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Capitolul I. Societăţi de servicii de investiţii financiare ________1 

1. Societate de servicii de investi ii financiare. Înc lcarea 
obliga iei de a p stra informa iile şi datele referitoare la 
serviciile prestate şi tranzac iile efectuate. Sanc ionarea 
contraven ional  a Preşedintelui – director general al 
societ ii. Legalitate ________________________________1 

2. Societate de servicii de investi ii financiare. Sanc ionarea 
contraven ional  a persoanei fizice, director adjunct şi 
reprezentant al compartimentului de control intern pentru 
nerespectarea regulilor pruden iale şi de conduit .  
Legalitate ________________________________________3 

3. Societate de servicii de investi ii financiare. Înc lc ri ale 
legisla iei specifice pie ei de capital imputate preşedintelui 
societ ii. Legalitate _______________________________10 

4. Societate de servicii de investi ii financiare.  
Neîndeplinirea în termen legal a obliga iilor de înregistrare de 
men iuni la ORC precum şi nerespectarea regulilor de 
pruden ialitate. Sanc ionarea contraven ional  a 
conduc torului societ ii. Legalitate___________________13 

5. Societate de servicii de investi ii financiare. Sanc ionare 
contraven ional  pentru introducerea în pia a ofertelor publice 
(POF) a unui ordin de cump rare de ac iuni, f r  plata 
integral  a ac iunilor la momentul subscrierii, în situa ia 
special  în care sunt utilizate serviciile unei b nci custode. 
Nelegalitate______________________________________16 

6. Societate de servicii de investi ii financiare. Retragerea 
autoriza iei de func ionare pentru nerespectarea regulilor 
pruden iale şi de conduit . Legalitate __________________19 

7. Societate de servicii de investi ii financiare. Sanc ionarea 
contraven ional  a conduc torului CCI, de c tre CNVM, cu 
neobservarea prevederilor art. 275 alin (3) din lege. 
Nelegalitate______________________________________31 

8. Societate de servicii de investi ii financiare. Deficien e 
neremediate în termenul impus de c tre CNVM. Sanc ionarea 
contraven ional  a persoanei fizice, director general şi 
membru al consiliului de administra ie. Legalitate________35 
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9. Societate de servicii de investi ii financiare. Clauz  nelegal  
inserat  în contractul de prest ri servicii de investi ii 
financiare privind lipsa de r spundere a SSIF. Ac iune în 
contencios administrativ împotriva CNVM ____________ 38 

10. Societate de servicii de investi ii financiare. Nemul umire a 
unui client generat  de clauzele contractului de prest ri de 
servicii de investi ii financiare. Ac iune în contencios 
administrativ îndreptat  împotriva CNVM.  
Inadmisibilitate __________________________________ 42 

11. Societate de servicii de investi ii financiare. Activit i de 
intermediere de valori mobiliare f r  autoriza ie.  
Sanc ionare contraven ional . Legalitate ______________ 45 

12. Desf şurare de activit i de investi ii financiare specifice 
pie ei de capital f r  autoriza ie din partea CNVM. Sanc iuni 
întemeiate pe asem n ri nerelevante între societatea 
contravenient  şi o SSIF. Nelegalitate ________________ 48 

13. Societate de servicii de investi ii financiare. Modificarea 
structurii ac ionariatului f r  notificarea prealabil  a CNVM. 
Sanc ionarea contraven ional  a persoanei fizice membru în 
consiliul de administra ie. Legalitate _________________ 50 

14. Societate de servicii de investi ii financiare. Ac iune în 
contencios administrativ împotriva CNVM pentru repararea 
prejudiciului cauzat de aceasta prin acte de sanc ionare 
anulate irevocabil de instan ele de judecat ____________ 56 

Capitolul al II-lea. Organisme de plasament colectiv în  

valori mobiliare __________________________________ 66 

15. Societate de investi ii financiare. Ac iune în contencios 
administrativ pentru anularea deciziei CNVM de retragere de 
la tranzac ionare a ac iunilor unui emitent. Decizie CNVM 
emis  în considerarea unei hot râri AGEA anterior anulat  
prin hot râre judec toreasc  irevocabil . Nelegalitate ____ 66 

16. Societate de investi ii financiare. Ordonan a CNVM de 
obligare a Consiliului de administra ie de a convoca AGA cu 
privire la oportunitatea men inerii în func ie a preşedintelui  
Consiliului de administra ie în condi iile trimiterii  
acestuia în judecat  de c tre DNA. Legalitate __________ 68 

17. Societate de investi ii financiare. Ordonan a CNVM de 
convocare AGA pentru analiza oportunit ii alegerii unor noi 
membrii ai consiliului de administra ie având în vedere 
trimiterea în judecat  a preşedintelui consiliului de 
administra ie. Legalitate ___________________________ 72 
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18. Societate de administrare a investi iilor. M suri dispuse de 
CNVM ca urmare a retragerii autoriza iei de func ionare. 
M suri contradictorii ale CNVM. Nelegalitate___________75 

19. Societate de investi ii financiare. Cooptare administrator f r  
avizul CNVM. Actul de sanc ionare nu cuprinde elementele 
de fapt şi de drept care formeaz  fapta contraven ional  şi nici 
men ionarea unei fapte personale de natur  contraven ional  
s vârşite de c tre contravenient. Nelegalitate____________79 

20. Societate de investi ii financiare. Acte ale CNVM ce atest  
de inerea unei participa ii ce dep şeşte pragul maxim de 1% 
contrar prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 şi 
Instruc iunilor CNVM nr. 1/2007. Cerere de suspendare. 
Condi ii de admisibilitate ___________________________84 

21. Societate comercial  cu denumire ce include sintagma „fond 
de investi ii” f r  a de ine autoriza ie a CNVM în acest sens. 
Decizie a CNVM de eliminare a sintagmei „fond de  
investi ii” din denumirea societ ii. Legalitate ___________85 

22. Societate de administrare a investi iilor. Calculare eronat  a 
activului net al fondului de investi ii ce a condus la 
diminuarea valorii unitare a activului net. Sanc ionare 
contraven ional  a persoanei fizice. Legalitate___________87 

Capitolul al III-lea. Obligaţia de informare a investitorilor____93 

23. Emitent. Nerespectarea obliga iei de transmitere a rapoartelor 
curente. Sanc ionare de c tre CNVM a persoanei fizice f r  o 
sanc ionare a persoanei juridice. Act administrativ al CNVM 
care con ine norme care adaug  la lege. Nelegalitate______93 

24. Emitent. Societate comercial  pe ac iuni privatizat  în  
temeiul legii nr. 55/1995. Neîndeplinire a obliga iei de 
raportare c tre CNVM. Sanc ionare contraven ional  cu 
amend  reprezentând 0,5% din capitalul v rsat. Legalitate _96 

25. Emitent. Neîndeplinirea obliga iei privind depunerea la 
CNVM a raport rilor financiare. Sanc ionare 
contraven ional . Legalitate _________________________98 

26. Emitent. Societate comercial  pe ac iuni aflat  în procedura 
falimentului. Netransmiterea raport rilor financiare. 
Sanc ionare contraven ional . Legalitate ______________101 

Capitolul al IV-lea. Oferta publică de preluare _____________104 

27.  Oferta public  de preluare obligatorie. Diferen a  
semnificativ  între pre ul cel mai mare pl tit de ofertant în 
ultimele 12 luni anterioare ofertei şi pre ul ac iunilor 
determinat potrivit criteriului activului net. Obligativitatea ca 
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pre ul în cadrul ofertei s  fie stabilit de c tre un  
evaluator independent. Legalitate____________________104 

28. Oferta public  de preluare obligatorie. Societate comercial  al 
c rei activ net cuprinde valori evident superioare pre ului 
celui mai mare pl tit de ofertant în ultimele 12 luni precedente 
lans rii ofertei. Decizie a CNVM privind stabilirea  
pre ului de c tre un evaluator independent. Legalitate ___ 113 

29. Ofert  public  de preluare obligatorie. Existen a criteriului 
„pre  pl tit de ofertant în perioada de 12 luni anterioare 
ofertei” în toate cazurile de ofert  public  de preluare 
obligatorie. Decizie CNVM de calculare a pre ului ofertei pe 
baza unei expertize efectuat  de un evaluator independent. 
Legalitate _____________________________________ 119 

30. Oferta public  de preluare obligatorie. Regulament subsecvent 
unei legi abrogate. Ordonan a CNVM privind obliga ia de 
depunere a documenta iei. Persoane care ac ioneaz  în  
mod concertat asupra emitentului. Legalitate __________ 121 

31. Ofert  public  de preluare obligatorie. Persoane care 
ac ioneaz  în mod concertat asupra unui emitent. Prezum ie 
legal . Sarcina probei ____________________________ 137 

32. Ofert  public  de preluare obligatorie. Ordonan a CNVM 
privind obliga ia de depunere a documenta iei aferente  
ofertei. Persoane care ac ioneaz  în mod concertat asupra 
emitentului. Legalitate ___________________________ 141 

33. Ofert  public  de preluare obligatorie. Ordonan a CNVM 
privind depunerea documenta iei aferente ofertei. Persoane 
care ac ioneaz  în mod concertat în leg tur  cu emitentul. 
Legalitate _____________________________________ 144 

34. Ofert  public  de preluare obligatorie. Ini ierea ofertei de 
c tre societatea mam  a ac ionarului persoan  juridic  care a 
dep şit pragul de 33% din drepturile de vot asupra 
emitentului. Legalitate ___________________________ 148 

35. Ofert  public  de preluare obligatorie. Neîndeplinirea 
obliga iei de suspendare a drepturilor de vot care dep şesc 
33% din totalul drepturilor de vot ale emitentului pân  la 
derularea ofertei publice de preluare obligatorie. Sanc ionare 
contraven ional  a preşedintelui consiliului de  
administra ie al emitentului. Legalitate_______________ 155 

36. Ofert  public  de preluare obligatorie. Ac iune în desp gubire 
reprezentând diferen a de pre  dintre valoarea real  a 
ac iunilor şi valoarea oferit  în cadrul ofertei publice de 
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cump rare. Chemare în garan ie a CNVM. Termen de 
prescrip ie ______________________________________158 

37. Ofert  public  de preluare. Sanc ionare contraven ional  a 
emitentului şi a administratorului acestuia pentru nefinalizarea 
prelu rii ac iunilor de pe pia  prin ofert  public . Termen de 
prescrip ie a constat rii, aplic rii şi execut rii sanc iunii 
contraven ionale. Legalitate ________________________162 

38. Ofert  public  de preluare. Atestat CNVM prin care s-a 
statuat asupra legalit ii unei hot râri a consiliului de 
administra ie al unei societ i comerciale. Nelegalitate ___164 

39. Ofert  public  de cump rare. Ac iune în anularea  
art. 74 alin. (8) din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM. 
Obliga ia impus  ac ionarilor minoritari, în cazul unei oferte 
publice de cump rare, de a vinde ofertantului ac iunile 
de inute. Legalitate _______________________________168 

40. Ofert  public  de preluare obligatorie. Excep ie de 
nelegalitate privind art. 68 alin. (3) din Regulamentul CNVM 
nr. 13/2004 privind emiten ii şi opera iunile cu valori 
mobiliare. Stabilirea pre ului în cadrul ofertei publice de 
preluare obligatorie. Legalitate______________________173 

Capitolul al V-lea. Bursa de valori _______________________195 

41. Ac iune în obligarea CNVM la emiterea deciziei de  
aprobare a constituirii şi administr rii sistemului alternativ  
de tranzac ionare a BVB, precum şi de autorizare 
corespunz toare a BVB şi a reglement rilor acesteia_____195 

Capitolul al VI-lea. Măsuri asigurătorii dispuse  

de către CNVM __________________________________199 

42. M sura asiguratorie constând în blocarea transferului unui 
pachet de ac iuni asupra c rora exist  litigiu cu privire la 
dreptul de proprietate asupra acestora. Legalitate________199 

43. M sura asigur torie dispus  de CNVM. Restric ionarea  
de la vânzare a ac iunilor de inute de mai mul i ac ionari  
în capitalul social al emitentului. Nelegalitate __________203 

44. M suri asigur torii dispuse de CNVM. Restric ionarea  
de la vânzare a unor ac iuni de inute de diferi i ac ionari în 
capitalul social al emitentului. Aplicarea prezum iei  
lucrului judecat. Nelegalitate _______________________206 

45. M suri asigur torii dispuse de c tre CNVM. Obligarea de 
c tre CNVM a emitentului în vederea convoc rii AGA pentru 
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p strarea caracterului nominativ al ac iunilor transformate 
anterior în ac iuni la purt tor. Legalitate______________ 210 

46. M suri asigur torii dispuse de c tre CNVM. M suri de 
obligare a consiliului de administra ie privind convocarea 
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