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AUTORIZAȚIE NR. 85 / 11.05.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (3) şi art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările 
ulterioare,  

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu  
nr. RG/12739/10.04.2017,  

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. ca 
urmare a desființării următorului sediu secundar: 

- AGENȚIE: Carei, Str. Al. I. Cuza nr. 24, Jud. Satu Mare - Decizia nr. 1173/15.09.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. are obligaţia să transmită la ASF copia certificatului de 
înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare şi funcţionare 
menţionată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. 
şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 
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DECIZIA NR. 655 / 09.05.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 pr ivind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea UNICREDIT BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/11848/04.04.2017, completată prin adresa nr. 

RG/13041/11.04.2017,  



în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată în numele UNICREDIT BANK S.A.  
cu sediul social situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, Sector 1, următoarei persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie 

1. VOICA VLAD ALEXANDRU 1387/22.10.2010 poz. 2 

 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a 
următoarei persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

1. VOICA VLAD ALEXANDRU PFR02ASIF/402388 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia UNICREDIT BANK S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 
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DECIZIA NR. 656 / 10.05.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și 

art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. h) şi art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2) lit. a) și b) și art. 38 alin. (1) lit. c) din 
Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor 
la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul penal nr. 6528/2/2013 
(3232/2013) prin Hotărârea nr. 91/2016 (hotărâre care nu este definitivă), doamna Voiculescu Camelia Rodica nu mai îndeplinește 
criteriul de reputație prevăzut de legislația aplicabilă,  

luând în considerare prevederile Deciziilor ASF nr. 2312/21.12.2016, nr. 07/04.01.2017, nr. 65/18.01.2017, 
nr.151/01.02.2017, nr. 239/15.02.2017, nr. 312/02.03.2017, nr. 368/15.03.2017, nr. 442/29.03.2017, nr. 523/13.04.2017 și 
nr.585/26.04.2017, 

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale 
a Valorilor Mobiliare coroborate cu art. 2 alin. (5) lit. h) și art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr.297/2004, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.05.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

DECIZIE 
Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 11.05.2017, pe o perioadă de două săptămâni, suspendarea drepturilor de vot aferente 
participației de 21,03% deținută de dna Voiculescu Camelia Rodica în capitalul social al societății de servicii de investiții financiare 
ROMBELL SECURITIES S.A. în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății.  
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare  
ROMBELL SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 


