mădălina Mihai   - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant. 

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

Paul BARANGĂ 
 

DECIZIA NR. 126 / 06.02.2012 
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.1334/23.12.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.60/04.01.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul MOLNAR OCTAVIAN, având Atestatul profesional nr.250/24.05.2007, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. cu sediul social situat în Arad, 
str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului MOLNAR OCTAVIAN în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/020512 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST 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  
IFB FINWEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 127 / 07.02.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în baza art.126 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 



în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(1) lit. c) 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 cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa nr.1600/07.11.2011, înregistrată 
la C.N.V.M. cu nr.33282/09.11.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.34785/24.11.2011, 
nr.35480/02.12.2011, nr.35571/05.12.2011, nr.874/16.01.2012 și nr.2272/31.01.2012, 

ținând cont de Hotărârea nr.I adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 30.11.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.02.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă numirea domnului Sima Cristian în funcția de conducător al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock 
Exchange S.A., în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.I/30.11.2011. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 128 / 07.02.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în baza art.126 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(1) lit. c) 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 cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa nr.1600/07.11.2011, înregistrată 

la C.N.V.M. cu nr.33282/09.11.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.34785/24.11.2011, 
nr.35480/02.12.2011, nr.35571/05.12.2011, nr.874/16.01.2012 și nr.2272/31.01.2012, 

ținând cont de Hotărârea nr.I adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 30.11.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.02.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., ca urmare a modificării 
conducerii, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.I/30.11.2011. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 129 / 07.02.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în baza prevederilor art.35 alin.(3) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.45 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind registrul public al  

Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 
având în vedere solicitarea formulată de S.C. Orpheus Capital S.R.L. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.35599/05.12.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.36948/19.12.2011, nr.37862/28.12.2011 și 
nr.1769/26.01.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.02.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage la cerere autorizația de consultant de investiții a S.C. Orpheus Capital S.R.L., acordată prin  
Decizia nr.618/24.04.2007. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR04CIPJ/120003, care atestă înscrierea S.C. Orpheus  
Capital S.R.L. în calitatea de consultant de investiții. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Orpheus Capital S.R.L. și va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 
DECIZIA NR. 130 / 07.02.2012 

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, nr.577/17.06.2011 și 
nr.1333/23.12.2011, 

având în vedere Înregistrarea din Oficiu nr.50249/08.12.2011, transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Argeș prin adresa 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2347/01.02.2012, prin care s-a înregistrat Sentința nr.464/CC/6.10.2011 pronunțată de  
Tribunalul Argeș, conform căreia s-a dispus radierea din registrul comerțului a S.C. TEXTILA MUSCELEANCA S.A. Argeș, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. TEXTILA MUSCELEANCA S.A. Argeș 
(CUI:190320) începând cu data de 08.02.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 131 / 07.02.2012 

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, nr.577/17.06.2011 și 
nr.1333/23.12.2011, 

având în vedere Înregistrarea din Oficiu nr.50249/08.12.2011, transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Argeș prin adresa 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2347/01.02.2012, prin care s-a înregistrat Sentința nr.464/CC/6.10.2011 pronunțată de  
Tribunalul Argeș, conform căreia s-a dispus radierea din registrul comerțului a S.C. TEXTILA MUSCELEANCA S.A. Argeș, 

având în vedere Decizia nr.130/07.02.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. TEXTILA MUSCELEANCA S.A. Argeș, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. TEXTILA MUSCELEANCA S.A. Argeș (CUI:190320) începând 
cu data de 08.02.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 132 / 07.02.2012 

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

nr.1333/23.12.2011, 
având în vedere Rezoluția nr.7008/25.11.2011 a Directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila 

prin care s-a dispus înregistrarea la ORC a mențiunii privind dizolvarea S.C. AGROTRANSPORT BRĂILA S.A., conform  
art.227 alin.(1), lit. d) din Legea nr.31/1990, republicată și numirea lichidatorului judiciar al acestei societăți, 

având în vedere informațiile furnizate de ONRC din care reiese faptul că S.C. AGROTRANSPORT BRĂILA S.A. se află în 
lichidare, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROTRANSPORT BRĂILA S.A. (CUI:2241552) 
începând cu data de 10.02.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 133 / 07.02.2012 
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 1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011 și 



nr.1333/23.12.2011, 
având în vedere Rezoluția nr.7008/25.11.2011 a Directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila 

prin care s-a dispus înregistrarea la ORC a mențiunii privind dizolvarea S.C. AGROTRANSPORT BRĂILA S.A., conform  
art.227 alin.(1), lit. d) din Legea nr.31/1990, republicată și numirea lichidatorului judiciar al acestei societăți, 

având în vedere informațiile furnizate de ONRC din care reiese faptul că S.C. AGROTRANSPORT BRĂILA S.A. se află în 
lichidare, 

având în vedere Decizia nr.132/07.02.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. AGROTRANSPORT BRĂILA S.A., 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROTRANSPORT BRĂILA S.A. (CUI:2241552) începând cu  
data de 10.02.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 134 / 07.02.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și art.6 din Legea nr.297/2004, 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, 
conform prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, 
având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT 

TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.563/11.01.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Bucur Andra având Atestatul profesional nr.11/17.01.2012, în calitatea de agent pentru servicii de 
investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. 
Art. 2. Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/102498, în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul public al 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  
VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 135 / 07.02.2012 
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, 

s-a examinat contestația formulată de domnul Simionescu Dan, în calitate de conducător al S.C. Sibex - Sibiu Stock 
Exchange S.A. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.34357/18.11.2011, domnul Simionescu Dan a formulat contestație împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.487/14.10.2011. 

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.487/14.10.2011, domnul Simionescu Dan, în calitate de conducător al S.C. Sibex - Sibiu Stock 
Exchange S.A., a fost sancționat cu avertisment, în sarcina acestuia reținându-se încălcarea dispozițiilor art.18 alin.(2) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 potrivit căruia conducătorii sunt persoanele împuternicite să coordoneze activitatea zilnică a 
operatorului de piață, art.9 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 care prevede că administrarea piețelor reglementate presupune 
adoptarea măsurilor necesare funcționării în mod regulat și ordonat a pieței reglementate și verificarea respectării regulilor acesteia și 
încălcarea dispozițiilor art.24 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, care reglementează atribuțiile conducătorilor operatorului de piață. 

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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Simionescu Dan împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.487/14.10.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.487/14.10.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

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



ORDONANȚA NR. 487 / 14.10.2011 
În conformitate cu prevederile 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.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere rezultatele și concluziile analizei efectuate cu privire la respectarea dispozițiilor legale aferente pieței de capital de către 

S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. în ceea ce privește tranzacționarea instrumentelor financiare derivate cu activ suport acțiuni emise 
de societățile de investiții financiare, din care se rețin următoarele: 

în data de 14.09.2011, în jurul orei 20:30, pe site-ul Erste Group a fost publicat un comunicat referitor la acordul dintre  
societățile de investiții financiare (SIF) Banat-Crișana, Transilvania, Muntenia și Oltenia și Erste Group cu privire la preluarea pachetelor deținute de 
acestea la Banca Comercială Română. Comunicatul a fost publicat pe site-ul bursei din Viena la ora 20:36; 

după apariția comunicatului Erste Group, în intervalul 20:30-23:15, numărul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate având ca 
activ suport acțiuni emise de SIF Oltenia (contracte futures și options), volumul și prețurile acestor instrumente financiare derivate au înregistrat 
creșteri semnificative. Tranzacționarea s-a derulat pe piața administrată de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. neîntrerupt,  
până la ora 23:15; 

în conformitate cu prevederile art.46 alin.(4) din Regulamentul 4 al SIBEX, Directorul General al S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A. poate decide suspendarea de la tranzacționare a unuia sau mai multor instrumente financiare derivate în situația apariției unor 
evenimente deosebite în activitatea emitenților ale căror acțiuni constituie activ suport pentru instrumente financiare derivate tranzacționate pe piața 
administrată de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., și care sunt în măsură să determine o fluctuație semnificativă a prețurilor 
instrumentelor financiare derivate respective; 

în considerarea prevederilor art.18 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 potrivit cărora conducătorii sunt persoanele 
împuternicite să coordoneze activitatea zilnică a operatorului de piață; 

având în vedere faptul că potrivit art.9 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 administrarea piețelor reglementate presupune adoptarea 
măsurilor necesare funcționării în mod regulat și ordonat a pieței reglementate și verificarea respectării regulilor acesteia; 

se constată încălcarea dispozițiile art.24 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 coroborate cu prevederile art.46 alin.(4) din 
Regulamentul 4 al SIBEX. 

Pentru faptele menționate este responsabil domnul Dan Simionescu care, în calitate de Director General al S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., deși putea și trebuia să suspende tranzacționarea pe piața administrată de SIBEX a instrumentelor financiare derivate având ca 
activ suport acțiuni emise de SIF Banat-Crișana, SIF Transilvania, SIF Muntenia și SIF Oltenia, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, și ale art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M., adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin  
Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

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

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Dan Simionescu, în calitate de Director General al S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Dan Simionescu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și la  
S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. 
Art. 4. 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 S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
DECIZIA NR. 136 / 07.02.2012 

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, 

s-a examinat contestația formulată de domnul Cipariu Florin Darius, în calitate de conducător al S.C. Sibex - Sibiu 
Stock Exchange S.A. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.34617/22.11.2011, domnul Cipariu Florin Darius a formulat contestație 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.487/14.10.2011. 

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.488/14.10.2011, domnul Cipariu Florin Darius, în calitate de conducător al S.C. Sibex - Sibiu 
Stock Exchange S.A., a fost sancționat cu avertisment, în sarcina acestuia reținându-se încălcarea dispozițiilor art.18 alin.(2) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 potrivit căruia conducătorii sunt persoanele împuternicite să coordoneze activitatea zilnică a 
operatorului de piață, art.9 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 care prevede că administrarea piețelor reglementate presupune 
adoptarea măsurilor necesare funcționării în mod regulat și ordonat a pieței reglementate și verificarea respectării regulilor acesteia și 
încălcarea dispozițiilor art.24 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, care reglementează atribuțiile conducătorilor operatorului de piață. 

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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Cipariu Florin Darius împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.488/14.10.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.488/14.10.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

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



ORDONANȚA NR. 488 / 14.10.2011 
În conformitate cu prevederile 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.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere rezultatele și concluziile analizei efectuate cu privire la respectarea dispozițiilor legale aferente pieței de capital de către 

S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. în ceea ce privește tranzacționarea instrumentelor financiare derivate cu activ suport acțiuni emise 
de societățile de investiții financiare, din care se rețin următoarele: 

în data de 14.09.2011, în jurul orei 20:30, pe site-ul Erste Group a fost publicat un comunicat referitor la acordul dintre  
societățile de investiții financiare (SIF) Banat-Crișana, Transilvania, Muntenia și Oltenia și Erste Group cu privire la preluarea pachetelor deținute de 
acestea la Banca Comercială Română. Comunicatul a fost publicat pe site-ul bursei din Viena la ora 20:36; 

după apariția comunicatului Erste Group, în intervalul 20:30-23:15, numărul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate având ca 
activ suport acțiuni emise de SIF Oltenia (contracte futures și options), volumul și prețurile acestor instrumente financiare derivate au înregistrat 
creșteri semnificative. Tranzacționarea s-a derulat pe piața administrată de S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. neîntrerupt,  
până la ora 23:15; 

în considerarea prevederilor art.18 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 potrivit cărora conducătorii sunt persoanele 
împuternicite să coordoneze activitatea zilnică a operatorului de piață; 

având în vedere faptul că potrivit art.9 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 administrarea piețelor reglementate presupune adoptarea 
măsurilor necesare funcționării în mod regulat și ordonat a pieței reglementate și verificarea respectării regulilor acesteia; 

în considerarea art.27 alin.(9) din Regulamentul SIBEX nr.1, Directorul General poate delega Directorului General Adjunct o parte a 
atribuțiilor sale; 

se constată îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuțiilor ce aparțin conducătorilor unui operator de piață astfel cum rezultă acestea 
din dispozițiile art.18 alin.(2) coroborate cu cele ale art.24 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006. 

Pentru faptele menționate este responsabil domnul Darius Florin Cipariu care, în calitate de Director General Adjunct al  
S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., deși putea și trebuia să suspende tranzacționarea pe piața administrată de SIBEX a instrumentelor 
financiare derivate având ca activ suport acțiuni emise de SIF Banat-Crișana, SIF Transilvania, SIF Muntenia și SIF Oltenia, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, și ale art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M., adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin  
Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

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

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Darius Florin Cipariu, în calitate de Director General Adjunct al S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Darius Florin Cipariu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și la  
S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. 
Art. 4. 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 S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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

DECIZIA NR. 137 / 07.02.2012 
În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 

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

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.529/09.11.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.422/10.01.2012, dl Chelu Cătălin Constantin a formulat plângere prealabilă 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.529/09.11.2011 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei, în calitate de 
acționar al S.C. COMAT S.A. Galați și administrator al S.C. DEBROCONS S.A. Galați, deoarece a încălcat prevederile  
art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și nu a respectat dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.454/04.10.2011. 

Având în vedere prevederile art.7 alin.(1) și (7) din Legea nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.529/09.11.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.529/09.11.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 529 / 09.11.2011 

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: 

- domnul Chelu Cătălin Constantin și S.C. DEBROCONS 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. COMAT S.A. Galați, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004; 

- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al S.C. DEBROCONS S.A.; 
- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de acționar al S.C. COMAT S.A., 

având în vedere dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.454/04.10.2011, 
având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 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 08.11.2011,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar al S.C. COMAT S.A. Galați 
și în calitate de administrator al S.C. DEBROCONS S.A., societate care deține acțiuni emise de S.C. COMAT S.A. Galați (CUI:1633876). 
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. Domnul Chelu Cătălin Constantin, domnul Constantinescu George și S.C. DEBROCONS 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. COMAT 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 și S.C. DEBROCONS S.A. prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, precum și S.C. COMAT S.A. cu sediul în str. Mesteacănului nr.2, Galați, jud. Galați. 
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. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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

DECIZIA NR. 138 / 07.02.2012 
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 S.C. DEBROCONS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.529/09.11.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.425/10.01.2012, S.C. DEBROCONS S.A. Galați a formulat plângere prealabilă 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.529/09.11.2011 prin care a fost sancționat cu amenda în valoare de 10.000 de lei, în calitate de 
acționar al S.C. COMAT S.A. Galați și administrator al S.C. DEBROCONS S.A. Galați, deoarece a încălcat prevederile  
art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și nu a respectat dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.454/04.10.2011. 

Având în vedere prevederile art.7 alin.(1) și (7) din Legea nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. DEBROCONS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.529/09.11.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.529/09.11.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 529 / 09.11.2011 

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: 

- domnul Chelu Cătălin Constantin și S.C. DEBROCONS 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. COMAT S.A. Galați, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004; 

- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al S.C. DEBROCONS S.A.; 
- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de acționar al S.C. COMAT S.A., 

având în vedere dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.454/04.10.2011, 
având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 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 08.11.2011,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar al S.C. COMAT S.A. Galați 
și în calitate de administrator al S.C. DEBROCONS S.A., societate care deține acțiuni emise de S.C. COMAT S.A. Galați (CUI:1633876). 
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. Domnul Chelu Cătălin Constantin, domnul Constantinescu George și S.C. DEBROCONS 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. COMAT 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 și S.C. DEBROCONS S.A. prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, precum și S.C. COMAT S.A. cu sediul în str. Mesteacănului nr.2, Galați, jud. Galați. 
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. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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

DECIZIA NR. 139 / 07.02.2012 
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 Mitu Ionel împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.415/27.09.2011. 
În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35387/30.11.2011 domnul Mitu Ionel a formulat, în calitate de administrator al 

S.C. COMAT S.A. - acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.415/27.09.2011. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.415/27.09.2011, domnul Mitu Ionel a fost sancționat cu amendă în valoare de 500 de lei, 

în calitate de administrator al S.C. COMAT S.A. - acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, în sarcina acestuia reținându-se că  
S.C. COMAT S.A. Galați nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu 
care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 

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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Mitu Ionel împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.415/27.09.2011 de sancționare  
cu amendă în valoare de 500 de lei. 
Art. 2. Se menține ca temeinică și legală Ordonanța C.N.V.M. nr.415/27.09.2011. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 415 / 27.09.2011 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. COMAT S.A. Galați nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună 

cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
domnul Ionel Mitu este președintele consiliului de administrație al S.C. COMAT S.A., 
în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 27.09.2011,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Ionel Mitu în calitate de administrator al S.C. COMAT S.A., acționar al  
S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va 
transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu, S.C. ALTUR S.A., 
S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A.,  



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

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
DECIZIA NR. 140 / 07.02.2012 

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 doamna Procopenco Ala împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.477/13.10.2011. 
În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35379/30.11.2011 doamna Procopenco Ala a formulat, în calitate de acționar al 

S.C. LACTA S.A., contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.477/13.10.2011. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.477/13.10.2011, doamna Procopenco Ala a fost sancționată cu amendă în valoare de 

500 de lei, în calitate de acționar al S.C. LACTA S.A., în sarcina acesteia reținându-se că nu a depus la C.N.V.M. în termenul 
prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă 
ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu. 

În 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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Procopenco Ala împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.477/13.10.2011  
de sancționare cu amendă în valoare de 500 de lei. 
Art. 2. Se menține ca temeinică și legală Ordonanța C.N.V.M. nr.477/13.10.2011. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 477 / 13.10.2011 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.310/20.07.2011 și nr.376/25.08.2011, 
având în vedere că doamna Procopenco Ala nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună 

cu persoanele cu care acționează în mod concertat documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu, 
în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 13.10.2011, 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei doamna Procopenco Ala în calitate de acționar al S.C. LACTA S.A. Giurgiu 
(CUI:1292426). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 3, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței.  
Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de  
30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. SCOP LINE S.A. Galați, Procopenco Ala și S.C. Geochis S.A. Galați, împreună cu 
persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către 
C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Procopenco Ala prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. LACTA S.A. cu sediul în str. Gloriei nr.2, Giurgiu, jud. Giurgiu. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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



 
DECIZIA NR. 141 / 07.02.2012 

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 Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.531/09.11.2011. 
În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35380/30.11.2011 domnul Chelu Cătălin Constantin a formulat, în calitate de 

acționar al S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava, contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.531/09.11.2011. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.531/09.11.2011, domnul Chelu Cătălin Constantin a fost sancționat cu amendă în 

valoare de 15.000 de lei, în calitate de acționar al S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava, în sarcina acestuia reținându-se că 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. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava. 

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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.531/09.11.2011  
de sancționare cu amendă în valoare de 15.000 de lei. 
Art. 2. Se menține ca temeinică și legală Ordonanța C.N.V.M. nr.531/09.11.2011. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 531 / 09.11.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că domnul Chelu Cătălin Constantin nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din  

Legea nr.297/2004 cât și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.460/04.10.2011, 
având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2011,  

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 acționar al  
S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava (CUI:728189). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Domnul Chelu Cătălin Constantin, domnul Stan Maricel Ionel, doamna Rimar Doina Lilioara Constantin și S.C. PLASE PESCĂREȘTI S.A. 
Galați, împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea 
prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. 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 art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. SPIT BUCOVINA S.A. cu sediul în Calea Unirii nr.25 bis, Suceava, jud. Suceava. 
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. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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

DECIZIA NR. 142 / 07.02.2012 
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 Stan Maricel-Ionel împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.532/09.11.2011. 
În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35382/30.11.2011 domnul Stan Maricel-Ionel a formulat, în calitate de acționar al 

S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava, contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.532/09.11.2011. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.532/09.11.2011, domnul Stan Maricel-Ionel a fost sancționat cu amendă în valoare de 

15.000 de lei, în calitate de acționar al S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava, în sarcina acestuia reținându-se că 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. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava. 
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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Stan Maricel-Ionel împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.532/09.11.2011  
de sancționare cu amendă în valoare de 15.000 de lei. 
Art. 2. Se menține ca temeinică și legală Ordonanța C.N.V.M. nr.532/09.11.2011. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 532 / 09.11.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că domnul Stan Maricel Ionel nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 

cât și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.460/04.10.2011, 
având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2011,  

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 Stan Maricel Ionel în calitate de acționar al S.C. SPIT BUCOVINA S.A. 
Suceava (CUI:728189). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Domnul Chelu Cătălin Constantin, domnul Stan Maricel Ionel, doamna Rimar Doina Lilioara Constantin și S.C. PLASE PESCĂREȘTI S.A. 
Galați, împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea 
prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. 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 art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Stan Maricel Ionel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. SPIT BUCOVINA S.A. cu sediul în Calea Unirii nr.25 bis, Suceava, jud. Suceava. 
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. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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

DECIZIA NR. 143 / 09.02.2012 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 din 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010,  

Decizia nr.577/17.06.2011 și Decizia nr.1333/23.12.2011, 
având în vedere adresa ORC Gorj înregistrată cu nr.2673/06.02.2012, prin care a fost transmisă la C.N.V.M.  

Rezoluția nr.3711/21.06.2011 prin care a fost înregistrată în registrul comerțului mențiunea privind numirea lichidatorului judiciar al  
S.C. AGROTRANSPORT GORJ S.A. Tg. Jiu, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROTRANSPORT GORJ S.A. Tg. Jiu este 
în lichidare, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROTRANSPORT GORJ S.A. Tg. Jiu  
(CUI:2157967) începând cu data de 14.02.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 144 / 09.02.2012 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 din 



Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010,  

Decizia nr.577/17.06.2011 și Decizia nr.1333/23.12.2011, 
având în vedere adresa ORC Gorj înregistrată cu nr.2673/06.02.2012, prin care a fost transmisă la C.N.V.M.  

Rezoluția nr.3711/21.06.2011 prin care a fost înregistrată în registrul comerțului mențiunea privind numirea lichidatorului judiciar al 
S.C. AGROTRANSPORT GORJ S.A. Tg. Jiu, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROTRANSPORT GORJ S.A. Tg. Jiu este 
în lichidare, 

având în vedere Decizia nr.143/09.02.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. AGROTRANSPORT GORJ S.A. Tg. Jiu, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROTRANSPORT GORJ S.A. Tg. Jiu (CUI:2157967) începând 
cu data de 14.02.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 145 / 09.02.2012 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 din 
Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 

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

având în vedere Sentința Comercială nr.2810/F/2011, prin care Tribunalul Bihor a dispus închiderea procedurii insolvenței 
și radierea S.C. AGROMEC BEIUS S.A. Bihor din registrul comerțului, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, S.C. AGROMEC BEIUS S.A. Bihor a fost radiată din  
registrul comerțului, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC BEIUS S.A. Bihor (CUI:86240) 
începând cu data de 13.02.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 146 / 09.02.2012 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 din 
Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 

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

având în vedere Sentința Comercială nr.2810/F/2011, prin care Tribunalul Bihor a dispus închiderea procedurii insolvenței 
și radierea S.C. AGROMEC BEIUS S.A. Bihor din registrul comerțului, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, S.C. AGROMEC BEIUS S.A. Bihor a fost radiată din registrul comerțului, 
având în vedere Decizia nr.145/09.02.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

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

S.C. AGROMEC BEIUS S.A. Bihor, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMEC BEIUS S.A. Bihor (CUI:86240) începând cu  
data de 13.02.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 147 / 09.02.2012 

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

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 



ca urmare a adresei SSIF IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1943/27.01.2012, 
având în vedere Hotărârea A.G.E.A. a S.C. Calipso S.A. din data de 19.07.2011 publicată în  

Monitorul Oficial nr.3005/09.08.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.47153/22.07.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din  

data de 09.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

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

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 148 / 09.02.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) și art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131, art.132 și art.133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și 

funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34674/23.11.2011, 

completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.37247/20.12.2011, nr.1150/18.01.2012, nr.1222/19.01.2012, 
nr.1307/20.01.2012 și nr.2124/30.01.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 09.02.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului deschis de investiții Piscator Equity Plus, în conformitate cu prospectul de 
emisiune, prospectul simplificat și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor Fondului deschis de investiții Piscator Equity Plus, în forma transmisă 
prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2124/30.01.2012. 
Art. 3. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. 
Art. 4. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a 
investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.148/09.02.2012 

 
● Prospect de emisiune - Cap. 3 Informații cu privire la FOND, subcap. 3.2.1. Politica de investiții a Fondului, paragraful al doilea 
Prospectul simplificat - Cap. 2 Informații cu privire la investițiile Fondului Deschis de Investiții Piscator Equity Plus,  

subcap. 2.2. Politica de investiții a Fondului, paragraful al doilea 
Regulile Fondului - Cap. 3 Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții, subcap. 3.1. Politica de investiții a Fondului, paragraful al doilea 

 
Paragraful: 
„Structura-țintă a portofoliului Fondului este până la 90% din portofoliu în acțiuni tranzacționate pe Bursa de Valori București, precum și pe alte 
piețe reglementate din România dar nu mai puțin de 50%, dar și în titluri de stat sau depozite bancare”. 
se modifică și devine: 
„Structura-țintă a portofoliului Fondului este plasarea până la 90% din portofoliu în acțiuni tranzacționate pe Bursa de Valori București, precum și pe 
alte piețe reglementate din România, dar și în titluri de stat sau depozite bancare”. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 149 / 09.02.2012 

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.1334/23.12.2011, 
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și ale art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.1291/20.01.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A.,  
ca urmare a retragerii autorizației de funcționare pentru sediul secundar (sucursală) din București, bd. Carol I nr.34-36,  
clădirea International Business Center Modern, sector 2. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare și funcționare 
menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
TRADEVILLE S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 150 / 09.02.2012 

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.1334/23.12.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. e) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.1291/20.01.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. ca 
urmare a schimbării sediului social din București, bd. Unirii nr.19, bl.4B, parter, sector 5, în București, bd. Carol I nr.34-36,  
clădirea International Business Center Modern, sector 2, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.2 din data de 12.01.2012. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a 
modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile 
de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată 
durata de funcționare a acestuia notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. și 
se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 152 / 09.02.2012 
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. MINEXFOR S.A. Deva împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.440/29.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.610/11.01.2012, S.C. MINEXFOR S.A. Deva a formulat plângere prealabilă 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.440/29.09.2011, prin care a fost sancționată cu avertisment, în calitate de acționar al  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. MINEXFOR S.A. Deva împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.440/29.09.2011. 
Art. 2. Se menține ca temeinică și legală Ordonanța C.N.V.M. nr.440/29.09.2011. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 440 / 29.09.2011 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 28.09.2011,  

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

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

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
DECIZIA NR. 153 / 09.02.2012 

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. BISCOL GRUP S.R.L. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.441/29.09.2011. 

Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.155/05.01.2012 și nr.420/10.01.2012, S.C. BISCOL GRUP S.R.L. Galați a 
formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.441/29.09.2011 prin care a fost sancționată cu avertisment, în calitate 
de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. BISCOL GRUP S.R.L. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.441/29.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.441/29.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 441 / 29.09.2011 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 28.09.2011,  

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

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

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
DECIZIA NR. 154 / 09.02.2012 

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. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. Pitești împotriva  
Ordonanței C.N.V.M. nr.442/29.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.611/11.01.2012, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. Pitești a formulat 
plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.442/29.09.2011 prin care a fost sancționată cu avertisment, în calitate de 
acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. Pitești împotriva  
Ordonanței C.N.V.M. nr.442/29.09.2011. 
Art. 2. Se menține ca temeinică și legală Ordonanța C.N.V.M. nr.442/29.09.2011. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 442 / 29.09.2011 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
DECIZIA NR. 155 / 09.02.2012 

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. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.437/29.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.418/10.01.2012, S.C. GEOCHIS S.A. Galați a formulat plângere prealabilă 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.437/29.09.2011, prin care a fost sancționată cu avertisment, în calitate de acționar al  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. GEOCHIS S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.437/29.09.2011. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.437/29.09.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 437 / 29.09.2011 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ținând cont de faptul că: 

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

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

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

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

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

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



 
DECIZIA NR. 156 / 09.02.2012 

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. PROSANIO S.A. Tecuci împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.438/29.09.2011. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.419/10.01.2012, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci a formulat plângere prealabilă 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.438/29.09.2011, prin care a fost sancționată cu avertisment, în calitate de acționar al  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. PROSANIO S.A. Tecuci împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.438/29.09.2011. 
Art. 2. Se menține ca temeinică și legală Ordonanța C.N.V.M. nr.438/29.09.2011. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 438 / 29.09.2011 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ținând cont de faptul că: 

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

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

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

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. PROSANIO S.A. (CUI:28307499) cu sediul în str. Cuza Vodă nr.6, Tecuci, jud. Galați în calitate de 
acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027). 
Art. 2. S.C. PROSANIO S.A., S.C. SCOP LINE S.A., Simion Cati Costanda, S.C. GEOCHIS S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L.,  
S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., 
S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR 
TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la 
C.N.V.M., în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a 
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către 
C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. PROSANIO S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

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

DECIZIA NR. 157 / 09.02.2012 
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. PESONGAL GRUP S.R.L. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.443/29.09.2011. 

Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.154/05.01.2012 și nr.421/10.01.2012, S.C. PESONGAL GRUP S.R.L. Galați  
a formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.443/29.09.2011 prin care a fost sancționată cu avertisment,  
în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

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 07.02.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. PESONGAL GRUP S.R.L. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. 



nr.443/29.09.2011. 
Art. 2. Se menține ca temeinică și legală Ordonanța C.N.V.M. nr.443/29.09.2011. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

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

ORDONANȚA NR. 443 / 29.09.2011 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin 

Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

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

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

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

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

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

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

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

în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 28.09.2011,  

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

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

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

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

DECIZIA NR. 158 / 10.02.2012 
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.1334/23.12.2011, 
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 OTP BANK ROMÂNIA S.A. prin adresa nr.1305/23.01.2012, înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.1429/23.01.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Enache Silviu, având Atestatul profesional nr.4/03.01.2012, în calitatea de agent pentru servicii de 
investiții financiare în numele OTP BANK ROMÂNIA S.A. cu sediul social în București, str. Buzești nr.66-68, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Enache Silviu în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402501, în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare. 
Art. 3. OTP BANK ROMÂNIA 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 ei către OTP BANK ROMÂNIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 159 / 10.02.2012 

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.1334/23.12.2011, 
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 ACTINVEST S.A., prin adresa 

nr.81/26.01.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2210/31.01.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Boeriu Daniela-Carmen, având Atestatul profesional nr.2874/17.04.2006, în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A. cu sediul social situat în 
Brașov, str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Boeriu Daniela-Carmen în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/082499, în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ACTINVEST 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  
ACTINVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 160 / 10.02.2012 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și art.6 din Legea nr.297/2004, 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, 
conform prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, 
având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT 

TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.37936/29.12.2011, completată prin adresa nr.2963/09.02.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Crăciunică Cezar Victor având Atestatul profesional nr.5/03.01.2012, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. 
Art. 2. Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/342500, în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul public al 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  
VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 


