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ORDONANȚA NR. 331 / 09.10.2012 
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, 

cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. a achiziționat în data de 06.07.2012 de pe piața RASDAQ un pachet de 605.902 acțiuni, 
reprezentând 89,3379% din capitalul social al S.C. ICPV S.A. Arad; 

- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.2732 alin.(1) pct.(ii) 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 09.10.2012, 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. (CUI:29922041) cu sediul social în Arad,  
str. Aurel Vlaicu nr.41-43, jud. Arad în calitate de acționar al S.C. ICPV S.A. Arad (CUI:1701288). 
Art. 2. S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei 
ordonanțe, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. ICPV S.A. Arad. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. 
va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.2732 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire și S.C. ICPV S.A. cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.29-31, jud. Arad. 
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 va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

ORDONANȚA NR. 333 / 11.10.2012 
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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere faptul că: 

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

- S.C. TISCO ROMENO S.R.L. nu a respectat obligația impusă de dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.231/18.07.2012, 
având în vedere prevederile art.205, art.2732 alin.(1) pct.(ii) lit. c) și alin.(6) 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 11.10.2012, 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 27.104 lei S.C. TISCO ROMENO S.R.L. cu sediul în Lugoj, str. Mihai Viteazu 
nr.4, încăperea 2, jud. Timiș (CUI:14990471) în calitate de acționar al S.C. AGROMEC S.A. Gruni (CUI:8181387). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Lugoj în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. TISCO ROMENO S.R.L. are obligația ca, în cel mult 15 zile de la emiterea ordonanței, să se conformeze prevederilor 
art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. AGROMEC S.A. Gruni (singur sau împreună cu persoanele cu care 



acționează în mod concertat); sau 
b) să înstrăineze un număr de acțiuni, corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție, în caz contrar C.N.V.M. urmând a 

aplica sancțiuni corespunzătoare. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, C.N.V.M. va aplica sancțiuni în 
conformitate cu prevederile art.2732 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. TISCO ROMENO S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. AGROMEC S.A. Gruni cu sediul în loc. Gruni, jud. Timiș. 
Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 

ORDONANȚA NR. 334 / 11.10.2012 
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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere faptul că: 

- domnul Mintaș Ioan este Administratorul - Directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea, iar domnul Mintaș Horia Octavian este fiul 
acestuia și în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. c), d) din Legea nr.297/2004 domnii Mintaș Ioan și  
Mintaș Horia Octavian sunt persoane implicate, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din  
Legea nr.297/2004 sunt persoane prezumate a acționa în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. Oradea; 

- domnul Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- domnul Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat obligațiile impuse de dispozițiile  
Ordonanțelor C.N.V.M. nr.182/20.06.2012 și nr.183/20.06.2012, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să înstrăineze un număr de acțiuni 
corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat, 

în conformitate cu art.2732 alin.(1) pct.(i) lit. c) 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 11.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 51.000 de lei domnul Mintaș Ioan în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea 
(CUI:73843). 
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 Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat  
au obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe să se conformeze prevederilor art.205 din  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să depună documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea; sau 
b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat. Pe perioada suspendării de 

la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CIAC S.A. Oradea, prevederile art.205 alin.(3) lit. b) din Legea nr.297/2004 sunt 
aplicabile numai dacă înstrăinarea are loc pe piața ofertelor printr-o ofertă publică de vânzare. 

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, domnul Mintaș Ioan va fi sancționat 
de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Mintaș Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. CIAC S.A. cu sediul în str. Jean Calvin nr.5, Oradea, jud. Bihor. 
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, 
Alexe GAVRILĂ 

 

ORDONANȚA NR. 335 / 11.10.2012 
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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere faptul că: 

- domnul Mintaș Ioan este Administratorul - Directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea, iar domnul Mintaș Horia Octavian este fiul 



acestuia și în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. c), d) din Legea nr.297/2004 domnii Mintaș Ioan și  
Mintaș Horia Octavian sunt persoane implicate, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din  
Legea nr.297/2004 sunt persoane prezumate a acționa în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. Oradea; 

- domnul Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- domnul Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat obligațiile impuse de dispozițiile  
Ordonanțelor C.N.V.M. nr.182/20.062012 și nr.183/20.06.2012, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să înstrăineze un număr de acțiuni 
corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat, 

în conformitate cu art.2732 alin.(1) pct.(i) lit. c) 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 11.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 51.000 de lei domnul Mintaș Horia Octavian în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. 
Oradea (CUI:73843). 
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 Mintaș Horia Octavian împreună cu domnul Mintaș Ioan și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au 
obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe să se conformeze prevederilor art.205 din  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să depună documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea, sau 
b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat. 

Pe perioada suspendării de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CIAC S.A. Oradea, prevederile art.205 alin.(3) lit. b) din 
Legea nr.297/2004 sunt aplicabile numai dacă înstrăinarea are loc pe piața ofertelor printr-o ofertă publică de vânzare. 
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, domnul Mintaș Horia Octavian va fi 
sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Mintaș Horia Octavian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. CIAC S.A. cu sediul în str. Jean Calvin nr.5, Oradea, jud. Bihor. 
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, 
Alexe GAVRILĂ 

 

ORDONANȚA NR. 336 / 11.10.2012 
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, 

cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. a achiziționat în data de 06.07.2012 de pe piața RASDAQ un pachet de  
1.900.449 de acțiuni, reprezentând 50,48% din capitalul social al S.C. APROMAT S.A. Arad; 

- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.2732 alin.(1) pct.(ii) 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 11.10.2012, 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. (CUI:29922041) cu sediul social în Arad,  
Calea Aurel Vlaicu nr.41-43, jud. Arad în calitate de acționar al S.C. APROMAT S.A. Arad (CUI:1683190). 
Art. 2. S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei 
ordonanțe, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. APROMAT S.A. Arad. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. 
va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.2732 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire și S.C. APROMAT S.A. cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.29-31, jud. Arad. 
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 va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 



ORDONANȚA NR. 337 / 11.10.2012 
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 

aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Hotărârile Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere investigația privind operațiunile derulate pe contul a doi clienți ai SSIF CARPATICA INVEST S.A.  

ca urmare a sesizărilor transmise de aceștia, se rețin următoarele: 
▪ nu au fost întocmite formulare de ordin pentru tranzacțiile efectuate în perioada 02.05.2012-15.05.2012 (pentru primul client) și 

02.05.2012-14.05.2012 (pentru al doilea client).  
Se constată încălcarea prevederilor art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
Tranzacțiile efectuate în perioada 25.08.2011-01.05.2012 (pentru primul client) și 17.10.2011-01.05.2012 (pentru al doilea client) 
au fost realizate în baza unor ordine de tranzacționare care au completată rubrica „semnătura clientului”, dar care nu au fost 
recunoscute de către clienți (cu excepția a aproximativ 15 ordine de vânzare acțiuni FP pentru care clienții au încasat banii); 

▪ ADEL Terziu Stefan a utilizat instrumentele financiare ale clienților fără acordul acestora, faptă care este calificată ca și practică 
frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 modificat și completat prin Dispunerea de 
măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009, art.2, alin.(2), lit. c); 

▪ nu au fost regăsite formularele de confirmare a tranzacțiilor pe suport hârtie pentru tranzacțiile efectuate în perioada  
07.03.2012-02.04.2012, respectiv în perioada 02.03.2012-03.04.2012 pentru cei 2 clienți. 
Se constată încălcarea prevederilor art.122 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere că formularul de confirmare a executării ordinelor nu a fost transmis clientului de îndată; 

▪ contractul de intermediere pentru un client nu are completată data încheierii acestuia, fapt pentru care nu poate fi determinată 
durata contractului. 
Se constată încălcarea prevederilor art.112 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările 
ulterioare; 

▪ ADEL Terziu Ștefan nu a respectat regulile de conduită prevăzute de art.26 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, conform căruia agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită 
emise de C.N.V.M. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Terziu Stefan, autorizat ca ASIF prin Decizia C.N.V.M. 
nr.230/20.02.2007 și înscris în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de ADEL. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și c) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din  
Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012, 

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și alin.(4) pct.1 și  
art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, lit. b) pct.1 și 
art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 de lei domnul TERZIU STEFAN, în calitate de ADEL al  
SSIF CARPATICA INVEST S.A. 
Art. 2. Se suspendă autorizația de ASIF acordată domnului TERZIU STEFAN prin Decizia C.N.V.M. nr.230/20.02.2007 și înscris în 
Registrul public al C.N.V.M. în calitate de ADEL, pe o perioadă de 90 de zile. 
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. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui TERZIU STEFAN și SSIF CARPATICA 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 SSIF CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

(în baza Decizie de delegare nr.900/05.10.2012) 
 

ORDONANȚA NR. 342 / 11.10.2012 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.02/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în exercitarea rolului activ al C.N.V.M. de monitorizare, supraveghere și de protecție a investitorilor S.C. SIBEX - Sibiu 

Stock Exchange S.A. și ca urmare a verificării situației existente la S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. au rezultat următoarele: 
la data de 21.09.2012 ora 23:53, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26224/21.09.2012, S.C. SIBEX - Sibiu Stock 

Exchange S.A. a adus la cunoștința C.N.V.M. hotărârea Consiliul de Administrație (Decizia nr.199/21.09.2012) care cuprindea 
următoarele: 



- Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX S.A. a luat act de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.309/17.09.2012 și 
310/17.09.2012, precum și de conținutul adresei C.N.V.M. nr.DGS/14015 cu privire la suspendarea drepturilor de vot ale 
persoanelor vizate de ordonanțele anterior precizate; 

- suspendarea drepturilor de vot deținute de SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot ale 
societății, în considerarea faptului că acestea dețin împreună 20% din capitalul social al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 

Măsura dispusă de către Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. cu câteva ore înainte de 
AGA a pus autoritatea pieței de capital în situația de a dispune, prin Ordonanța nr.320/22.09.2012, amânarea desfășurării adunării 
generale a acționarilor S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. convocată pentru data de 22/23.09.2012. 

Prin Ordonanța nr.321/22.09.2012 C.N.V.M. a dispus Consiliului de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 
să transmită, în termen de cel mult 48 de ore, toate documentele care au stat la baza adoptării Hotărârii CA din data de 21.09.2012 
privind suspendarea drepturilor de vot ale SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26515/26.09.2012, Consiliul de Administrație de S.C. SIBEX - Sibiu Stock 
Exchange S.A. a transmis documente (situația activelor societăților de investiții financiare, extrase ale informațiilor evidențiate la 
ORC în ceea ce privește societățile Turism Lotus Felix S.A., Transilvania Leasing IFN S.A. și Grup Bianca Trans S.A.) care în 
accepțiunea CA reprezintă motivele care au stat la baza suspendării drepturilor de vot deținute de SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A. la S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 

În urma analizării documentelor prezentate și a informațiilor deținute au rezultat următoarele: 
1. potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. 
și SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.; 

2. conform structurii acționariatului societăților listate BRD Group Societe Generale S.A., Erste Bank Group, Bursa de Valori 
București și Fondul Proprietatea, SIF-urile au o deținere sub 19% din capitalul social al societăților și prin urmare nu controlează 
acești emitenți; 

3. conform structurii acționariatului Turism Lotus Felix S.A., Transilvania Leasing IFN S.A. și Grup Bianca Trans S.A.,  
SIF Transilvania S.A. deține direct și/sau indirect controlul acestor societăți; 

4. cele șase entități vizate de Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. (SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A.) au structuri de administrare diferite și nu se află sub un control comun; 

5. Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a ignorat prevederile Deciziei C.N.V.M. 
nr.1285/19.08.2009 emisă în cazul unei societăți comerciale componente a „grupului Sibex”. Din cadrul Deciziei C.N.V.M. 
nr.1285/19.08.2009 de autorizare a funcționării Depozitarului Sibex rezultă clar faptul că SIF2, SIF3, SIF4 și SIF5 nu acționează 
concertat în ceea ce privește Depozitarul Sibex, iar drepturile de vot se exprimă individual. 

Astfel, prin Decizia nr.199/21.09.2012 Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a îngrădit 
dreptul de proprietate al acționarilor operatorului de piață, adoptând cu nerespectarea prevederilor legale, măsura suspendării 
drepturilor de vot pentru un număr de 6 acționari: SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. 

În considerarea faptului că deținerile acționarilor S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. (SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A.), vizați direct prin suspendarea drepturilor de vot, reprezintă aproximativ 20% din capitalul social, exista riscul 
major de derulare a unei adunări generale cu nerespectarea drepturilor acționarilor, situație de natură a perturba grav activitatea 
operatorului de piață. 

Având în vedere calitatea domnului Cristian Sima de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock 
Exchange S.A. la data de 21.09.2012 când a avut loc ședința CA în care s-a adoptat Decizia nr.199/21.09.2012, 

având în vedere prevederile art.129, art.209, art.272 alin.(1) lit. g) pct.3, art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) din Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 
Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002 modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 de lei domnul Sima Cristian în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., la data de 21.09.2012, data adoptării Deciziei C.A. nr.199. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Sima Cristian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. cu sediul în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, et.III și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și 
pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Sima Cristian, iar în situația în care persoana vizată nu poate 
fi contactată, la data comunicării ei către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. sau la data publicării pe pagina de internet a C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
 



ORDONANȚA NR. 343 / 11.10.2012 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.02/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în exercitarea rolului activ al C.N.V.M. de monitorizare, supraveghere și de protecție a investitorilor S.C. SIBEX - Sibiu 

Stock Exchange S.A. și ca urmare a verificării situației existente la S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. au rezultat următoarele: 
la data de 21.09.2012 ora 23:53, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26224/21.09.2012, S.C. SIBEX - Sibiu Stock 

Exchange S.A. a adus la cunoștința C.N.V.M. hotărârea Consiliul de Administrație (Decizia nr.199/21.09.2012) care cuprindea 
următoarele: 

- Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX S.A. a luat act de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.309/17.09.2012 și 
310/17.09.2012, precum și de conținutul adresei C.N.V.M. nr.DGS/14015 cu privire la suspendarea drepturilor de vot ale 
persoanelor vizate de ordonanțele anterior precizate; 

- suspendarea drepturilor de vot deținute de SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot ale 
societății, în considerarea faptului că acestea dețin împreună 20% din capitalul social al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 

Măsura dispusă de către Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. cu câteva ore înainte de 
AGA a pus autoritatea pieței de capital în situația de a dispune, prin Ordonanța nr.320/22.09.2012, amânarea desfășurării adunării 
generale a acționarilor S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. convocată pentru data de 22/23.09.2012. 

Prin Ordonanța nr.321/22.09.2012 C.N.V.M. a dispus Consiliului de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 
să transmită, în termen de cel mult 48 de ore, toate documentele care au stat la baza adoptării Hotărârii CA din data de 21.09.2012 
privind suspendarea drepturilor de vot ale SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26515/26.09.2012, Consiliul de Administrație de S.C. SIBEX - Sibiu Stock 
Exchange S.A. a transmis documente (situația activelor societăților de investiții financiare, extrase ale informațiilor evidențiate la 
ORC în ceea ce privește societățile Turism Lotus Felix S.A., Transilvania Leasing IFN S.A. și Grup Bianca Trans S.A.) care în 
accepțiunea CA reprezintă motivele care au stat la baza suspendării drepturilor de vot deținute de SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A. la S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 

În urma analizării documentelor prezentate și a informațiilor deținute au rezultat următoarele: 
1. potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. și 

SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.; 
2. conform structurii acționariatului societăților listate BRD Group Societe Generale S.A., Erste Bank Group, Bursa de Valori 

București și Fondul Proprietatea, SIF-urile au o deținere sub 19% din capitalul social al societăților și prin urmare nu controlează 
acești emitenți; 

3. conform structurii acționariatului Turism Lotus Felix S.A., Transilvania Leasing IFN S.A. și Grup Bianca Trans S.A.,  
SIF Transilvania S.A. deține direct și/sau indirect controlul acestor societăți; 

4. cele șase entități vizate de Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. (SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A.) au structuri de administrare diferite și nu se află sub un control comun; 

5. Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a ignorat prevederile Deciziei C.N.V.M. 
nr.1285/19.08.2009 emisă în cazul unei societăți comerciale componente a „grupului Sibex”. Din cadrul Deciziei C.N.V.M. 
nr.1285/19.08.2009 de autorizare a funcționării Depozitarului Sibex rezultă clar faptul că SIF2, SIF3, SIF4 și SIF5 nu acționează 
concertat în ceea ce privește Depozitarul Sibex, iar drepturile de vot se exprimă individual. 

Astfel, prin Decizia nr.199/21.09.2012 Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a îngrădit 
dreptul de proprietate al acționarilor operatorului de piață, adoptând cu nerespectarea prevederilor legale, măsura suspendării 
drepturilor de vot pentru un număr de 6 acționari: SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. 

În considerarea faptului că deținerile acționarilor S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. (SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A.), vizați direct prin suspendarea drepturilor de vot, reprezintă aproximativ 20% din capitalul social, exista riscul 
major de derulare a unei adunări generale cu nerespectarea drepturilor acționarilor, situație de natură a perturba grav activitatea 
operatorului de piață. 

Având în vedere calitatea domnului Miclăuș Paul Gabriel de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al  
S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. la data de 21.09.2012 când a avut loc ședința CA în care s-a adoptat Decizia nr.199/21.09.2012, 

având în vedere prevederile art.129, art.209, art.272 alin.(1) lit. g) pct.3, art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) din Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 
Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 de lei domnul Miclăuș Paul Gabriel în calitate de Vicepreședinte al 
Consiliului de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., la data de 21.09.2012, data adoptării Deciziei C.A. nr.199. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 



sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Miclăuș Paul Gabriel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. cu sediul în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, et.III și va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Miclăuș Paul Gabriel, iar în situația în care persoana 
vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. sau la data publicării pe pagina de 
internet a C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
ORDONANȚA NR. 344 / 11.10.2012 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4)și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.02/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în exercitarea rolului activ al C.N.V.M. de monitorizare, supraveghere și de protecție a investitorilor S.C. SIBEX - Sibiu 

Stock Exchange S.A. și ca urmare a verificării situației existente la S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. au rezultat următoarele: 
la data de 21.09.2012 ora 23:53, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26224/21.09.2012, S.C. SIBEX - Sibiu Stock 

Exchange S.A. a adus la cunoștința C.N.V.M. hotărârea Consiliul de Administrație (Decizia nr.199/21.09.2012) care cuprindea 
următoarele: 

- Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX S.A. a luat act de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.309/17.09.2012 și 
310/17.09.2012, precum și de conținutul adresei C.N.V.M. nr.DGS/14015 cu privire la suspendarea drepturilor de vot ale 
persoanelor vizate de ordonanțele anterior precizate; 

- suspendarea drepturilor de vot deținute de SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot ale 
societății, în considerarea faptului că acestea dețin împreună 20% din capitalul social al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 

Măsura dispusă de către Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. cu câteva ore înainte de 
AGA a pus autoritatea pieței de capital în situația de a dispune, prin Ordonanța nr.320/22.09.2012, amânarea desfășurării adunării 
generale a acționarilor S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. convocată pentru data de 22/23.09.2012. 

Prin Ordonanța nr.321/22.09.2012 C.N.V.M. a dispus Consiliului de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 
să transmită, în termen de cel mult 48 de ore, toate documentele care au stat la baza adoptării Hotărârii CA din data de 21.09.2012 
privind suspendarea drepturilor de vot ale SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26515/26.09.2012, Consiliul de Administrație de S.C. SIBEX - Sibiu Stock 
Exchange S.A. a transmis documente (situația activelor societăților de investiții financiare, extrase ale informațiilor evidențiate la 
ORC în ceea ce privește societățile Turism Lotus Felix S.A., Transilvania Leasing IFN S.A. și Grup Bianca Trans S.A.) care în 
accepțiunea CA reprezintă motivele care au stat la baza suspendării drepturilor de vot deținute de SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A. la S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 

În urma analizării documentelor prezentate și a informațiilor deținute au rezultat următoarele: 
1. potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. și 

SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.; 
2. conform structurii acționariatului societăților listate BRD Group Societe Generale S.A., Erste Bank Group, Bursa de Valori 

București și Fondul Proprietatea, SIF-urile au o deținere sub 19% din capitalul social al societăților și prin urmare nu controlează 
acești emitenți; 

3. conform structurii acționariatului Turism Lotus Felix S.A., Transilvania Leasing IFN S.A. și Grup Bianca Trans S.A.,  
SIF Transilvania S.A. deține direct și/sau indirect controlul acestor societăți; 

4. cele șase entități vizate de Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. (SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A.) au structuri de administrare diferite și nu se află sub un control comun; 

5. Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a ignorat prevederile Deciziei C.N.V.M. 
nr.1285/19.08.2009 emisă în cazul unei societăți comerciale componente a „grupului Sibex”. Din cadrul Deciziei C.N.V.M. 
nr.1285/19.08.2009 de autorizare a funcționării Depozitarului Sibex rezultă clar faptul că SIF2, SIF3, SIF4 și SIF5 nu acționează 
concertat în ceea ce privește Depozitarul Sibex, iar drepturile de vot se exprimă individual. 

Astfel, prin Decizia nr.199/21.09.2012 Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a îngrădit 
dreptul de proprietate al acționarilor operatorului de piață, adoptând cu nerespectarea prevederilor legale, măsura suspendării 
drepturilor de vot pentru un număr de 6 acționari: SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. 

În considerarea faptului că deținerile acționarilor S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. (SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A.), vizați direct prin suspendarea drepturilor de vot, reprezintă aproximativ 20% din capitalul social, exista riscul 
major de derulare a unei adunări generale cu nerespectarea drepturilor acționarilor, situație de natură a perturba grav activitatea 
operatorului de piață. 

Având în vedere calitatea domnului Găitan Alexandru Vladimir de membru al Consiliului de Administrație al  
S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. la data de 21.09.2012 când a avut loc ședința CA în care s-a adoptat Decizia nr.199/21.09.2012, 

având în vedere prevederile art.129, art.209, art.272 alin.(1) lit. g) pct.3, art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) din Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 
Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 



în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 de lei domnul Găitan Alexandru Vladimir în calitate de membru al C.A. al  
S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., la data de 21.09.2012, data adoptării Deciziei C.A. nr.199. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu 
în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Găitan Alexandru Vladimir prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. cu sediul în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, et.III și va fi publicată în 
Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Găitan Alexandru Vladimir, iar în situația în care persoana 
vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. sau la data publicării pe pagina de 
internet a C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
ORDONANȚA NR. 345 / 11.10.2012 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.02/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în exercitarea rolului activ al C.N.V.M. de monitorizare, supraveghere și de protecție a investitorilor S.C. SIBEX - Sibiu 

Stock Exchange S.A. și ca urmare a verificării situației existente la S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. au rezultat următoarele: 
la data de 21.09.2012 ora 23:53, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26224/21.09.2012, S.C. SIBEX - Sibiu Stock 

Exchange S.A. a adus la cunoștința C.N.V.M. hotărârea Consiliul de Administrație (Decizia nr.199/21.09.2012) care cuprindea 
următoarele: 

- Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX S.A. a luat act de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.309/17.09.2012 și 
310/17.09.2012, precum și de conținutul adresei C.N.V.M. nr.DGS/14015 cu privire la suspendarea drepturilor de vot ale 
persoanelor vizate de ordonanțele anterior precizate; 

- suspendarea drepturilor de vot deținute de SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot ale 
societății, în considerarea faptului că acestea dețin împreună 20% din capitalul social al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 

Măsura dispusă de către Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. cu câteva ore înainte de 
AGA a pus autoritatea pieței de capital în situația de a dispune, prin Ordonanța nr.320/22.09.2012, amânarea desfășurării adunării 
generale a acționarilor S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. convocată pentru data de 22/23.09.2012. 

Prin Ordonanța nr.321/22.09.2012 C.N.V.M. a dispus Consiliului de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 
să transmită, în termen de cel mult 48 de ore, toate documentele care au stat la baza adoptării Hotărârii CA din data de 21.09.2012 
privind suspendarea drepturilor de vot ale SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26515/26.09.2012, Consiliul de Administrație de S.C. SIBEX - Sibiu Stock 
Exchange S.A. a transmis documente (situația activelor societăților de investiții financiare, extrase ale informațiilor evidențiate la 
ORC în ceea ce privește societățile Turism Lotus Felix S.A., Transilvania Leasing IFN S.A. și Grup Bianca Trans S.A.) care în 
accepțiunea CA reprezintă motivele care au stat la baza suspendării drepturilor de vot deținute de SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A. la S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 

În urma analizării documentelor prezentate și a informațiilor deținute au rezultat următoarele: 
1. potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. și 

SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.; 
2. conform structurii acționariatului societăților listate BRD Group Societe Generale S.A., Erste Bank Group, Bursa de Valori 

București și Fondul Proprietatea, SIF-urile au o deținere sub 19% din capitalul social al societăților și prin urmare nu controlează 
acești emitenți; 

3. conform structurii acționariatului Turism Lotus Felix S.A., Transilvania Leasing IFN S.A. și Grup Bianca Trans S.A.,  
SIF Transilvania S.A. deține direct și/sau indirect controlul acestor societăți; 

4. cele șase entități vizate de Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. (SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A.) au structuri de administrare diferite și nu se află sub un control comun; 

5. Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a ignorat prevederile Deciziei C.N.V.M. 
nr.1285/19.08.2009 emisă în cazul unei societăți comerciale componente a „grupului Sibex”. Din cadrul Deciziei C.N.V.M. 
nr.1285/19.08.2009 de autorizare a funcționării Depozitarului Sibex rezultă clar faptul că SIF2, SIF3, SIF4 și SIF5 nu acționează 
concertat în ceea ce privește Depozitarul Sibex, iar drepturile de vot se exprimă individual. 

Astfel, prin Decizia nr.199/21.09.2012 Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a îngrădit 
dreptul de proprietate al acționarilor operatorului de piață, adoptând cu nerespectarea prevederilor legale, măsura suspendării 
drepturilor de vot pentru un număr de 6 acționari: SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și SSIF Broker S.A. 



În considerarea faptului că deținerile acționarilor S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. (SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 și 
SSIF Broker S.A.), vizați direct prin suspendarea drepturilor de vot, reprezintă aproximativ 20% din capitalul social, exista riscul 
major de derulare a unei adunări generale cu nerespectarea drepturilor acționarilor, situație de natură a perturba grav activitatea 
operatorului de piață. 

În scopul aplicării corespunzătoare a prevederilor art.129 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.129, art.209, art.283 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art.2 alin.(5) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art.2 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin  
Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. este obligat să dispună, de îndată, ridicarea măsurii de 
suspendare a drepturilor de vot ce au făcut obiectul Deciziei C.A. nr.199/21.09.2012. 
Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
dispozițiilor prezentului act. 
Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
DECIZIA NR. 902 / 09.10.2012 

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în respectul prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind adoptarea măsurilor necesare și obligatorii în 

vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament a investitorilor sau a intereselor acestora, 
în temeiul art.2 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin  

Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obiectivele 
fundamentale ale C.N.V.M. - autoritatea administrativă a pieței de capital, 

în temeiul art.9 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin  
Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la respingerea 
documentului de ofertă, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
ca urmare a adreselor SSIF VOLTINVEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.19247/05.07.2012 și nr.26527/26.09.2012, 
având în vedere prevederile art.204 din OUG nr.32/2012, 
având în vedere faptul că prețul oferit de doamna Radu Anișoara nu respectă prevederile art.204 alin.(4) din cadrul  

Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 09.10.2012, 

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

Art. 1. Se respinge documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A. Alexandria inițiată de  
doamna Radu Anișoara, la prețul de 4,326 lei/acțiune. 
Art. 2. Ofertantul Radu Anișoara are obligația de a depune la C.N.V.M. în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, 
documentația necesară derulării ofertei la prețul minim determinat cu respectarea prevederilor art.204 alin.(4) din cadrul  
Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 3. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
DECIZIA NR. 905 / 10.10.2012 

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

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

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

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

analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34626/22.11.2012, completată cu 
adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.35329/30.11.2012 și nr.21818/03.08.2012, 



conform Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 10.10.2012,  

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

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

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.905/10.10.2012 

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

 
1. Art.146 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 

„Art. 146 (1) B.V.B. va considera drept validă, numai solicitarea de corectare transmisă de un Participant pentru o tranzacție/grup de tranzacții 
efectuată/efectuate de acesta, care îndeplinește/îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 

a) provine/provin dintr-un singur ordin introdus în sistem, identificat prin număr de ordin de bursă; 
b) este identificată/sunt identificate pe baza următoarelor elemente comune: simbol, piață, parte (cumpărare/vânzare), cont inițial, data tranzacție. 

(2) Un Participant va completa Anexa nr.5 pentru fiecare tranzacție solicitată a fi corectată, prin specificarea numărului de ordin de bursa din care 
a provenit tranzacția respectivă, precum și a numărului de identificare a tranzacției (tichet-ul tranzacției). 
(3) În cadrul unei solicitări de corectare a erorii unui Participant, B.V.B. va corecta o parte sau toate tranzacțiile care provin dintr-un singur ordin 
introdus în sistem de către Participant.” 

 

2. Alin.(3) al art.150 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
 

3. Art.155 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„Art. 155 (1) În vederea aplicării tarifelor pentru corecția erorilor tranzacțiilor, B.V.B. va lua în considerare solicitarea de corectare transmisă de un 
Participant pentru o tranzacție/grup de tranzacții, care îndeplinește cerințele de la art.146 alin.(1). 
(2) BVB aplică tariful standard de corecție a erorii, prevăzut în „Lista de tarife și comisioane practicate de B.V.B.” pentru: 

a) toate tipurile de solicitări de corectare a erorii unei tranzacții, definite conform alin.(1) și efectuate de B.V.B.; 
b) corectarea erorilor prin tranzacții de cumpărare/vânzare speciale (buy in/sell out speciale) și/sau prin procedura de cumpărare/vânzare 

impusă (buy in/sell out). 
(3) Pentru Participanții care solicită corectarea erorilor tranzacțiilor și pentru care se efectuează corectarea erorilor tranzacțiilor,  
B.V.B. va actualiza rapoartele de tranzacționare și rapoartele de tarif corespunzătoare, conform alin.(2). 
(4) Pentru Participanții care sunt contrapărți în tranzacțiile pentru care s-a solicitat și se efectuează corectarea erorilor tranzacțiilor,  
B.V.B. va actualiza rapoartele de tranzacționare corespunzătoare. 
(5) În funcție de numărul solicitărilor valide de corecție a erorilor transmise B.V.B. de un Participant în cursul unui an calendaristic  
(1 ianuarie-31 decembrie) și care se încadrează în situațiile prevăzute la art.142 alin.(1) lit. a), B.V.B. va percepe Participanților tarife 
suplimentare de corecție a erorii, care se vor adăuga la tariful standard de corecție a erorii. 
(6) Tarifele suplimentare de corecție a erorii sunt prevăzute în «Lista de tarife și comisioane practicate de B.V.B.».” 

 

4. După art.1631 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou articol, art.1632,  
cu următorul cuprins: 

„Art. 1632 (1) Tariful standard de corecție a erorii, prevăzut în «Lista de tarife și comisioane practicate de B.V.B. » se aplică Participantului din 
cauza căruia se efectuează invalidarea/inconfirmarea unei tranzacții bursiere, pentru situațiile prevăzute la art.158. 
(2) Pentru Participanții menționați la alin.(1), se vor actualiza rapoartele de tranzacționare și rapoartele de tarif corespunzătoare. 
(3) Pentru Participanții care sunt contrapărți în tranzacțiile menționate la alin.(1), se vor actualiza rapoartele de tranzacționare corespunzătoare.” 

 

5. Paragraful referitor la caracteristicile tranzacției din Anexa nr.5 din Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea 
următorul cuprins: 
„[…] 
În conformitate cu Capitolul VI, Titlul III, Cartea I, vă solicităm invalidarea/inconfirmarea tranzacției cu următoarele caracteristici: 
DATA: __________________ 
TICHET: _________________ 
# ORDIN: ________________ 
SIMBOL: ________________ 
PIAȚA: ___________________ 
# CONT ÎN SISTEMUL B.V.B. (CUMPĂRĂTOR / VÂNZĂTOR): _____________ 
REFERINȚA INTERNĂ*: _____________ 
PREȚ: _________________ 
VOLUM: _______________ 
prin înlocuirea contului inițial cu contul # _______________________ 
și denumirea: ___________________________________________ 



[…] 
 

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

 
DECIZIA NR. 907 / 11.10.2012 

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, 

în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din 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.820/27.09.2012, 
în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.26260/24.09.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei Dezsi Diana prin  
Decizia C.N.V.M. nr.812/20.05.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/240423, reprezentând înregistrarea doamnei Dezsi Diana în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 908 / 11.10.2012 

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.820/27.09.2012, 
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 IEBA TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.26261/24.09.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna ZABARCENCU Mihaela Gabriela având Atestatul profesional nr.296/11.06.2007, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei ZABARCENCU Mihaela Gabriela în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400531 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea 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  
IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 909 / 11.10.2012 

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.820/27.09.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

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

financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.24343/31.08.2012, completată prin adresa nr.26954/01.10.2012, 



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 IEBA TRUST S.A.  
ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea doamnei Zabarcencu Mihaela Gabriela, în locul  
domnului Miron Cătălin Alexandru, în conformitate cu Hotărârea consiliului de administrație din data de 27.08.2012. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în 
modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIE NR. 910 / 11.10.2012 

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012, 
în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere notificările transmise C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele numere, reprezentând înregistrarea unor firme de investiții în calitate de 
intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei,  
parte integrantă a prezentei decizii. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.910/11.10.2012 

 

Autoritatea competentă care a autorizat FISM Denumire firmă de investiții (FISM) Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
Financial Services Authority UK (FSA) Clean Power Capital Limited PJM01FISMGBR1154 
Financial Services Authority UK (FSA) Scap LTD PJM01FISMGBR0904 
Financial Services Authority UK (FSA) Kenmar Global Investment Management (UK) Limited PJM01FISMGBR1097 
Financial Services Authority UK (FSA) Aritas Financial LTD PJM01FISMGBR0741 
Financial Services Authority UK (FSA) Lothbury Associates LTD PJM01FISMGBR1427 

 

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

DECIZIA NR. 911 / 11.10.2012 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 

Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. COMIXT S.A. Roșiorii de Vede a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din 

data de 21.04.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.1915/22.05.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.506727/03.05.2012, 

având în vedere Atestatul nr.131/11.10.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.506727/03.05.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. COMIXT S.A. Roșiorii de Vede (CUI:1394078) 
începând cu data de 15.10.2012. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
DECIZIA NR. 912 / 11.10.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 

Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 



ca urmare a transmiterii de către S.C. COMIXT S.A. Roșiorii de Vede a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din 
data de 21.04.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.1915/22.05.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.506727/03.05.2012, 

având în vedere Atestatul nr.131/11.10.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.506727/03.05.2012, 
având în vedere Decizia nr.911/11.10.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMIXT S.A. 

Roșiorii de Vede, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 

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

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. COMIXT S.A. Roșiorii de Vede (CUI:1394078) începând cu  
data de 15.10.2012. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
DECIZIA NR. 913 / 11.10.2012 

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

în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere dispozițiile art.203 și art.204 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere faptul că SSIF ELDAINVEST S.A. a depus, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23567/22.08.2012, 

documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A., nefiind respectat termenul de două luni prevăzut de 
art.203 din Legea nr.297/2004, 

având în vedere faptul că în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de ofertă, 
ofertantul și persoanele cu care acționează în mod concertat nu au plătit acțiuni emise de S.C. LACTA S.A. (acțiunile dobândite ca 
urmare a AGEA S.C. LACTA S.A. din data de 22.04.2011 au fost plătite de S.C. SCOP LINE S.A. prin ordinul de plată din  
data de 24.06.2011), 

în baza dispozițiilor art.204 alin.(4) din Legea nr.297/2004, 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 11.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu inițiată de către S.C. SCOP LINE S.A. Galați 
va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.204 alin.(4) din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse în termen de 
30 de zile de la data primirii prezentului act individual sau de la data publicării acestuia în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
DECIZIA NR. 914 / 11.10.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) și art.8 alin.(1) și (2), (6) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind 

regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de 
investiții financiare, 

analizând cererea dlui ALEXANDRU GHEORGHE nr.175/02.08.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21741/02.08.2012, 
transmisă în atenția Direcției Autorizare, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.22157/07.08.2012, 
nr.26636/26.09.2012 și nr.27153/02.10.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod direct, de către dl ALEXANDRU GHEORGHE a unei participații calificate de 99,94% din 
capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. 
Art. 2. În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A.  
are obligația de a depune la C.N.V.M. documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății ca urmare a 
modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de C.N.V.M., în caz contrar decizia pierzându-și 
valabilitatea. 



Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui ALEXANDRU GHEORGHE. În cazul în care persoana anterior 
menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare 
EQUITY INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
DECIZIA NR. 915 / 11.10.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.13 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 

administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4 și art.8 alin.(1) și (2), (4) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, 

privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de 
servicii de investiții financiare, 

analizând solicitările înregistrate la C.N.V.M. cu nr.14522/23.05.2012, nr.14857/25.05.2012, nr.14856/25.05.2012, 
nr.19783/11.07.2012, nr.20558/20.07.2012, nr.25711/17.09.2012, nr.26124/20.09.2012 și nr.26123/20.09.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod direct, de către domnul Panagiotis Diamantis a unei participații calificate de 30% din 
capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății S.A.I. Atlas Asset Management S.A. 
Art. 2. În termen de 60 de zile de la data emiterii prezentei decizii, S.A.I. Atlas Asset Management S.A. are obligația de a depune la 
C.N.V.M. documentele aferente modificării structurii acționariatului ca urmare a achiziționării participației calificate în cadrul  
S.A.I. Atlas Asset Management S.A. de către domnul Panagiotis Diamantis, în caz contrar decizia își va pierde valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către domnul Panagiotis Diamantis. În cazul în care acesta nu poate fi 
contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
DECIZIA NR. 916 / 11.10.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.13 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 

administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) și (6), art.4 și art.8 alin.(1) și (2), (4) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, 

privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de 
servicii de investiții financiare, 

analizând solicitarea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14522/23.05.2012, nr.14857/25.05.2012, nr.14856/25.05.2012, 
nr.19783/11.07.2012, nr.20558/20.07.2012, nr.25711/17.09.2012, nr.26124/20.09.2012, nr.26123/20.09.2012, nr.27464/05.10.2012 
și nr.27465/05.10.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă achiziționarea, de către domnii Arnăutu Liviu Ștefan și Panagiotis Diamantis care acționează concertat, a unei 
participații calificate de 61,1319% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Atlas Asset Management S.A. 
Art. 2. Domnii Arnăutu Liviu Ștefan și Panagiotis Diamantis au obligația de a finaliza achiziția menționată la art.1 în termen de 
maximum 60 de zile de la data prezentei și de a notifica C.N.V.M. în termen de maximum 5 zile. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către domnii Arnăutu Liviu Ștefan și Panagiotis Diamantis. În cazul în 
care aceștia nu pot fi contactați, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SAI Atlas Asset Management S.A. și se 
publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
DECIZIA NR. 917 / 11.10.2012 

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 Bejenaru Andrei-Mihai împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.310/17.09.2012. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.25949/19.09.2012, domnul Bejenaru Andrei-Mihai, în calitate de acționar care 

deține 1.090.000 de acțiuni la S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. 



nr.310/17.09.2012. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.310/17.09.2012 s-a reținut faptul că domnul Bejenaru Andrei-Mihai și domnul Dimofte Radu 

acționează în mod concertat în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. c) din Legea nr.297/2004 deoarece  
domnul Bejenaru Andrei-Mihai deține calitatea de administrator, iar domnul Dimofte Radu deține calitatea de asociat cu o deținere 
de 50% din capitalul social al S.C. Aviatorilor Development S.R.L. 

Având în vedere că domnul Bejenaru Andrei-Mihai împreună cu domnul Dimofte Radu dețin împreună 8,25% din capitalul 
social al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., s-a dispus în sarcina domnilor Bejenaru Andrei-Mihai și Dimofte Radu ca în 
termen de 3 luni de la data emiterii actului individual să vândă acțiunile care depășesc 5% din capitalul social al S.C. SIBEX - Sibiu 
Stock Exchange S.A. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
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 11.10.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Bejenaru Andrei-Mihai împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.310/17.09.2012. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.310/17.09.2012 ca temeinică și legală. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 

DECIZIA NR. 918 / 11.10.2012 
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 Dimofte Radu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.310/17.09.2012. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.26187/21.09.2012, domnul Dimofte Radu în calitate de acționar care deține un 

pachet de acțiuni ce reprezintă 4,99% din capitalul social al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a formulat contestație împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.310/17.09.2012. 

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.310/17.09.2012 s-a reținut faptul că domnul Bejenaru Andrei-Mihai și domnul Dimofte Radu 
acționează în mod concertat în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. c) din Legea nr.297/2004 deoarece  
domnul Bejenaru Andrei-Mihai deține calitatea de administrator, iar domnul Dimofte Radu deține calitatea de asociat cu o deținere 
de 50% din capitalul social al S.C. Aviatorilor Development S.R.L. 

Având în vedere că domnul Bejenaru Andrei-Mihai împreună cu domnul Dimofte Radu dețin împreună 8,25% din capitalul 
social al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., s-a dispus în sarcina domnilor Bejenaru Andrei-Mihai și Dimofte Radu ca în 
termen de 3 luni de la data emiterii actului individual să vândă acțiunile care depășesc 5% din capitalul social al S.C. SIBEX - Sibiu 
Stock Exchange S.A. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
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 11.10.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Dimofte Radu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.310/17.09.2012. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.310/17.09.2012 ca temeinică și legală. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 

DECIZIA NR. 919 / 11.10.2012 
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 contestația formulată de SSIF WBS Romania S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.309/17.09.2012. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26002/20.09.2012, SSIF WBS Romania S.A. a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.309/17.09.2012 prin care C.N.V.M. a dispus că, SSIF WBS România S.A., doamna Grigoroiu Mirela Narcisa, 
domnul Botezan Ioan Alexandru, doamna Bunea Anca Elena, S.C. Kristin S.R.L. și F.LLI CODOGNOTTO DI CODOGNOTTO 
GIANFRANCO&C.-S.N.C au obligația ca în termen de 3 luni de la data emiterii prezentei ordonanțe să vândă acțiunile aferente 
capitalului social care conduc la o depășire a pragului de 5% din capitalul social al emitentului, în vederea încadrării în prevederile 
legale în vigoare. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
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 11.10.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de SSIF WBS Romania S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.309/17.09.2012. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.309/17.09.2012 ca temeinică și legală. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 



 
DECIZIA NR. 920 / 11.10.2012 

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 contestația formulată de dna Bunea Anca Elena împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.309/17.09.2012. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26002/20.09.2012, dna Bunea Anca Elena a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.309/17.09.2012 prin care C.N.V.M. a dispus că, SSIF WBS România S.A., doamna Grigoroiu Mirela Narcisa, 
domnul Botezan Ioan Alexandru, doamna Bunea Anca Elena, S.C. Kristin S.R.L. și F.LLI CODOGNOTTO DI CODOGNOTTO 
GIANFRANCO&C.-S.N.C au obligația ca în termen de 3 luni de la data emiterii prezentei ordonanțe să vândă acțiunile aferente 
capitalului social care conduc la o depășire a pragului de 5% din capitalul social al emitentului, în vederea încadrării în prevederile 
legale în vigoare. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
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 11.10.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de dna Bunea Anca Elena împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.309/17.09.2012. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.309/17.09.2012 ca temeinică și legală. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
DECIZIA NR. 921 / 11.10.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
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, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.17/21.08.2012, 
ca urmare a adresei BRD - Groupe Societe Generale S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27754/09.10.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică de vânzare de obligațiuni negarantate emise de S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA 
S.A. adresată exclusiv investitorilor calificați și care se intenționează a fi admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată 
de S.C. Bursa de Valori București S.A. având următoarele caracteristici: 

- obiectul emisiunii: până la 25.000 de obligațiuni; 
- valoarea nominală: 10.000 de lei/obligațiune; 
- prețul de vânzare: 100% din valoarea nominală a unei obligațiuni; 
- dobânda: fixă de 7,40% pe an; 
- perioada de derulare: 17.10.2012-23.10.2012; 
- intermediarul ofertei: BRD - Groupe Societe Generale S.A. 

Art. 2. Oferta de vânzare se va derula prin plasament intermediat iar alocarea se va face conform prevederilor prospectului de 
ofertă. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului de ofertă. 
Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei BRD - Groupe Societe Generale S.A. 
Art. 3. Obligațiunile emise în urma ofertei publice vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București, în baza prospectului de ofertă și în 
conformitate cu reglementările Bursei de Valori București. 
Art. 4. Prezentul act individual se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
DECIZIA NR. 922 / 12.10.2012 

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, Decizia nr.1333/23.12.2011, Decizia nr.534/20.06.2012 și Decizia nr.823/27.09.2012, 

având în vedere Hotărârea Tribunalului Dolj din data de 19.12.2002, prin care a fost admisă cererea lichidatorului judiciar, 
a fost închisă procedura falimentului și s-a dispus radierea din Registrul Comerțului a S.C. AGROMEC CERNĂTEȘTI S.A. Dolj, 

având în vedere Certificatul de radiere a societății din registrul Comerțului - Înregistrarea din oficiu nr.539969/19.09.2012 
privind radierea S.C. AGROMEC CERNĂTEȘTI S.A. Dolj, în baza Rezoluției nr.512768/19.09.2012 a Directorului ORC Dolj, 



având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROMEC CERNĂTEȘTI S.A. Dolj 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 CERNĂTEȘTI S.A. Dolj, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC CERNĂTEȘTI S.A. Dolj  
(CUI:8171960) începând cu data de 15.10.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 923 / 12.10.2012 

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, Decizia nr.1333/23.12.2011, Decizia nr.534/20.06.2012 și Decizia nr.823/27.09.2012, 

având în vedere Hotărârea Tribunalului Dolj din data de 19.12.2002, prin care a fost admisă cererea lichidatorului judiciar, 
a fost închisă procedura falimentului și s-a dispus radierea din Registrul Comerțului a S.C. AGROMEC CERNĂTEȘTI S.A. Dolj, 

având în vedere Certificatul de radiere a societății din registrul Comerțului - Înregistrarea din oficiu nr.539969/19.09.2012 
privind radierea S.C. AGROMEC CERNĂTEȘTI S.A. DOLJ, în baza Rezoluției nr.512768/19.09.2012 a Directorului ORC Dolj, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROMEC CERNĂTEȘTI S.A. Dolj a fost 
radiată din Registrul comerțului, 

având în vedere Decizia nr.922/12.10.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. AGROMEC CERNĂTEȘTI S.A. Dolj, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMEC CERNĂTEȘTI S.A. Dolj (CUI:8171960) începând cu 
data de 15.10.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 924 / 12.10.2012 

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.820/27.09.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A., prin adresa înregistrată 

la C.N.V.M. cu nr.27394/05.10.2012, completată prin adresa nr.27623/08.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului Ilieș Bogdan-Cosmin prin 
Decizia C.N.V.M. nr.861/29.05.2009, în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. cu sediul social situat 
în Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, județul Cluj. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/120425, reprezentând înregistrarea domnului Ilieș Bogdan-Cosmin în 
calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare 
BROKER S.A. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare  
BROKER S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 925 / 12.10.2012 

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.820/27.09.2012, 
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.1 alin.(2), art.67 alin.(1), art.68 alin.(2), 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., 
având în vedere cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.26778/27.09.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Bodea Rareș-Florian în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al  
Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, județul Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Bodea Rareș-Florian în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/120532 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER 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 Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. 
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 926 / 12.10.2012 

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.820/27.09.2012, 
în baza prevederilor 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, precum și ale art.1 alin.(2), art.18, art.19 și art.20 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 dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M. și ale 

Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.25754/18.09.2012, completată prin adresele nr.25985/20.09.2012 și nr.26229/24.09.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/162251, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a doamnei Persu Aneta, autorizată în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare 
BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, județul Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Persu Aneta în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat, cu nr.PFR02ADEL/160924. 
Art. 3. Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER 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  
BROKER S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 927 / 12.10.2012 

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.820/27.09.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

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

privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererile formulate de Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A., înregistrate la 

C.N.V.M. cu nr.26405/25.09.2012, respectiv nr.27393/05.10.2012, completată prin adresa nr.27623/08.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele Societății de Servicii 
de Investiții Financiare BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, județul Cluj, următoarelor 
persoane: 
 



Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Iuga Călin 1459/17.08.2007 poz. 2 
2. Danciu Adrian 692/20.03.2006 poz. 1 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Iuga Călin PFR02ADEL/240875 
2. Danciu Adrian PFR02ASIF/120619 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare  
BROKER S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 928 / 12.10.2012 
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, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012, 
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 art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
analizând cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A., înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.25755/18.09.2012, completată prin adresa nr.26230/24.09.2012, 
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 BROKER S.A.  
ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din Craiova, str. Al. I. Cuza, bl.M13, sc.1, ap.1, jud. Dolj. 
Art. 2. Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la 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  
BROKER S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 929 / 12.10.2012 
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.820/27.09.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. prin adresa înregistrată 

la C.N.V.M. cu nr.27440/05.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei Ploscaru Monica Adriana 
prin Decizia C.N.V.M. nr.607/10.07.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. cu sediul social 
situat în București, str. Mircea Vulcănescu nr.79, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400524, reprezentând înregistrarea doamnei Ploscaru Monica Adriana în 
calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare 
INTERVAM S.A. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
INTERVAM S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 930 / 12.10.2012 
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.820/27.09.2012, 



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

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

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.26892/28.09.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului Murgan Mihai-Silviu, acordată de  
C.N.V.M. prin Decizia nr.339/21.02.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. cu sediul social 
situat în București, bd. Carol I nr.34-36, clădirea International Business Center Modern, etajul 10 și etajul 5 - biroul nr.1, sector 2. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/400417, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de 
agent delegat a domnului Murgan Mihai-Silviu. 
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 

 
DECIZIE NR. 931 / 12.10.2012 

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, 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.1067/18.08.2012, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.820/27.09.2012, 
ținând cont de prevederile art.1 alin.(3), art.2 alin.(11), art.4 alin.(1) alin.(11) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața 

de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20 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 dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., 
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.25484/13.09.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază următoarea înregistrare care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare a următoarei persoane: 

- SANDEA MARIUS DORIN - PFR02ASIF/060423. 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarei persoane în calitate de agent delegat: 

- SANDEA MARIUS DORIN - PFR02ADEL/060925. 
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.2 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 societății 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. 932 / 12.10.2012 

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 C.N.V.M. nr.820/27.09.2012, 
în temeiul art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.25483/13.09.2012, completată prin adresa nr.27159/02.10.2012, 
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 IFB FINWEST S.A.  
ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a următoarelor sedii secundare: 

- AGENȚIE: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.14-16, sc.A, et.8, ap.25, jud. Cluj - Decizia C.N.V.M. de autorizare 
nr.283/25.03.2011; 

- SUCURSALĂ: Oradea, str. Parcul 1 Decembrie nr.1, jud. Bihor - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.823/22.05.2009. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatelor de 
înregistrare de 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 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. 933 / 12.10.2012 

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 C.N.V.M. nr.820/27.09.2012, 
în temeiul art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.27159/02.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A.  
ca urmare a înființării următorului sediu secundar (agenție): 

- Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr.1, jud. Bihor. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de 
organizare și funcționare, ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe 
toată durata de funcționare a acestora notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. și 
se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR.128 / 09.10.2012 

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și ale art.41 alin.(1), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.1 lit. d) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificarea Financial Supervision Authority din Estonia înregistrată la C.N.V.M. prin adresa 

nr.3160/13.02.2012, completată prin adresele nr.21824/03.08.2012, nr.24387/03.09.2012 și respectiv nr.24642/04.09.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se atestă înscrierea firmei de investiții ADMIRAL MARKETS A.S. în Registrul public al C.N.V.M., Secțiunea 1 Intermediari 
care prestează servicii de investiții financiare în România, Subsecțiunea 4 Sucursale ale firmelor de investiții din statele membre,  
cu nr.PJM01SFIM/400007, în calitate de firmă de investiții din Estonia care prestează servicii și activități de investiții, precum și 
servicii conexe în România prin sucursala din București, sector 1, str. Buzești nr.74, et.9, camera 1. 
Art. 2. Firma de investiții ADMIRAL MARKETS A.S. va presta prin intermediul sucursalei menționate la art.1 și în limita autorizației 
acordate de autoritatea competentă din Estonia, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute la art.5 
alin.(1) lit. a), b), c) și alin.(11) lit. a), b), d), e), g) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu 
instrumentele financiare prevăzute la art.2, alin.(1), pct.11, lit. d), e), f), g), j) ale aceleiași legi. 
Art. 3. Prezentul atestat se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. și pe site-ul www.cnvmr.ro. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 129 / 11.10.2012 

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(11) din Legea nr.297/2004,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 



având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 

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

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.129/11.10.2012 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții prevăzute 
de Legea nr.297/2004, cu modificările și 

completările ulterioare 

1. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Technology Crossover 
Ventures UK, LLP 

PJM01FISMGBR1536 
Second Floor, Berkeley 
Square House, Berkeley 
Square, London, W1J 6BD 

art.5 alin.(1), lit. a), e) și  
alin.(11) lit. c), d), e), g) 

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Stratalli LTD PJM01FISMGBR1537 
Shakespeare House, 168 
Lavender Hill, London, 
SW11 5TG 

art.5 alin.(1), lit. a), b), e), g) 

 

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

ATESTAT NR. 130 / 11.10.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(11) din Legea nr.297/2004,  

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

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

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.130/11.10.2012 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă 
de investiții 

(FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr.297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare 

1. 
Cyprus Securities 
and Exchange 
Commission (CSEC) 

Plasma 
Enterprises LTD 

PJM01FISMCYP1533 
54, Vasileos Georgiou A Street, 
Galatex Beach Center, Office 47, 
4047 Limassol, Cipru 

art.5 alin.(1) lit. a), b), c), e) și  
alin.(11) lit. a), b), c), d) 

2. 
Cyprus Securities 
and Exchange 
Commission (CSEC) 

KAB Strategy 
(Cyprus) Limited 

PJM01FISMCYP1534 
13, Griva Digeni Avenue, Stavrakis 
Court, Office 203, 6030 Larnaca, 
Cipru 

art.5 alin.(1) lit. a), b), d) și  
alin.(11) lit. b), e) 

3. 
Cyprus Securities 
and Exchange 
Commission (CSEC) 

M&L Invest Union 
Markets LTD 

PJM01FISMCYP1535 
6, Vasili Vrionidi, Office 503-E, 
3095 Limassol, Cipru 

art.5 alin.(1) lit. a) și  
alin.(11) lit. a), b), d) 

 

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

ATESTAT NR. 131 / 11.10.2012 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 

Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 



ca urmare a transmiterii de către S.C. COMIXT S.A. Roșiorii de Vede a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din 
data de 21.04.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.1915/22.05.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.506727/03.05.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.506727/03.05.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Teleorman mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 21.04.2012 a S.C. COMIXT S.A. Roșiorii de Vede 
(CUI:1394078) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1915/22.05.2012. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 18 / 10.10.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și 10/27.03.2012, 
având în vedere dispozițiile art.96, ale art.97 și ale art.971 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și 

funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea 

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

în baza deliberărilor din cadrul ședinței din data de 10.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune: 
Art. 1. (1) Operațiunile de înregistrare și radiere a sechestrului/popririi asupra unor valori mobiliare înregistrate în sistemul 
depozitarului central, pentru care depozitarul central este desemnat depozitar al emitentului, se realizează prin înscrierea și 
evidențierea distinctă a acestor valori mobiliare în conturi speciale deschise în numele deținătorului valorilor mobiliare 
respective/debitorului, în sistemul depozitarului central, atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât și în cazul utilizării 
sistemului de conturi globale, conform Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
reglementărilor depozitarului central, în condițiile legii. 
(2) Măsurile menționate la alin.(1) îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate din momentul înregistrării acestora la 
depozitarul central, în condițiile legii. 
(3) Radierea sechestrului/popririi asupra unor valori mobiliare înregistrate în sistemul depozitarului central se realizează de către 
depozitarul central potrivit regulilor acestuia, în condițiile legii. 
Art. 2. (1) La primirea de către depozitarul central de la organele/persoanele abilitate a unei cereri de instituire a sechestrului/popririi 
asupra unor valori mobiliare înregistrate în sistemul depozitarului central, depozitarul central are obligația de a-i notifica de îndată pe 
participanți, în conformitate cu reglementările proprii emise de către depozitarul central în acest sens. 
(2) La primirea de la depozitarul central a notificării prevăzute la alin.(1), participanții depozitarului central au obligația să îi confirme 
de îndată primirea și de a nu mai efectua nicio altă operațiune în legătură cu valorile mobiliare în cauză în afara transferului acestora 
conform alin.(3). 
(3) Participanții depozitarului central au obligația să transfere de îndată, dar nu mai târziu de ziua recepționării notificării prevăzute la 
alin.(1), valorile mobiliare în cauză în conturi speciale deschise în numele deținătorului valorilor mobiliare respective/debitorului în 
sistemul depozitarului central, în conformitate cu reglementările proprii emise de către depozitarul central în acest sens, în vederea 
înregistrării de către depozitarul central a sechestrului/popririi și a blocării transferului acestora. 
(4) Depozitarul central nu percepe niciun tarif pentru transferul valorilor mobiliare de către participanții depozitarului central conform 
alin.(3). 
(5) În cazul în care valorile mobiliare în cauză sunt înregistrate în conturi individuale deschise în sistemul depozitarului central, 
depozitarul central are obligația să înregistreze de îndată sechestrul/poprirea în conturi speciale deschise în numele deținătorului 
valorilor mobiliare respective/debitorului în sistemul depozitarului central și de a bloca transferul acestora. 
(6) În cazul în care numărul valorilor mobiliare transferate de către participanți conform alin.(3) depășește cantitatea de valori 
mobiliare care constituie obiectul sechestrului/popririi, depozitarul central va transfera diferența în conturile deschise de participanți 
în sistemul propriu, conform reglementărilor emise de depozitarul central în acest sens. 
Art. 3. Se suspendă aplicarea prevederilor art.971 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea 
depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Nerespectarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri se sancționează conform titlului X din Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro)  
și se comunică S.C. Depozitarul Central S.A. și S.C. Depozitarul Sibex S.A. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

 
 



DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 19 / 11.10.2012 
În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  

OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere necesitatea clarificării unor aspecte legale și stabilirea unor măsuri tranzitorii în aplicarea  

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, 

în baza deliberărilor din ședința din data de 10.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune: 
Art. 1. Prezenta dispunere de măsuri stabilește unele măsuri tranzitorii în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, denumită în continuare OUG nr.32/2012. 
Art. 2. (1) Până la emiterea de către C.N.V.M. a reglementărilor indicate în OUG nr.32/2012, referințele cu caracter general la  
Legea nr.297/2004 existente în prezent în reglementările C.N.V.M. și actele individuale având ca obiect autorizarea, organizarea și 
funcționarea societăților de administrare a investițiilor, organismelor de plasament colectiv și depozitarilor se consideră a fi făcute la 
OUG nr.32/2012. 
(2) Referințele existente în reglementările C.N.V.M. și actele individuale având ca obiect autorizarea, organizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, organismelor de plasament colectiv și depozitarilor la articole din Legea nr.297/2004, 
abrogate prin OUG nr.32/2012, se consideră a fi făcute la articolele corespondente din OUG nr.32/2012, conform anexei la prezenta 
dispunere de măsuri. 
Art. 3. (1) Până la emiterea de către C.N.V.M. a reglementărilor indicate în OUG 32/2012, termenul „conducător” utilizat de  
Legea nr.297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a 
investițiilor, organismelor de plasament colectiv și depozitarilor este echivalent cu termenul „director/membru al directoratului” 
introdus de OUG nr.32/2012. 
(2) Autorizarea directorilor unei societăți de administrare a investițiilor se realizează în conformitate cu prevederile art.29 alin.(1)  
lit. a), b), e) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, în condițiile respectării prevederilor art.18 alin.(1) lit. a), c) și e) și alin.(2) ale 
aceluiași regulament. 
Art. 4. Fuziunea dintre două OPCVM autorizate și stabilite în România, care nu au notificat intenția de a distribui titluri de participare 
într-un alt stat membru se realizează în conformitate cu prevederile art.242-250 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004. 
Art. 5. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.19/11.10.2012 

 
Tabel de corespondență 

 
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2012 
Articolul 53 Articolul 4 alineatele (1)-(3) 
Articolul 54 Articolul 5 
Articolul 55 alineatul (1) Articolul 6 
Articolul 55 alineatele (2)-(6) Articolul 33 
Articolul 56 Articolul 7 
Articolul 57 Articolul 8 
Articolul 58 Articolul 9 și articolul 10 
Articolul 59 Articolul 11 
Articolul 60 Articolul 12 
Articolul 61 Articolul 13 
Articolul 62 și articolul 63 Articolul 14 
Articolul 64 Articolul 15 
Articolul 65 Articolul 34 alineatele (3)-(4) 
Articolul 66 Articolul 55 
Articolul 68 Articolul 34 alineatele (1)-(2) 
Articolul 69 Articolul 52 alineatul (1) 
Articolul 70 Articolul 52 alineatul (2) 
Articolul 71 Articolul 52 alineatul (4) 
Articolul 72 Articolul 54 
Articolul 73 Articolul 57 alineatele (1)-(2) 
Articolul 74 Articolul 56 
Articolul 75 Articolul 57 alineatul (3) 
Articolul 76 alineatul (1) Articolul 2 alineatul (1) 
Articolul 76 alineatul (2) Articolul 2 alineatul (3) 
Articolul 77 Articolul 2 alineatul (6) 
Articolul 78 Articolul 2 alineatul (7) 
Articolul 79 Articolul 107 
Articolul 80 Articolul 103 
Articolul 81 Articolul 106 



Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2012 
Articolul 82 Articolul 105 alineatul (2) 
Articolul 83 alineatele (1)-(3) Articolul 63 alineatele (1)-(3) 
Articolul 83 alineatele (4)-(5) Articolul 64 alineatele (3) și (5) 
Articolul 84 Articolul 65 
Articolul 85 alineatul (1) Articolul 64 alineatul (2) 
Articolul 85 alineatele (2)-(3) Articolul 67 alineatele (2)-(3) 
Articolul 86 alineatele (1)-(6) Articolul 63 alineatul (3), articolul 93, articolul 98 și articolul 102 
Articolul 88 Articolul 68 
Articolul 89 Articolul 69 alineatele (1)-(2) 
Articolul 90 Articolul 70 
Articolul 91 alineatele (2)-(4) Articolul 106 alineatul (2) și articolul 71 alineatele (1)-(2) 
Articolul 92 Articolul 72 
Articolul 93 Articolul 73 
Articolul 94 Articolul 74 
Articolul 95 Articolul 77 
Articolul 96 Articolul 78 
Articolul 97 Articolul 75 
Articolul 98 Articolul 76 
Articolul 99 Articolul 79 
Articolul 100 Articolul 80 
Articolul 101 Articolul 82 
Articolul 102 Articolul 83 
Articolul 103 Articolul 84 
Articolul 104 Articolul 91 alineatele (1) și (3) 
Articolul 105 Articolul 97 alineatul (4) 
Articolul 106 Articolul 97 alineatul (3) 
Articolul 107 Articolul 92 și articolul 96 alineatul (3) 
Articolul 108 Articolul 94 

Articolul 109 
Articolul 173 alineatul (1), articolul 173 alineatul (3), articolul 174 alineatele (1) și (4) 
și articolul 177 

Articolul 110 alineatele (1) și (2) Articolul 176 alineatele (1) și (2) 
Articolul 111 litera a) Articolul 148 alineatul (1) 
Articolul 112 Articolul 9 alineatul (8), articolul 149, articolul 151, articolul 153 și articolul 180 alineatul (1) 
Articolul 113 Articolul 158 alineatele (5)-(6) și articolul 159 
Articolul 114 alineatele (3)-(4) Articolul 202 alineatele (1)-(2) 
Articolul 117 alineatul (2) Articolul 202 alineatele (3)-(4) 
Articolul 119 alineatul (1) Articolul 202 alineatul (4) 
Articolul 121 Articolul 104 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
 


