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ORDONANŢA NR.     123 / 31.03.2005 
 

 
 

 În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin 1 şi alin. 4 şi art. 9 alin. 2 din Statutul CNVM 
adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 
514/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 297/2004, 
 
 În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.19/27.06.2001, 17/29.05.2002, 
31/04.11.2002 şi 19/18.10.2004, 
  

Având în vedere faptul că începând cu data de 01.07.2005 intră în vigoare Legea 
nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale precum şi faptul că: 

- în conformitate cu prevederile acestei legi unitatea monetară naţională va fi leul nou, divizat 
în 100 de bani; 

- valoarea nominală a unei acţiuni emise de către societăţile comerciale înscrise în Anexa care 
face parte integrantă din prezenta ordonanţă nu este multiplu de 100, astfel încât după data 
de 01.07.2005 această valoare nu va fi multiplu de 1 ban nou; 

- este necesară protejarea tuturor acţionarilor şi derularea în bune condiţii a unor eventuale 
majorări ale capitalului social realizate ulterior datei de 01.07.2005, 
 
În conformitate cu prevederile articolului nr. 2 alin. (5) lit. b) şi lit.c) din Legea nr. 297/2004 

privind piaţa de capital,  
 

 Având în vedere hotărârile luate în şedinţele Comisiei din data de 08.03.2005 şi din data de 
15.03.2005, 
 
 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Dispune: 

 
 

Art.1 Consiliul de administraţie / Administratorul unic al societăţilor comerciale înscrise în 
Anexă are obligaţia de a convoca, în cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, 
în condiţiile prevăzute de art. 117 şi art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor care să hotărască cu privire la modificarea valorii nominale a unei 
acţiuni astfel încăt aceasta să fie multiplu de 100, precum şi cu privire la modificarea 
corespunzătoare a capitalului social. 
 
 Art.2 În baza hotărârii A.G.E.A. societăţile comerciale înscrise în Anexă vor înregistra la 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului modificările care se impun, până la data de 30.06.2005. 



 
Art.3 În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art.1 din prezenta ordonanţă, C.N.V.M. va 

solicita tribunalului competent, în conformitate cu art. 2 alin. (5) lit.c) din Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, să dispună convocarea adunării generale a acţionarilor a societăţilor 
comerciale înscrise în Anexă. 

 
Art.4 Prezenta Ordonanţă, în copie, va fi comunicată, individual societăţilor comerciale 

vizate, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi publicată pe site-ul C.N.V.M. şi în 
Buletinul C.N.V.M. 
 

Art.5 Prezenta Ordonanţă intră în vigoare la data comunicării, iar în situaţia în care partea 
vizată nu poate fi contactată, la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

 
Art.6 Direcţia Emitenţi şi Direcţia Monitorizare Investigare din cadrul Direcţiei Generale 

Supraveghere, Secretariatul General şi Directorul General Executiv vor lua măsuri pentru aducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei Ordonanţe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
PREŞEDINTE 
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