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ORDONANȚA NR. 4 / 15.01.2013 

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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. Depozitarul Central S.A. a înregistrat în data de 17.09.2012, conform certificatului de moștenitor nr.34/26.08.2011 și actului de 
partaj voluntar autentificat sub nr.1292/05.09.2012, transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 97.750 de acțiuni (42%) 
emise de S.C. U.C.R. S.A. București din contul domnului Nita Marin în contul doamnei Medintu Daniela Nicoleta; 

- în urma transferului doamna Medintu Daniela Nicoleta a ajuns să dețină un număr de 115.977 de acțiuni, reprezentând 49,8397% 
din capitalul social al S.C. U.C.R. S.A. București; 

- obligația instituită de dispozițiile art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.2732 alin.(1) pct.(i) lit. a) 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 15.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Medintu Daniela Nicoleta în calitate de acționar al S.C. U.C.R. S.A. București 
(CUI:403879). 
Art. 2. Doamna Medintu Daniela Nicoleta are obligația ca, în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe,  
să se conformeze uneia din obligațiile alternative prevăzută la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. U.C.R. S.A. București (singură sau împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat); 

b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, doamna Medintu Daniela Nicoleta  
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 doamnei Medintu Daniela Nicoleta prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
și S.C. U.C.R. S.A. cu sediul în București, șoseaua Panduri nr.71, sector 5. 
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. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 5 / 15.01.2013 

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

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

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

- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.323/25.09.2012; 
- prevederile art.2732 alin.(4) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 100.000 de lei S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea (CUI:29029315)  
cu sediul în Oradea, str. Ion Vidu nr.26, jud. Bihor, acționar al S.C. SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Oradea 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. CHEMPARK INVEST 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. SINTEZA S.A. Oradea. 
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 legale în vigoare. 
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. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borșului nr.35, Oradea, jud. Bihor. 
Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 6 / 15.01.2013 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere faptul că din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, 

acționari ai S.C. Amonil S.A. Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul, 
luând în considerare faptul că de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari 

Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și 
AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după 
modificările operate la data de 27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din Hotărârile adoptate în 
AGOA/AGEA din datele de 25.11.2009, 27.04.2010 și 29.08.2011 (menținerea și reconfirmarea componenței consiliului de 
administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.), 

având în vedere că Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin drepturi de vot care le conferă controlul asupra  
S.C. Amonil S.A. Slobozia, 

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.307/11.09.2012 și nr.308/11.09.2012 potrivit cărora  
Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în concertat, aveau obligația de a depune la 
C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia, 

având în vedere prevederile: 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și art.23 lit. a) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(3) lit. f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 
- art.273² alin.(4) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, în calitate de acționar al 
S.C. AMONIL S.A. Slobozia (CUI:2071105) cu amendă în cuantum de 200.000 de lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice, 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 C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. JOVLINE LTD Belize și ZALOIS LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca  
în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate 
de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 6. 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 ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City și  
S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași, Km.4, jud. Ialomița. 
Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 7 / 15.01.2013 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere faptul că din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, 

acționari ai S.C. Amonil S.A. Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul, 
luând în considerare faptul că de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari 



Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și 
AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după 
modificările operate la data de 27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din Hotărârile adoptate în 
AGOA/AGEA din datele de 25.11.2009, 27.04.2010 și 29.08.2011 (menținerea și reconfirmarea componenței consiliului de 
administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.), 

având în vedere că Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin drepturi de vot care le conferă controlul asupra  
S.C. Amonil S.A. Slobozia, 

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.307/11.09.2012 și nr.308/11.09.2012 potrivit cărora  
Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în concertat, aveau obligația de a depune la 
C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia, 

având în vedere prevederile: 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și art.23 lit. a) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(3) lit. f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 
- art.273² alin.(4) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează JOVLINE LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, în calitate de acționar al 
S.C. AMONIL S.A. Slobozia (CUI:2071105) cu amendă în cuantum de 200.000 de lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice, 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 C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. JOVLINE LTD Belize și ZALOIS LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca în 
termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate 
de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 6. 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 JOVLINE LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City și 
S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași, Km.4, jud. Ialomița. 
Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 8 / 15.01.2013 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3^1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere faptul că societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. nu se mai încadrează în prevederile 

art.8 alin.(1) lit. h), coroborat cu cele ale art.9 și art.12 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
luând în considerare Ordonanța C.N.V.M. nr.608/23.12.2011, Ordonanța C.N.V.M. nr.93/20.03.2012, Ordonanța C.N.V.M. 

nr.176/13.06.2012, Ordonanța C.N.V.M. nr.306/11.09.2012 și Ordonanța C.N.V.M. nr.393/10.12.2012,  
având în vedere că Ordonanța C.N.V.M. nr.306/11.09.2012 și Ordonanța C.N.V.M. nr.393/10.12.2012 au fost emise în 

temeiul art.11 din Legea nr.297/2004, 
ținând cont de prevederile actului constitutiv al SSIF G.M. INVEST S.A. referitoare la valabilitatea cvorumului pentru 

adoptarea hotărârilor A.G.E.A., în condițiile instituite de Ordonanța C.N.V.M. nr.306/11.09.2012, respectiv Ordonanța C.N.V.M. 
nr.393/10.12.2012, prin care au fost suspendate drepturile de vot ale Comac Limited (acționar al GM INVEST S.A. cu o participație 
de 90,26% din capitalul social), reiese că Hotărârea adoptată în A.G.E.A. nr.2/2012 cu privire la retragerea autorizației de 
funcționare a societății nu poate fi luată în considerare. 

Ca urmare a documentației înregistrate la C.N.V.M. cu nr.558/09.01.2013, completată prin adresele nr.566/09.01.2013 și 
nr.871/14.01.2013, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 15.01.2013,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A., identificată prin 
CUI:6563437 și număr de ordine în registrul comerțului J40/24342/1994, având sediul social în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, 
tronson 1, mezanin, cam 2A, 2B, 2C și 3, sector 3. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/400035 care atestă înscrierea societății de servicii de 
investiții financiare G.M. INVEST S.A. în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, societatea are obligația de a convoca Adunarea 



Generală a Acționarilor, în vederea lichidării societății sau a modificării obiectului de activitate. 
Art. 4. În termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei, societatea are obligația de a transmite la C.N.V.M.: 

- dovada publicării în două cotidiene de circulație națională a informațiilor privind contul deschis la BRD - Groupe Societe Generale S.A. 
pentru restituirea sumelor datorate clienților, în baza „Contractului de prestări servicii pentru plata sumelor care se cuvin clienților 
ca urmare încetării calității de participant din data de 03.01.2013”; 

- transmiterea datelor de identificare și de contact ale persoanelor responsabile cu administrarea arhivei societății în conformitate 
cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2011. 

Art. 5. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor menționate la art.3, dar nu 
mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, societatea are obligația de a transmite la C.N.V.M. 
certificatul de înregistrare mențiuni corespunzător. 
Art. 6. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la 
serviciile și activitățile de investiții desfășurate. 
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 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță. 
Art. 8. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare  
G.M. INVEST S.A., S.C. BVB S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A.,  
S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., CASA ROMÂNĂ DE COMPENSAȚIE S.A., S.C. FONDUL DE COMPENSARE A 
INVESTITORILOR S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 9 / 18.01.2013 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.315/18.09.2012, 
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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2013, 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 60.000 de lei domnul Sandu Constantin în calitate de acționar al  
S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău (CUI:1154520). 
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 Sandu Constantin împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la 
C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Sandu Constantin va fi 
sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Sandu Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. AGROTRANSPORT S.A. cu sediul în str. Crizantemelor nr.1, Buzău, jud. Buzău și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 10 / 18.01.2013 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.316/18.09.2012, 
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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2013, 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 60.000 de lei domnul Sandu Constantin în calitate de acționar al  
S.C. ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos (CUI:477710). 
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 Sandu Constantin împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la 
C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Sandu Constantin va fi 
sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Sandu Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ILFOVEANA S.A. cu sediul în șos. Ștefănești nr.15, Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 11 / 18.01.2013 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere rezultatele și concluziile analizei efectuate de C.N.V.M. cu privire la respectarea dispozițiilor legale 

aferente pieței de capital de către S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. Călărași, în cadrul AGEA de retragere de la tranzacționare din 
data de 10.12.2012, din care se reține faptul că această hotărâre a fost adoptată cu încălcarea dispozițiilor art.2 pct.I lit. b) din  
Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/15.06.2006 în ceea ce privește următoarele aspecte: 

- raportul de evaluare cu privire la prețul care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului nu a fost 
întocmit de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M.; 

- prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a acțiunilor 
emise de S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. și solicită retragerea din societate, nu a fost inclus în cadrul textului hotărârii AGEA, 

în temeiul prevederilor art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în vederea protecției acționarilor S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. Călărași, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței de Comisie din  

data de 17.01.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. Călărași are obligația ca, în termen de 15 zile de la data 
comunicării prezentului act individual, să convoace AGEA în condițiile prevăzute de art.117 și art.118 din Legea nr.31/1990 R care 
să se desfășoare în termen de cel mult 45 de zile de la data convocării și care va avea ca punct pe ordinea de zi reluarea procedurii 
de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. Călărași, cu respectarea prevederilor 
Dispunerii de măsuri nr.8/2006, inclusiv prezentarea unui raport întocmit de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M. 
cu privire la prețul minim pe acțiune care urmează a fi achitat acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la 
tranzacționare și doresc retragerea din societate. Prețul va fi inclus în textul hotărârii AGEA care se publică. 
Art. 2. Raportul de evaluare menționat la art.1 din prezenta ordonanță va fi pus la dispoziția tuturor acționarilor  
S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. Călărași și va fi transmis la C.N.V.M. 
Art. 3. În cazul nerespectării obligației prevăzute la art.1 din prezenta ordonanță, C.N.V.M. va solicita instanței competente să 
dispună convocarea adunării generale a acționarilor S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. Călărași, în conformitate cu art.2 alin.(5) lit. c) 
din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, totodată, C.N.V.M. urmând a aplica sancțiuni corespunzătoare. 
Art. 4. S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. Călărași are obligația de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore 
de la data convocării și de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, rapoartele curente referitoare la 
aceste evenimente. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. Călărași cu sediul în Călărași, str. Sf. Nicolae nr.19, 
Bloc A25, parter, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 18 / 18.01.2013 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere situația creată în cadrul S.C. CRC S.A. ca urmare a demisiei doamnei Ploscaru Monica Adriana din 

calitatea de administrator în data de 08.10.2012, precum și a revenirii acesteia asupra hotărârii de a demisiona la data de 25.10.2012, 
având în vedere Hotărârea CA nr.39/31.10.2012 prin care se constată încetarea contractului de administrare încheiat între 

S.C. CRC S.A. și doamna Ploscaru Monica Adriana, 
întrucât cu privire la renunțarea doamnei Ploscaru Monica Adriana la intenția de a întrerupe raporturile cu societatea 



trebuie să se pronunțe AGOA care a acordat în data de 23.04.2012 mandatul de administrator acesteia, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2013, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. CRC S.A. are obligația de a convoca AGOA în condițiile prevăzute de art.117 și art.118 din 
Legea nr.31/1990R, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei ordonanțe, având ca punct pe ordinea de zi analizarea 
și pronunțarea asupra încetării/neîncetării efectelor contractului de administrație încheiat între S.C. CRC S.A. și  
doamna Ploscaru Monica Adriana, precum și numirea administratorilor pe locurile rămase vacante. 
Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. CRC S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 16 / 14.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
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 GM INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.125/03.01.2013, 

completată prin adresa nr.559/09.01.2013, 
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 GM INVEST S.A.  
ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare (agenții): 

- Iași, str. Sfântul Lazăr nr.4, bl.„Penes Curcanul”, tronson 5 (scara B), parter, jud. Iași - Decizia C.N.V.M. nr.1194/18.11.2011; 
- Iași, șos. Nicolina nr.9-11, bl.936, parter, jud. Iași - Decizia C.N.V.M. nr.381/27.02.2008; 
- Ploiești, str. Gheorghe Doja nr.41, bl.45F3, parter, jud. Prahova - Decizia C.N.V.M. nr.1908/22.10.2002; 
- Roman, str. Sucedava nr.195A, jud. Neamț - Decizia C.N.V.M. nr.2227/06.05.2004. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST 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 menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A.  
și se va publica în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 17 / 14.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
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) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A., înregistrate la 

C.N.V.M. cu nr.120/03.01.2013, nr.121/03.01.2013, nr.122/03.01.2013, nr.123/03.01.2013, nr.124/03.01.2013, nr.560/09.01.2013, 
nr.561/09.01.2013, nr.562/09.01.2013 și nr.563/09.01.2013, 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare, acordată de C.N.V.M., în numele societății de servicii de 
investiții financiare G.M. INVEST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam 2A, 2B, 2C 
și 3, sector 3, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Andraș Sorin Adrian 1170/04.03.2004 
2. Andrei Mihaela-Mădălina 490/05.04.2007 
3. Tayari Cristiana 82/17.01.2008 
4. Buzdugan Petru Ciprian 2038/07.08.2006 poz. 3 
5. Ciobanu Ionuț Mihăiță 47/11.01.2008 
6. Negru Iulian 2631/10.06.2004 
7. Tantos Ioana 278/01.03.2010 
8. Călin Daniela-Georgeta 1171/04.03.2004 
9. Dima Bogdan-Constantin 1434/12.05.2005 



 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Andraș Sorin Adrian PFR02ASIF/222456 
2. Andrei Mihaela-Mădălina PFR02ASIF/292483 
3. Tayari Cristiana PFR02ASIF/221929 
4. Buzdugan Petru Ciprian PFR02ASIF/271080 
5. Ciobanu Ionuț Mihăiță PFR02ASIF/292211 
6. Negru Iulian PFR02ASIF/100166 
7. Tantos Ioana PFR02ASIF/262303 
8. Călin Daniela-Georgeta PFR02ASIF/400157 
9. Dima Bogdan-Constantin PFR02ASIF/042196 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 18 / 14.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
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) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A., înregistrate la 

C.N.V.M. cu nr.33962/20.12.2012, nr.33963/20.12.2012, nr.113/03.01.2013, nr.114/03.01.2013, nr.115/03.01.2013, nr.116/03.01.2013, 
nr.117/03.01.2013, nr.118/03.01.2013 și nr.119/03.01.2013, 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat, acordată de C.N.V.M., în numele societății de servicii de investiții financiare  
G.M. INVEST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam 2A, 2B, 2C și 3, sector 3, 
următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Pralea Cosmin Ionuț 3559/21.09.2004 poz.2 
2. Dilirici Marian Leonard 1500/03.07.2006 poz. 5 
3. Buzdugan Liliana 3102/11.09.2003 
4. Tayari Hassan 552/26.03.2008 
5. Dumitrescu Georgian Endy 1173/04.03.2004 
6. Antoniu Florin Silviu 1169/04.03.2004 
7. Compera Albin Dorin 2301/13.05.2004 
8. Ștefănescu Marius 2398/29.07.2003 
9. Davidovici Silvestru 125/14.01.2004 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Pralea Cosmin Ionuț PFR02ADEL/270079 
2. Dilirici Marian Leonard PFR02ADEL/030203 
3. Buzdugan Liliana PFR02ADEL/270201 
4. Tayari Hassan PFR02ADEL/220435 
5. Dumitrescu Georgian Endy PFR02ADEL/400077 
6. Antoniu Florin Silviu PFR02ADEL/150073 
7. Compera Albin Dorin PFR02ADEL190074 
8. Ștefănescu Marius PFR02ADEL/080081 
9. Davidovici Silvestru PFR02ADEL/190075 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
 

DECIZIA NR. 20 / 15.01.2013 
În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. Autocora Grup S.R.L., acționar al S.C. ISLAZ S.A. Alexandria,  
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.375/06.11.2012. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30706/12.11.2012 S.C. Autocora Grup S.R.L., acționar al S.C. ISLAZ S.A. 

Alexandria, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.375/06.11.2012, solicitând anularea acestui act individual. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.375/06.11.2012, S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. a fost sancționată cu amendă în 

sumă de 36.189 de lei, în sarcina societății reținându-se că nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.479/05.06.2012,  
prin care s-au dispus următoarele: 
„Art. 1. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ISLAZ S.A. Alexandria inițiată de către S.C. AUTOCORA  
GRUP S.R.L. Alexandria va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006,  
de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M. 
Art. 2. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul independent va lua în considerare ultima situație financiară a  
S.C. ISLAZ S.A. Alexandria. 
Art. 3. 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.” 

În baza Hotărârilor Parlamentului 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 15.01.2013, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite în parte contestația formulată de S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L., acționar al S.C. ISLAZ S.A. Alexandria, 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.375/06.11.2012. 
Art. 2. Se modifică art.1 din Ordonanța C.N.V.M. nr.375/06.11.2012 în sensul înlocuirii cu avertisment a amenzii în cuantum  
de 36.189 de lei. 
Art. 3. Se menține obligația prevăzută de art.3 teza a II-a din Ordonanța C.N.V.M. nr.375/06.11.2012, potrivit căreia, „Prețul în cadrul 
ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ISLAZ S.A. Alexandria va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.204 din  
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.” 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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

ORDONANȚA NR. 375 / 06.11.2012 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin 

Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere faptul că: 

- S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. Alexandria a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ISLAZ S.A. Alexandria ca urmare a 
tranzacției din data de 13.03.2012; 

- DGS a notificat emitentul și pe S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. cu privire la obligațiile ce îi revin acestuia din urmă potrivit dispozițiilor art.203 din 
Legea nr.297/2004, 

având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
luând în considerare faptul că S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.479/05.06.2012, 
în conformitate cu art.2732 alin.(1) pct.(ii) 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 06.11.2012,  

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

Art. 1. Se sancționează S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. Alexandria (CUI:15092215) cu amendă în sumă de 36.189 de lei cu sediul în  
str. Tudor Vladimirescu nr.44, Alexandria, jud. Teleorman, în calitate de acționar al S.C. ISLAZ S.A. Alexandria (CUI:1384015). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Alexandria în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. 
Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de  
30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. împreună cu persoanele cu care aceasta acționează  
în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice 
de preluare obligatorie a S.C. ISLAZ S.A. Alexandria. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ISLAZ S.A. Alexandria  
va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.204 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, vor fi aplicate sancțiuni în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ISLAZ S.A. cu sediul în str. Fabricii nr.3, Alexandria, jud. Teleorman. 



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, 
Gheorghe ALBU 

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

DECIZIA NR. 21 / 15.01.2012 
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.1189/20.12.2012, 
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 cele ale Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A., prin adresele 

înregistrate la C.N.V.M. cu nr.564/09.01.2013 și nr.565/09.01.2013, 
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 RAICIU ROXANA BIANCA și 
domnului DRAGOMIR BOGDAN prin Decizia C.N.V.M. nr.1048/02.07.2009, respectiv Decizia C.N.V.M. nr.382/20.04.2012,  
în numele societății de servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, 
tronson 1, mezanin, cam 2A, 2B, 2C și 3, sector 3. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/290430 și nr.PFR13RCCI/400520, reprezentând înregistrarea doamnei 
Raiciu Roxana Bianca, respectiv a domnului Dragomir Bogdan, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art.1 al prezentei decizii, acestea nu vor putea fi încadrate și 
autorizate 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 G.M. INVEST S.A. 
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 22 / 16.01.2013 

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.1192/20 decembrie 2012, 
în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.51/04 aprilie 2012, 
având în vedere adresele transmise de S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și înregistrate la C.N.V.M.  

cu nr.787, nr.788 și nr.789/14.01.2013, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursurilor „Agenți pentru servicii de investiții 
financiare” cu codurile ASIF1.2013, ASIF3.2013, ASIF5.2013 și ASIF7.2013 ce vor avea loc la București, bd. Gen. Magheru nr.27, 
ap.14 și a cursurilor „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cu codurile ASIF2.2013, ASIF4.2013, ASIF6.2013 și ASIF8.2013 
ce vor avea loc la Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, în perioadele: 

ASIF1.2013: 21-25 ianuarie 2013; 
ASIF2.2013: 28 ianuarie-1 februarie 2013; 
ASIF3.2013: 11-15 februarie 2013; 
ASIF4.2013: 18-22 februarie 2013; 
ASIF5.2013: 4-8 martie 2013; 
ASIF6.2013: 18-22 martie 2013; 
ASIF7.2013: 8-12 aprilie 2013; 
ASIF8.2013: 22-26 aprilie 2013. 

Examenele aferente acestor cursuri vor avea loc în următoarele zile: 
ASIF1.2013: 26 ianuarie 2013; 
ASIF2.2013: 2 februarie 2013; 
ASIF3.2013: 16 februarie 2013; 
ASIF4.2013: 23 februarie 2013; 
ASIF5.2013: 9 martie 2013; 
ASIF6.2013: 23 martie 2013; 
ASIF7.2013: 13 aprilie 2013; 
ASIF8.2013: 27 aprilie 2013. 



Art. 2. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursurilor „Personal al Compartimentului de 
control intern” cu codurile CTRL1.2013, CTRL3.2013, CTRL5.2013 și CTRL7.2013 ce vor avea loc la București, bd. Gen. Magheru 
nr.27, ap.14 și a cursurilor „Personal al Compartimentului de control intern” cu codurile CTRL2.2013, CTRL4.2013, CTRL6.2013 și  
CTRL8.2013 ce vor avea loc la Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, în perioadele: 

CTRL1.2013: 21-25 ianuarie 2013; 
CTRL2.2013: 28 ianuarie-1 februarie 2013; 
CTRL3.2013: 11-15 februarie 2013; 
CTRL4.2013: 18-22 februarie 2013; 
CTRL5.2013: 4-8 martie 2013; 
CTRL6.2013: 18-22 martie 2013; 
CTRL7.2013: 8-12 aprilie 2013; 
CTRL8.2013: 22-26 aprilie 2013. 

Examenele aferente acestor cursuri vor avea loc în următoarele zile: 
CTRL1.2013: 26 ianuarie 2013; 
CTRL2.2013: 2 februarie 2013; 
CTRL3.2013: 16 februarie 2013; 
CTRL4.2013: 23 februarie 2013; 
CTRL5.2013: 9 martie 2013; 
CTRL6.2013: 23 martie 2013; 
CTRL7.2013: 13 aprilie 2013; 
CTRL8.2013: 27 aprilie 2013. 

Art. 3. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursurilor „Consultanți de investiții financiare” 
cu codurile CIF2.2013 și CIF4.2013 ce vor avea loc la București, bd. Gen. Magheru nr.27, ap.14 și a cursurilor „Consultanți de 
investiții financiare” cod CIF1.2013 și CIF3.2013 ce vor avea loc la Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, în perioadele: 

CIF1.2013: 4-8 februarie 2013; 
CIF2.2013: 11-15 martie 2013; 
CIF3.2013: 15-19 aprilie 2013; 
CIF4.2013: 15-19 aprilie 2013. 

Examenele aferente acestor cursuri vor avea loc în următoarele zile: 
CIF1.2013: 9 februarie 2013; 
CIF2.2013: 16 martie 2013; 
CIF3.2013: 20 aprilie 2013; 
CIF4.2013: 20 aprilie 2013. 

Art. 4. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență: 
a) Pentru cursurile cu codurile ASIF1.2013 și CTRL1.2013: 

- Victor Rădulescu - președinte; 
- Alin Bitere  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Denis Farima  - membru supleant; 
- Mihai Lilea  - membru supleant; 

b) Pentru cursul cu codul CIF1.2013: 
- Alin Bitere  - președinte; 
- Victor Rădulescu - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Toma Doștețeanu - membru supleant; 
- Octavian Dinu  - membru supleant; 

c) Pentru cursurile cu codurile ASIF2.2013 și CTRL2.2013: 
- Alin Bitere  - președinte; 
- Octavian Dinu  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Denis Farima  - membru supleant; 
- Mihai Lilea  - membru supleant; 

d) Pentru cursurile cu codurile ASIF3.2013 și CTRL3.2013: 
- Victor Rădulescu - președinte; 
- Alin Bitere  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Denis Farima  - membru supleant; 
- Mihai Lilea  - membru supleant; 

e) Pentru cursurile cu codurile ASIF4.2013 și CTRL4.2013: 
- Alin Bitere  - președinte; 
- Balaj Lazăr  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Denis Farima  - membru supleant; 



- Octavian Dinu  - membru supleant; 
f) Pentru cursurile cu codurile ASIF5.2013 și CTRL5.2013: 

- Alin Bitere  - președinte; 
- Victor Rădulescu - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Denis Farima  - membru supleant; 
- Mihai Lilea  - membru supleant; 

g) Pentru cursul cu codul CIF2.2013: 
- Victor Rădulescu - președinte; 
- Mihai Lilea  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Toma Doștețeanu - membru supleant; 
- Alin Bitere  - membru supleant; 

h) Pentru cursurile cu codurile ASIF6.2013 și CTRL6.2013: 
- Victor Rădulescu - președinte; 
- Balaj Lazăr  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Denis Farima  - membru supleant; 
- Alin Bitere  - membru supleant; 

i) Pentru cursurile cu codurile ASIF7.2013 și CTRL7.2013: 
- Alin Bitere  - președinte; 
- Mihai Lilea  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Denis Farima  - membru supleant; 
- Octavian Dinu  - membru supleant; 

j) Pentru cursul cu codul CIF3.2013: 
- Alin Bitere  - președinte; 
- Balaj Lazăr  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Toma Doștețeanu - membru supleant; 
- Victor Rădulescu - membru supleant; 

k) Pentru cursul cu codul CIF4.2013: 
- Mihai Lilea  - președinte; 
- Victor Rădulescu - membru; 
- Denis Farima  - membru; 
- Toma Doștețeanu - membru supleant; 
- Alin Bitere  - membru supleant; 

l) Pentru cursurile cu codurile ASIF8.2013 și CTRL8.2013: 
- Victor Rădulescu - președinte; 
- Octavian Dinu  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Denis Farima  - membru supleant; 
- Alin Bitere  - membru supleant. 

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
DIRECTOR, 

Paul BARANGĂ 
 

DECIZIA NR. 23 / 16.01.2013 
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.1189/20.12.2012, 
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) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES 

ROMANIA S.A., înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34292/27.12.2012, nr.34293/27.12.2012 și nr.34295/27.12.2012, completate prin 
adresa nr.174/04.01.2013, 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare, acordată de C.N.V.M., în numele societății de servicii de 
investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, str. Nicolae Caramfil nr.25, 
et.5, sector 1, următoarelor persoane: 



 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Banică Nicoleta Laura 158/15.02.2011 
2. Marin Șerban Valentin 2320/01.09.2006 
3. Gavrilă Florin Daniel 342/07.04.2011 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Banică Nicoleta Laura PFR02ASIF/402419 
2. Marin Șerban Valentin PFR02ASIF/401106 
3. Gavrilă Florin Daniel PFR02ASIF/162434 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 24 / 16.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
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) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A., 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33917/20.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat a doamnei Cojocaru Mirela-Anca, acordată de C.N.V.M. prin  
Decizia nr.454/28.01.2004, în numele societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. cu sediul social situat 
în Pitești, str. Crinului nr.18, jud. Argeș. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/030741, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de 
agent delegat a doamnei Cojocaru Mirela-Anca. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
SUPER GOLD INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 25 / 16.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere solicitarea formulată de societatea de servicii de investiții financiare AVANTGARDE FINANCE S.A., 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.208/04.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei Zoicas Georgiana Roxana, acordată 
de C.N.V.M. prin Decizia nr.664/26.05.2010, în numele societății de servicii de investiții financiare AVANTGARDE FINANCE S.A.  
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr.133, et.2, jud. Cluj. 
Art. 2 Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/240469 care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de 
reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei Zoicas Georgiana Roxana. 
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 
AVANTGARDE FINANCE S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 



DECIZIA NR. 26 / 17.01.2013 
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 administrate 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.19687/10.07.2012, completată cu 

adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.7085/17.07.2012 și nr.28912/23.10.2012, 
conform Hotărârilor Parlamentului României 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 16.01.2013,  

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

Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrate 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 administrate 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. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia nr.26/17.01.2013 

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

1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 1610 din titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„c) încadrarea acestuia în prevederile art.1626 alin.(5), ținând cont de gravitatea și implicațiile modului de desfășurare a activității de Maker Maker 

pentru un instrument financiar;” 
2. Alineatul (1) al articolului 1611 din titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
3. Articolul 1626 din titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„Art. 1626 (1) Lunar, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni, BVB va publica pe pagina de web proprie, o situație pentru luna anterioară privind 
performanța Market Makerilor pentru instrumentele financiare admise la tranzacționare pe Piața Reglementată la vedere pe care sunt înregistrați, 
conform unei metodologii specifice. 
(2) În situații excepționale, temeinic justificate (lichiditate deosebită, probleme tehnice, frecvența tranzacțiilor etc.), termenul prevăzut la alin.(1)  
se poate extinde cu maximum 5 zile lucrătoare. 
(3) Dacă un Market Maker înregistrat pe un instrument financiar admis la tranzacționare pe Piața Reglementată la vedere nu își îndeplinește 
obligațiile asumate cu privire la derularea activității de Market Maker pentru instrumentul respectiv, acesta nu va beneficia de comisioanele 
preferențiale prevăzute de B.V.B. pentru categoria respectivă de Market Makeri, în conformitate cu procedura aplicabilă categoriei respective de 
Market Makeri. 
(4) În situația menționată la alin.(3), BVB poate stabili proceduri specifice aplicabile unei categorii de Market Makeri pe Piața Reglementată la 
vedere, în funcție de tipul instrumentului financiar (acțiune, titlu de stat, titlu de participare din Categoria Locală OPCVM tranzacționabile etc.)  
pe care aceștia sunt înregistrați, precum și de caracteristicile de tranzacționare ale tipului respectiv de instrument financiar. 
(5) În cazul în care, în urma procesului de evaluare a activității desfășurate de un Participant în calitate de Market Maker pentru instrumentul 
financiar admis la tranzacționare pe Piața Reglementată la vedere pe care este înregistrat, se constată nerespectarea prevederilor aplicabile  
cel puțin o dată pe lună, 3 luni calendaristice consecutive, BVB poate adopta, gradual, următoarele măsuri: 

a) suspendarea înregistrării ca Market Maker pentru instrumentul financiar respectiv; 
b) încetarea înregistrării ca Market Maker pentru instrumentul financiar respectiv; 
c) aplicarea prevederilor art.42 și art.44 lit. a). 

(6) În situații justificate, măsurile prevăzute la alin.(5) pot fi aplicate și în situația în care, într-o perioadă mai scurtă decât cea prevăzută la același 
alineat, un Market Maker nu își respectă angajamentele asumate. 
(7) În situații justificate, determinate de specificul tipului de instrument financiar pe care sunt înregistrați Market Makerii, volatilitatea deosebită în 
piață sau alte considerente relevante de piață, BVB, prin Decizia Directorului General, poate modifica metodologia și termenul specificat la alin.(5), 
care vor fi diseminate public. 
4. Literele d1) și d2) ale alineatului (2) al articolului 37 din titlul I, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 30 / 18.01.2013 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale 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 nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
ca urmare a constatării erorii materiale din cadrul Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012, 



ca urmare a adresei S.C. MATTERA COM S.A. Galați înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33533/17.12.2012, prin care solicită 
ca prețul acțiunilor ce fac obiectul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. să se stabilească prin metoda 
evaluării de către un evaluator independent agreat de C.N.V.M. și împărțirea valorii rezultate din evaluare la numărul de acțiuni  
ce fac obiectul ofertei publice de preluare obligatorie, 

având în vedere următoarele: 
- poziția de control în cadrul societății a fost dobândită în noiembrie 2010 și nu s-a schimbat până în prezent indiferent de faptul că 

anumite persoane fizice și juridice au înstrăinat sau au cumpărat acțiuni ale emitentului, perioada luată în calcul pentru stabilirea 
prețului fiind anterioară cu 12 luni datei de 02.11.2010 (data decontării tranzacției S.C. PORTAVON S.R.L. din data de 
28.10.2010), respectiv data depășirii pragului de peste 33% de către S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. MATTERA COM S.A. Galați; 

- termenul de 2 luni prevăzut de art.203 pentru inițierea ofertei publice de preluare a fost depășit începând cu data de 03.01.2011, 
acționarii obligați la derularea ofertei fiind sancționați de C.N.V.M. începând cu luna martie a anului 2011; 

- ulterior depășirii pragului de 33% din drepturile de vot au mai avut loc două majorări ale capitalului social al  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. (hotărâte în AGEA din data de 11.06.2011 și data de 14.01.2012) care au fost contestate în instanță; 

- C.N.V.M. a obligat Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A., prin Ordonanța C.N.V.M. nr.464/04.10.2011,  
să valideze toate subscrierile efectuate în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință și să dispună cele necesare  
în vederea înregistrării acestora la ORC; 

- prin Ordonanța C.N.V.M. nr.510/01.11.2011, C.N.V.M. a sancționat Consiliul de Administrație al emitentului pentru nerespectarea 
obligațiilor dispuse prin Ordonanța C.N.V.M. nr.464/04.10.2011; 

- respectivele majorări fac obiectul unor litigii pentru încălcarea unor drepturi ale acționarilor; 
- majorările de capital hotărâte în AGEA din data 11.06.2011 și AGEA din data de 14.01.2012 au avut loc ulterior depășirii pragului 
și au fost hotărâte de către S.C. MATTERA COM S.A. și persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat. Astfel, 
persoanele obligate la derularea ofertei au aprobat respectivele majorări la un preț de subscriere sub prețul de piață; 

- S.C. MATTERA COM S.A. și persoanele cu care acționează în mod concertat au participat în proporție covârșitoare  
la respectivele operațiuni de majorare a capitalului social prin subscrierea de acțiuni reprezentând mai mult de 80% din totalul 
acțiunilor subscrise; 

- legislația în vigoare aplicabilă în cazul stabilirii prețului în cadrul ofertelor publice obligatorii de preluare nu prevede nici un fel de 
ajustări ale prețului de ofertă; 

- valoarea acțiunilor rezultată dintr-o expertiză efectuată potrivit standardelor internaționale de evaluare reprezintă numai una dintre 
valorile ce trebuie să fie determinate în conformitate cu dispozițiile art.204 alin.(3) și alin.(4) în cazurile prevăzute expres de lege; 

- modalitatea de determinare a prețului de ofertă este clar stabilită de dispozițiile art.204 din Legea nr.297/2004, soluția propusă de 
S.C. MATTERA COM S.A. neîncadrându-se în prevederile legale, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se modifică Decizia C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 în sensul că referirea la data decontării tranzacției din 28.10.2010  
se modifică din 31.10.2010 în 02.11.2010, iar intervalul 31.10.2009-30.10.2010 se modifică în 02.11.2009-01.11.2010. 
Art. 2. Se respinge solicitarea formulată de S.C. MATTERA COM S.A. cu privire la stabilirea prețului acțiunilor ce fac obiectul ofertei 
publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. prin metoda evaluării de către un evaluator independent agreat de 
C.N.V.M. și împărțirea valorii rezultate din evaluare la numărul de acțiuni ce fac obiectul ofertei publice de preluare obligatorie. 
Art. 3. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. inițiată de către S.C. MATTERA COM S.A. 
și de persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat va fi stabilit conform Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012. 
Art. 4. Documentația de ofertă, inclusiv plicul aferent prețului oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș inițiată de S.C. MATTERA COM S.A. și de persoanele cu care aceasta acționează în 
mod concertat urmează a fi depusă la C.N.V.M. în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act individual, în caz 
contrar C.N.V.M. urmând a dispune sancțiuni corespunzătoare. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 32 / 18.01.2013 

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.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.18 alin.(3) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4, art.7 alin.(8) 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, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.915/11.10.2012, 
analizând solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33051/11.12.2012, completată prin 

adresa nr.457/09.01.2013, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2013, 



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

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de achiziționare, în mod direct, de către domnul Panagiotis Diamantis a unei participații 
calificate de 30% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale S.A.I. Atlas Asset Management S.A., până la  
data de 15.02.2013. 
Art. 2. 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. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 33 / 18.01.2013 

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.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.18 alin.(3) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) și (6), art.4, art.7 alin.(1) 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, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.916/11.10.2012, 
analizând solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33051/11.12.2012, completată prin 

adresa nr.457/09.01.2013, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2013, 

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

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de achiziționare, 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  
S.A.I. Atlas Asset Management S.A., până la data de 15.02.2013. 
Art. 2. 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 S.A.I. Atlas Asset Management S.A. 
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 34 / 18.01.2013 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) și art.149 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 solicitarea formulată de S.C. CRC S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30227/07.11.2012, 
completată prin documentația depusă prin adresele nr.30872/14.11.2012, nr.31071/15.11.2012, nr.31209/19.11.2012, 
nr.31533/21.11.2012, nr.32055/27.11.2012, nr.32343/29.11.2012 și nr.34278/27.12.2012, 

având în vedere Hotărârea nr.39 adoptată în data de 31.10.2012 a Consiliului de Administrație al S.C. CRC S.A., 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2013, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Costea Ciprian Dan în funcția de administrator provizoriu al S.C. CRC S.A., în conformitate cu 
prevederile art.4 al Hotărârii Consiliului de administrație nr.39/31.10.2012. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. CRC S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M.,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 35 / 18.01.2013 

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



în baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) și art.149 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 solicitarea formulată de S.C. CRC S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30227/07.11.2012, 
completată prin documentația depusă prin adresele nr.30872/14.11.2012, nr.31071/15.11.2012, nr.31209/19.11.2012, 
nr.31533/21.11.2012, nr.32055/27.11.2012, nr.32343/29.11.2012 și nr.34278/27.12.2012, 

având în vedere Hotărârea nr.39 adoptată în data de 31.10.2012 a Consiliului de Administrație, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2013, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. CRC S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de 
Administrație, prin numirea domnului Costea Ciprian Dan în funcția de administrator provizoriu al societății, în conformitate cu 
prevederile art.4 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.39/31.10.2012. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. CRC S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M.,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 37 / 18.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
ținând cont de prevederile din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M.,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33604/17.12.2012, completată prin adresele nr.774/11.01.2013 și nr.795/14.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Vîlceanu Victor în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de 
servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. 
Art. 2. Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/182561 în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul public al C.N.V.M. cel târziu la data 
încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 38 / 18.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerilor de măsuri nr.2/25.01.2012 și nr.21/13.12.2012, 
având în vedere cererile formulate de Banca Comercială Română S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34271/27.12.2012, 

nr.34158/27.12.2012, nr.34414/28.12.2012, nr.34415/28.12.2012, nr.365/08.01.2013 și nr.1087/16.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare/agent delegat, acordate de către C.N.V.M. în numele 
Băncii Comerciale Române S.A., pentru următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Gubandru Elena Laura 722/18.05.2007, poziția nr.7 
2. Ioniță Daniel Cristian 854/02.07.2010, poziția nr.4 
3. Petre Raluca Corina 383/17.03.2010, poziția nr.6 
4. Pătru Adriana 419/06.05.2011, poziția nr.4 



 

Art. 2. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de 
investiții financiare/agent delegat pentru următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Gubandru Elena Laura PFR02ASIF/401378 
2. Ioniță Daniel Cristian PFR02ASIF/402355 
3. Petre Raluca Corina PFR02ASIF/402328 
4. Pătru Adriana PFR02ADEL/160824 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către Banca Comercială Română S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 39 / 18.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
ținând cont de prevederile din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M.,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererile formulate de Banca Comercială Română S.A., înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34053/21.12.2012 și 

947/15.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele Băncii Comerciale Române S.A., 
următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. Mițu Ciprian 157/28.12.2012 
2. Cârlan Ruxandra Mihaela 1/16.01.2013 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, a următoarele persoane 
după cum urmează: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Mițu Ciprian PFR02ASIF/402559 
2. Cârlan Ruxandra Mihaela PFR02ASIF/402560 

 

Art. 3. Banca Comercială Română S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate  
la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Banca Comercială Română S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 40 / 18.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în conformitate cu prevederile art.208 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. a) și art.15 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.825/14.01.2013, 
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 INTERCAPITAL INVEST S.A., 
ca urmare a reducerii capitalului social de la 6.412.757 de lei la 5.162.757 de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.A. din 
data de 02.10.2012. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST 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 reducerii capitalului social, 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 ei către societatea de servicii de investiții financiare  
INTERCAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIE NR. 41 / 18.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
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. următorul număr, reprezentând înregistrarea firmei de investiții  
MATRIX ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT LLP în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare  
în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează: 
 

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) Matrix Alternative Asset Management LLP PJM01FISMGBR1253 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 2 / 18.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), 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.,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

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

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții VEGA SWISS ASSET MANAGEMENT UK LLP 
autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a 
serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de 
origine, după cum urmează: 
 

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 
Vega Swiss Asset 
Management UK LLP 

PJM01FISMGBR1584 
80 Park Lane, 

London, W1K 7TR 
art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) și  
alin.11 lit. c), e) 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 3 / 18.01.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) 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.,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

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

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții FXNET LTD autorizată de către Cyprus Securities and 



Exchange Commission (CSEC), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și 
activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează: 
 

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 

Fxnet LTD PJM01FISMCYP1585 
58-60, Agios Athanasios Avenue, El Greco 
Building, Flat 202, 4102 Limassol, Cipru 

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

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
 


