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Către: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
Fax: 021-326.68.48 

              BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. – Piaţa Reglementată 
Fax: 021- 256.92.76 

 

De la: S.C. BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. 
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RAPORT CURENT 

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Legii nr. 

297/2004 privind piaţa de capital 

 

Data raportului: 05.11.2010 

Denumirea entităţii emitente: S.C. BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.  

Sediul social: Mun. Bucureşti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2 

Numărul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 17777754   

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/12328/2005 
Capital social subscris şi vărsat: 76.741.980 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Piaţa Reglementată - Categoria II 

Acţiuni (simbol de piaţă BVB) 
Evenimente importante de raportat – stadiul litigiilor în care este implicată societatea conform art. 113, pct A, alin 
(1), lit. j) din Reg CNVM nr. 1/2006  

 
Vă transmitem situaţia litigiilor în care este implicată S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. şi care au înregistrat 
modificări:  
 
Nr 

crt 

Nr. dosar Instanţa 

competentă 
Obiect  Părţi implicate Stadiu procesual / 

Observaţii 
1 8260/3/20

09 
(conexat 
la dosar 
nr. 
622/3/200
9) 

Tribunalul 
Bucureşti – 
Secţia a VII a 
Comercială 

procedura insolvenţei – 
societăţi cu răspundere 
limitată 

BVB-creditor; 
Central European 
Investment - debitor 

La ultimul termen de 
judecată, a fost respins planul 
de reorganizare propus de 
către debitoare. Totodată a 
fost dispusă începerea 
procedurii de faliment 
împotriva debitoarei. 
Următorul termen de judecată 
a fost stabilit pentru data de 
24.02.2011. 

2  34430/300
/2010 

Judecătoria 
Sectorului 2 
Bucureşti 

plângere împotriva 
rezoluţiei procurorului 
prin care s-a dispus 
neînceperea urmăririi 
penale împotriva BVB 
pentru o presupusă 
săvârşire a 
infracţiunilor de insultă, 
calomnie, abuz de 
încredere şi înşelăciune. 

BVB – intimat; 
BCR Erste Bank 
Grup – intimat; 
BCR Securities SA 
– intimat;  
Constantin 
Tănăsescu - petent 
 

La ultimul termen de 
judecată, instanţa a respins 
plângerea ca nefondată şi a 
menţinut ca legală şi 
temeinică rezoluţia atacată. 
Cu recurs. 



 

3 5940.1/3/2
003 

Curtea de 
Apel – Secţia 
I Penală 

înşelăciune cu 
consecinţe deosebit de 
grave şi fals intelectual 
prin care inculpaţii au 
obţinut proprietatea 
asupra mai multor 
imobile situate în 
sectorul 1 Bucureşti, 
case şi teren în 
suprafaţa de 575 mp 
situate în B-dul Mareşal 
Alexandru Averescu nr. 
44-46 

Luca Gheorghe, 
Stan Costel, Stan 
Daniela, Nica 
Benoni, Caraian 
Romică, Constantin 
Nicolae, Pentelei 
Florinel, Petelei 
Constanţa- apelanţi-
intimaţi-inculpaţi;  
Parchetul de pe 
langă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – 
Departamentul 
Naţional 
Anticorupţie – 
apelant; Primăria 
Municipiului 
Bucureşti - intimată 
parte- civilă;  
Administraţia 
Domeniului Public 
Sector 1 - intimată-
parte civilă; BVB - 
intimată-parte 

civilă 

Judecare apel (rejudecare) 
La ultimul termen de judecată 
dosarul a fost amânat. 
Următorul termen de judecată 
a fost stabilit pentru data de 
17.11.2010. 

4 10560/3/2
010 

Tribunalul 
Bucureşti – 
Secţia a VIII-
a Conflicte 
de muncă şi 
asigurări 
sociale 

Contestaţie decizie de 
concediere 

BVB –intimat;  
Oancea Ecaterina- 
contestatoare 

Fond; La ultimul termen de 
judecată, instanţa a admis 
cererea de anulare a deciziei 
de concediere şi a dispus 
reintegrarea contestatoarei pe 
postul deţinut anterior, 
obligând totodată BVB la 
plata salariilor restante pentru 
perioada dintre momentul 
concedierii şi momentul 
reintegrării efective. Cu 
recurs. 

5 11157/3/2
010 

Tribunalul 
Bucureşti – 
Secţia a VIII-
a Conflicte 
de muncă şi 
asigurări 
sociale 

Contestaţie decizie de 
concediere 

BVB – intimat; 
Manea Andreea - 
contestatoare 

Fond; La ultimul termen de 
judecată, instanţa a respins 
contestaţia împotriva deciziei 
de concediere . Cu recurs. 

 

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat. 

 

Valentin Ionescu 

Director General 
 
 


