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Capitolul I. INTRODUCERE   

 

Cap.I A. Identificarea expertului contabil parte 

Subsemnata MITREA MIHAELA EVELINA, expert contabil judiciar, domiciliată 

in Bucureşti, sector 4, posesoare a carnetului de expert contabil nr. 42936/2012, 

înscrisă în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România (CECCAR) la pozitia 42936, prin Ordonanţa din 25.03.2014 a 

Parchetului de pe lângă I.C.C.J. - D.N.A. Secţia a II-a am fost încuviinţată ca 

expert contabil din partea: EDEN LLC, S.C. APROMATCO S.A., S.C. ARBORIA 

MANUFACTURING S.R.L., S.C. ARGUS ALARM SYSTEM S.RL., 

GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA, pentru a participa la întocmirea 

răspunsului la obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit de 

expertul contabil judiciar desemnat IORDACHE AURELIA ELENA în cauza ce 

formează obiectul dosarului de urmărire penală 287/P/2010. 

 

Cap.I B. Identificarea obiecţiunilor la raportul de expertiză contabilă 

Organul de cercetare penală a solicitat experţilor să răspundă la următoarele 

obiecţiuni formulate de părţile implicate: 

1) Obiecţiuni formulate de EDEN LLC, S.C. APROMATCO S.A., S.C. 

ARBORIA MANUFACTURING S.R.L., S.C. ARGUS ALARM SYSTEM S.R.L., 

GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA - 330 pagini. 

2)  Obiecţiuni formulate de MARIN VASILE - 4 pagini. 

3)  Obiecţiuni formulate de SAVA CĂTĂLIN - 7 pagini. 

4)  Obiecţiuni formulate de S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. - 3 pagini. 

5)  Obiecţiuni formulate de S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. - 7 pagini. 

 

Cap.I C. Perioada de timp şi locul în care s-au efectuat lucrările şi s-a redactat 

prezentul răspuns la obiecţiuni 

Lucrările prezentului raport de răspuns la obiecţiuni s-au efectuat în perioada 

03.04.2014 - data depunerii la organul de urmărire penală. 
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Redactarea prezentului răspuns la obiecţiuni a fost făcută în perioada 01.09.2015 - 

data depunerii la organul de cercetare penală. 

Analiza documentelor şi redactarea prezentului răspunsului la obiecţiuni s-au făcut 

la sediul profesional al expertului contabil parte MITREA MIHAELA EVELINA, 

la sediul D.N.A. din Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr.79-81, precum şi la sediul din 

Bucureşti, str.  Baltagului 7A, ap.16, sector 5 aparţinând expertului contabil 

desemnat IORDACHE AURELIA ELENA. 

 

Capitolul II. DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE 

RĂSPUNS LA OBIECŢIUNI 

 

Cap.II. 1. Răspuns la obiecţiunile formuate de EDEN LLC, S.C. 

APROMATCO S.A., S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L., S.C. 

ARGUS ALARM SYSTEM S.R.L., GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA 

Cap.II 1.1 Răspuns la Obiecţiunile la Obiectivul nr.1 

OBIECTIVUL NR.1 

"Precizaţi istoricul acţionarilor şi administratorilor S.C. APROMATCO S.A. de la 

înfiinţare până la zi (data prezentei) astfel cum apare în evidenţele O.N.R.C., 

Depozitarului Central, Registrului Acţionarilor." 

Raportat la Obiectivul nr.1, în urma analizării raportului de expertiză contabilă, a 

documentelor justificative care se regăsesc la dosarul de cercetare penală şi a 

obiecţiunilor formulate de părţi, în opinia mea consider că: 

- În cuprinsul raportului de expertiză contabilă s-au strecurat erori, aşa cum reiese 

şi din adresa din 18.09.2014 pe care am înmânat-o expertului contabil desemnat; 

din adresa din 23.01.2015 pe care am trimis-o expertului contabil desemnat prin 

poştă cu confirmare de primire şi valoare declarată, precum şi din prezentul 

răspuns la obiecţiuni; 

- Din conţinutul raportului de expertiză contabilă nu reies mai multe aspecte 

relevante pentru cauză, probate cu documentele justificative care se regăsesc la 

dosarul de cercetare penală, ca de exemplu:  

 * nu s-a făcut nicio referire la sechestrul asigurător instituit de Parchetul de 

 pe lângă Tribunalul Bucureşti prin Ordonanţa din 21.03.2008 asupra a 

 702.609 acţiuni emise de S.C. APROMATCO S.A. şi deţinute de EDEN 
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 LLC, sechestru care figura înregistrat atân în Registrul Comerţului, cât şi în 

 Registrul Acţionarilor, şi nici la faptul că în 04.06.2010 DEPOZITARUL 

 CENTRAL S.A. a  înregistrat transferul celor 702.609 acţiuni aflate sub 

 sechestru penal către  PENGANA LLC fără să existe documentele 

 justificative legal întocmite  privind dreptul de proprietate al PENGANA 

 LLC;  

 * toate aspectele relevante pe care le-am găsit şi care nu se regăsesc în 

 raportul de expertiză le voi arăta detaliat în prezentul răspuns la obiecţiuni.  

- În raportul de expertiză contabilă răspunsurile la obiective s-au tratat superficial 

şi incomplet. De exemplu, raportat la obiectivul nr.1:   

 * Hotărârea A.G.E.A. din 10.08.2007 la care a votat PENGANA LLC a fost 

 reţinută în raportul de expertiză contabilă fără a se verifica dacă aceasta a 

 fost înregistrată sau nu în Registrul Comerţului aşa cum cerea Obiectivul 

 nr.1; 

 * la obiectivul nr.1 nu s-a prezentat şi nu s-a făcut nicio referire cu privire la 

 istoricul acţionarilor  astfel cum apare în Registrul Acţionarilor S.C. 

 APROMATCO S.A., în evidenţele Depozitarului Central S.A.; 

- Totodată, în cuprinsul raportului de expertiză contabilă în capitolul II 

"Desfăşurarea expertizei" nu am regăsit concluziile ce trebuie să prezinte o sinteză 

şi părerea expertului izvorâtă din constatările sale, iar în capitolul III "Concluzii"  

s-a preluat întreaga descriere amănunţită a operaţiunilor efectuată în capitolul II, 

fără să rezulte de aici concluziile precise şi concise; 

- De asemenea, există diferenţe semnificative între rezultatele raportului de 

expertiză iniţial şi constatările expertului contabil parte Mitrea Mihaela Evelina cu 

privire la istoricul acţionarilor şi administratorilor S.C. APROMATCO S.A. aşa 

cum apare în Registrul Comerţului. 

Având în vedere cele arătate mai sus, multiplele omisiuni şi erori din cuprinsul 

raportului de expertiză contabilă, pentru a putea răspunde fundamentat la 

obiecţiuni este necesar a se cerceta şi arăta mai intâi răspunsul la obiectivul nr.1. 

Pe baza actelor care sunt depuse la dosarul de cercetare penală, expertul contabil 

parte Mitrea Mihaela Evelina precizează că istoricul acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A. de la înfiinţare până la zi (data prezentei) astfel cum 

apare în evidenţele O.N.R.C., Depozitarului Central, Registrului Acţionarilor 

se prezintă după cum urmează: 
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Cap.II 1.1. A. Istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. de la înfiinţare 

până la zi, aşa cum apare în evidenţele DEPOZITARULUI CENTRAL, 

Registrului Acţionarilor 

A.1 Studiul reglementărilor legale cu privire la Registrul Acţionarilor 

În conformitate cu prevederile art.177 (1) din Legea 31/1990 coroborate cu 

dispoziţiile HG 885/1995, evidenţa acţionarilor unei societăţi pe acţiuni se ţine 

obligatoriu cu ajutorul Registrului Acţionarilor, gestionat de Consiliul de 

administraţie sau, după caz, de manager. Registrul Acţionarilor trebuie să arate 

numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul 

acţionarilor cu acţiuni nominative, precum şi vărsămintele făcute în contul 

acţiunilor. 

Conform prevederilor HG 885/1995, Registrul Acţionarilor se actualizează ori de 

câte ori este convocată o adunare generală, dar cel puţin o dată pe an, înaintea 

adunării ordinare de discutare a bilanţului. Actualizarea Registrului Acţionarilor se 

face pornind de la lista acţionarilor existenţi la începutul perioadei pentru care se 

face actualizarea şi ţinând seama de soldul titlurilor, rezultat din toate transmiterile 

de acţiuni, înregistrate în registrul de acţiuni în toată perioada pentru care se 

efectuează actualizarea. În Registrul de Acţiuni se înregistrează, în ordine 

cronologică, toate modificările în deţinerea proprietăţii asupra acţiunilor, indiferent 

de natura juridică a transmiterii proprietăţii - cesiune, succesiune şi altele. 

Art.5 din H.G. 885/1995 prevede ca, la înregistrarea în Registrul Acţionarilor, 

precum şi în Registrul de Acţiuni, a modificărilor intervenite în deţinerea 

proprietăţii asupra acţiunilor să fie respectate anumite reguli, şi anume: 

- În cazul dobândirii prin succesiune a acţiunilor, înscrierea se face cu respectarea 

art.68 alin.2 din Legea 31/1990, pe baza certificatului de moştenitor sau, pentru 

persoanele juridice, pe baza actului legal doveditor al calităţii de succesor, fiind 

obligatorie şi semnătura beneficiarului ori a mandatarului acestuia; 

- În cazul vânzării prin executare silită a acţiunilor gajate, înregistrarea se face pe 

baza actului de vânzare legal încheiat, fiind obligatorie şi semnătura beneficiarului 

sau a mandatarului acestuia. 

- În toate cazurile, depunerea semnăturii se face cu ocazia primei adunări generale, 

care are loc după efectuarea cesiunii, dobândirii succesiunii sau, după caz, a 

dobândirii silite. 

Potrivit art.5 (3) din H.G. 885/1995 "Societatea comercială, prin grija 

administratorilor sau, după caz, a managerului, este obligată să verifice 

identitatea persoanelor şi dreptul acestora de a semna în registrul de acţiuni, 
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precum şi autenticitatea actelor pe baza cărora se certifică înregistrările 

operate." 

Potrivit art.179 din Legea 31/1990 "Registrul Acţionarilor şi Registrul 

Obligaţiunilor se pot ţine manual sau în sistem computerizat." Conform 

prevederilor art. 180 din Legea 31/1990, societatea comercială poate contracta cu o 

societate de registru independent privat ţinerea Registrului Acţionarilor în sistem 

computerizat şi efectuarea înregistrărilor şi a altor operaţiuni legate de acest 

registru, caz în care este obligatorie menţionarea în Registrul Comerţului a firmei 

şi sediului acesteia. 

De asemenea, conform prevederilor Legii 31/1990, coroborate cu Legea 297/2004 

şi cu reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), în cazul 

societăţilor ale căror acţiuni sunt cotate la bursă Registrului Acţionarilor este ţinut 

obligatoriu de către o societate de registru independent autorizată. 

A.2.Cine a gestionat Registrul Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. 

S.C. APROMATCO S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată în 05.02.1991, având 

numărul de ordine în Registrul Comerţului J40/245/1991 şi cod unic de înregistrare 

331730 atribuit la data de 10.12.1992. 

Din studiul documentelor de la dosarul de cercetare penală referitoare la Registrul 

Acţionarilor, a rezultat că: 

1. în perioada de la înfiinţare până în 23.12.1996, Registrul Acţionarilor a fost 

gestionat de S.C. APROMATCO S.A. 

2. în perioada 24.12.1996 - 11.08.2005, Registrul Acţionarilor a fost gestionat 

de societatea APROMATCO S.A., apoi ca urmare a listării acţiunilor 

emitentului la bursă în 1997 gestiunea a fost predată către S.C. Registrul 

Roman al Acţionarilor S.A. (R.R.A.), apoi către succesorii săi S.C. Regisco 

S.A. şi S.C. Depozitarul Central S.A.; 

3. în perioada 12.08.2005 - 19.11.2007, Registrul Acţionarilor a fost gestionat 

de S.C. APROMATCO S.A.; 

4. în perioada 20.11.2007 - 26.07.2010, Registrul Acţionarilor a fost gestionat 

de S.C. Depozitarul Central S.A. în baza Contractului de prestări de servicii 

nr.60975/19.11.2007 încheiat cu S.C. APROMATCO S.A.; 

5. în perioada 27.07.2010 - 23.05.2011, Registrul Acţionarilor a fost gestionat 

de S.C. APROMATCO S.A.; 

6. din 23.05.2011 până în prezent Registrul Acţionarilor se află la D.N.A. 
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A.3. Istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A de la înfiinţare până în 

prezent aşa cum apare în Registrul Acţionarilor 

A.3.1.În perioada de la înfiinţare până în 23.12.1996 

în care Registrul Acţionarilor a fost gestionat de S.C. APROMATCO S.A., din 

lipsa documentelor nu se poate identifica istoricul acţionarilor aşa cum apare în 

Registrul Acţionarilor. Singurele informaţii aferente acestei perioade cu privire la 

istoricul acţionarilor sunt cele înregistrate în Registrul Comerţului. 

A.3.2. În perioada 24.12.1996 - 11.08.2005 

Conform adresei Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) cu 

nr.00/11533/19.07.2012, acţiunile S.C. APROMATCO S.A. au fost tranzacţionate 

pe piaţa RASDAQ, categoria III-R, începând cu data de 24.12.1996. Perioada de 

tranzacţionare a acţiunilor emitentului pe această piaţă a fost 24.12.1996 - 

16.06.2005, data de 16.06.2005 reprezentând momentul delistarii emitentului, 

conform hotărârii A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din data de 07.03.2005. 

Ca urmare a listării emitentului, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 şi ale 

Legii 297/2004, prin contractul încheiat între APROMATCO S.A. şi R.R.A. 

înregistrat cu nr.345 din anul 1997, gestionarea Registrului Acţionarilor a fost 

preluată de S.C. Registrul Roman al Acţionarilor S.A. (R.R.A.). 

În perioada 24.12.1996 - 11.08.2005 s-a modificat atât acţionariatul, cât şi capitalul 

social al S.C. APROMATCO S.A.  

La data de referinţă 02.07.1999, capitalul social al S.C. APROMATCO S.A. este 

de 948.660 lei, format din 379.464 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune, 

iar structura acţionariatului în evidenţele S.C. Registrul Roman al Acţionarilor S.A. 

se prezenta după cum urmează: 

 

 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 02.07.1999

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Arboria Manufacturing SRL 205.296 2,50 513.240,00 54,102%

Broadhurst Investments Limited 20.442 2,50 51.105,00 5,387%

Ganea Bogdan 10.764 2,50 26.910,00 2,837%

Ionescu Daniel 5.018 2,50 12.545,00 1,322%

Alţi acţionari 137.944 2,50 344.860,00 36,352%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%
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Din documentele de la dosarul cauzei a rezultat că acţionarul majoritar S.C. 

Arboria Manufacturing S.R.L. a achiziţionat 205.296 acţiuni (reprezentând 

54,102%) prin contractul de vânzare - cumpărare nr.438/23.07.1998 încheiat cu 

F.P.S. (actual A.V.A.S.) (document consultat în copie la dosarul de cercetare 

penală). 

La data de referinţă 21.12.2000, capitalul social al S.C. APROMATCO S.A. este 

de 1.624.500 lei, format din 649.800 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 

lei/acţiune, iar structura acţionariatului în evidenţele S.C. Registrul Roman al 

Acţionarilor S.A. se prezenta după cum urmează: 

 

 

 

Majorarea de capital social prin aport de numerar de la 948.660 lei la 1.624.500 lei 

s-a stabilit în cadrul A.G.E.A. din data de 15.07.1999 şi a primit avizul în şedinţa 

C.N.V.M. din 01.11.2000. Cu ocazia acestei majorări de capital social, în cadrul 

dreptului de preferinţă S.C. Arboria Manufacturing S.R.L. a subscris 146.257 

acţiuni, iar Broadhurst Investments LTD 14.563 acţiuni. În perioada de derulare a 

plasamentului privat primar de acţiuni avizat în 06.12.2000 cu Avizul C.N.V.M. 

nr.590, S.C. Arboria Manufacturing S.R.L. a subscris 99.597 acţiuni, iar 

Broadhurst Investments LTD un număr de 9.919 acţiuni. 

La data de referinţă 05.07.2001, capitalul social al S.C. APROMATCO S.A. este 

de 2.326.512,50 lei, format din 930.605 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 

lei/acţiune, iar structura acţionariatului în evidenţele S.C. Registrul Roman al 

Acţionarilor S.A. se prezenta după cum urmează: 

 

 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 21.12.2000

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Arboria Manufacturing SRL 451.150 2,50 1.127.875,00 69,429%

Broadhurst Investments Limited 44.924 2,50 112.310,00 6,914%

Alţi acţionari 153.726 2,50 384.315,00 23,657%

Total 649.800 2,50 1.624.500,00 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 05.07.2001

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

Broadhurst Investments Limited 98.925 2,50 247.312,50 10,630%

Alţi acţionari 134.623 2,50 336.557,50 14,466%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Majorarea de capital social de la 1.624.500 lei la 2.326.512,50 lei s-a stabilit în 

cadrul A.G.E.A. din data de 09.04.2001. Cu ocazia acestei majorări de capital 

social, în cadrul dreptului de preempţiune S.C. Arboria Manufacturing S.R.L. a 

subscris 245.907 acţiuni, iar Broadhurst Investments LTD 34.898 acţiuni. 

La data de referinţă 17.12.2003, în conformitate cu Registrul Acţionarilor 

eliberat de S.C.Regisco S.A. pentru această dată ataşat procesului - verbal cu 

nr.74845/18.05.2006, capitalul social al S.C. APROMATCO S.A. este de 

2.326.512,50 lei format din 903.605 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 

lei/acţiune, cuprinzând un număr de 2584 poziţii (acţionari). Structura 

acţionariatului în evidenţele S.C. Registrul Roman al Acţionarilor S.A. la 

17.12.2003 se prezenta după cum urmează:  

 

 

 

La data de referinţă 04.06.2004, aşa cum atestă Structura sintetică a registrului 

consolidat cu acţionarii care deţin un procent mai mare sau egal cu 1% eliberată de 

Registrul Roman al Acţionarilor S.A. cu nr.11736/04.06.2004, capitalul social este 

de 2.326.512,50 lei împărţit în 930.605 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 

lei/acţiune, iar structura acţionariatului S.C. APROMATCO S.A. este următoarea: 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 17.12.2003

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Tocu Raluca Eugenia 640 2,50 1.600,00 0,069%

Toma Aurica 1.192 2,50 2.980,00 0,128%

Broadhurst Investments Limited 17.726 2,50 44.315,00 1,905%

Lindsell Enterpărises Limited 1.482 2,50 3.705,00 0,159%

Fica G. Ionel 123 2,50 307,50 0,013%

Nita C. George 123 2,50 307,50 0,013%

Ionescu S. Daniel 5.018 2,50 12.545,00 0,539%

Parvanescu C. Vasile 123 2,50 307,50 0,013%

Banisor Valentin DAG 11.436 2,50 28.590,00 1,229%

Lista PPM 102.718 2,50 256.795,00 11,038%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Din actele de la dosar a rezultat că structura acţionariatului la 04.06.2004 este 

rezultată în urma următoarelor operaţiuni efectuate cu acţiunile emitentului: 

- În data de 16.12.2003, S.C. CDG Investment S.R.L. a achiziţionat de pe piaţa un 

număr de 92.967 acţiuni emise de SC APROMATCO S.A., la un preţ mediu de 

6,6468 lei/acţiune, prin intermediul agentului de valori mobiliare Gioga Ştefan 

Dragoş al custodelui Active Internaţional S.A. CUI 6812384; 

- În perioada 04.12.2003 - 12.12.2003, Năstase Raluca Eugenia (fostă Ţocu) a 

achiziţionat de pe piaţa un număr de 640 acţiuni emise de S.C. APROMATCO 

S.A., la un preţ mediu de 5,267656 lei/acţiune, prin intermediul agentului de valori 

mobiliare Gioga Ştefan Dragoş al custodelui Active Internaţional S.A. CUI 

6812384; 

- În data de 05.02.2004, Năstase Raluca Eugenia a achiziţionat de pe piaţa Rasdaq 

un număr de 12.345 acţiuni la un preţ mediu de 6,4406 lei/acţiune. 

În Şedinţa C.N.V.M. din 14.12.2004 a fost autorizată oferta publică de preluare în 

vederea închiderii SC. APROMATCO S.A., având ca ofertant pe S.C. ARBORIA 

MANUFACTURING S.R.L.., fiind emisă Decizia C.N.V.M. nr.4877/14.12.2004. 

La data iniţierii ofertei publice de preluare, structura acţionariatului în Registrul 

Acţionarilor se prezenta astfel: 

 

 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.06.2004

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Stanciu Corneliu 18.301 2,50 45.752,50 1,967%

Broadhurst Investments Limited 17.726 2,50 44.315,00 1,905%

Tocu Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,395%

Alţi acţionari 91.569 2,50 228.922,50 9,840%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data iniţierii ofertei publice de 

preluare, autorizată în şedinţa 

C.N.V.M. din 14.12.2004

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Manolache Ionica 38.294 2,50 95.735,00 4,115%

Tocu Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,395%

Alţi acţionari 89.302 2,50 223.255,00 9,596%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Persoanele care acţionau concertat în vederea închiderii S.C. APROMATCO S.A. 

erau: S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L., S.C. CDG INVESTMENT 

S.R.L., MANOLACHE IONICA şi NĂSTASE RALUCA EUGENIA, deţinând 

împreună 90,404% din capitalul social al emitentului. Structura acţionariatului la 

data iniţierii ofertei publice de preluare a rezultat ca urmare a realizării 

următoarelor operaţiuni: 

- În data de 12.07.2004, Manolache Ionica a achiziţionat de pe piaţa Rasdaq un 

număr de 19.208 acţiuni la un preţ mediu de 4,2378 lei/acţiune; 

- În data de 13.07.2004, Manolache Ionica a achiziţionat de pe piaţa Rasdaq un 

număr de 19.086 acţiuni la un preţ mediu de 4,346654 lei/acţiune. 

La data de 07.03.2005 în cadrul A.G.E.A. SC APROMATCO S.A. s-a hotărât: 

"închiderea/delistarea societăţii ca urmare a finalizării ofertei publice obligatorii 

de preluare în conformitate cu prevederile legale (...)." 

Structura sintetică a acţionariatului S.C. APROMATCO S.A., după închiderea 

ofertei, era următoarea: 

 

 
 

La data de referinţă 16.06.2005, aşa cum atestă Structura sintetică a registrului 

consolidat cu acţionarii care deţin un procent mai mare sau egal cu 5% eliberată de 

Registrul Roman al Acţionarilor S.A. ataşată Procesului - verbal 

nr.17958/17.06.2005, capitalul social este de 2.326.512,50 lei împărţit în 930.605 

acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune, iar structura acţionariatului S.C. 

APROMATCO S.A. era următoarea: 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data finalizarii ofertei publice de 

preluare

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Manolache Ionica 38.457 2,50 96.142,50 4,13%

Nastase Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,40%

Lista PPM 83.587 2,50 208.967,50 8,98%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

În cadrul A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din data de 07.03.2005 s-a hotărât 

"închiderea/delistarea societăţii ca urmare a finalizării ofertei publice"
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Totodată, potrivit Procesului - verbal nr.17958/17.06.2005, Registrul Actionarilor 

la 16.06.2005 conţine un număr de 2086 poziţii (acţionari) care deţin în total un 

număr de 930.605 acţiuni. 

Începând cu data de 16.06.2005,acţiunile emise de S.C. APROMATCO S.A. au 

fost retrase de la tranzacţionarea de pe piaţa RASDAQ şi radiate din evidenţele 

C.N.V.M., în baza A.G.E.A. din 07.03.2005, urmată de Avizul C.N.V.M. 

nr.56/29.03.2005, Decizia C.N.V.M. nr.1803/14.06.2005 şi Atestatul C.N.V.M. 

nr.151/14.06.2005. 

A.3.3. În perioada 12.08.2005 - 19.11.2007 

Registrul Acţionarilor a fost gestionat de S.C. APROMATCO S.A. 

Prin adresa cu nr.428/12.07.2005 emisă de S.C. APROMATCO S.A., reprezentată 

de Director General GEORGE NIŢA, şi înregistrată la Depozitarul Central S.A. cu 

nr.19982/12.07.2005, s-a solicitat: 

"Vă facem cunoscut că începând cu data de 16.06.2005 C.N.V.M. a hotărât 

retragerea de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ a acţiunilor emise de S.C. 

APROMATCO S.A. ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  S-A STABILIT CA 

EVIDENŢA ACŢIUNILOR SĂ SE ŢINĂ LA SOCIETATE, motiv pentru care vă 

rugăm să anulaţi contractul încheiat între APROMATCO S.A. şi R.R.A. înregistrat 

cu nr.345 din anul 1997, începând cu trim.III 2005." 

La data de 12.07.2005 când emitentul a formulat adresa cu nr.428, S.C. 

APROMATCO S.A. nu avea un Consiliu de Administraţie, ci gestiunea societăţii 

era realizată de administratorul unic pe SAVA CATALIN. 

Potrivit art.8 din Statutul S.C. APROMATCO S.A. valabil la 12.07.2005, 

evidenţa acţiunilor societăţii se ţine de către societate printr-un registru 

independent, iar conform prevederilor art.16 din Statut, modificarea statului 

este o prerogativă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A. 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 16.06.2005

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Arboria Manufacturing SRL 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Alţi acţionari 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Întrucât la O.N.R.C. nu s-a regăsit nicio hotărâre A.G.E.A. S.C. 

APROMATCO S.A. anterioara datei de 12.07.2005 în care să se stabilească ca 

evidenţa acţiunilor să se ţină de societate, opinia expertului contabil parte este 

că adresa cu nr.428/12.07.2005 a fost emisă de S.C. APROMATCO S.A., 

reprezentată de Director General GEORGE NIŢĂ, cu încălcarea dispoziţiilor 

arătate din Statutul societăţii, fără a avea la bază o Hotărâre A.G.E.A.  

La data de 12.08.2005, ca urmare a solicitării din adresa cu nr.428/12.07.2005 

emisă de S.C. APROMATCO S.A. prin reprezentant NIŢĂ GEORGE, gestiunea 

Registrului Acţionarilor este predată de S.C. Depozitarul Central S.A. către S.C. 

APROMATCO S.A., aşa cum rezultă din adresele cu nr.63809/04.12.2007 şi 

nr.4397/25.01.2008 emise de S.C. Depozitarul Central S.A. Nu s-a găsit la dosarul 

procesul - verbal în baza căruia în 12.08.2005 s-a predat efectiv gestiunea 

Registrului Acţionarilor. 

În A.G.E.A. APROMATCO S.A. din 20.08.2005, luată cu votul acţionarului 

majoritar FORMBY TRADING LIMITED reprezentat de SAVA CĂTĂLIN (fără 

o procură specială) şi a lui ZLATE ANDREI, s-a decis: "Art.8 Societatea va ţine 

evidenţa acţionarilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de către 

administratorul unic al societăţii, registru care se păstrează la sediul societăţii". 

A.G.E.A. din 20.08.2005 a fost ţinută conform Convocării publicată în Monitorul 

Oficial, partea a IV-a, nr.2489/01.08.2008, în convocare  stabilindu-se: "La această 

adunare pot participa toţi acţionarii înregistraţi până la 29.07.2015." Expertul 

contabil parte a constatat că la 12.08.2005, data predării gestiunii, NICI ZLATE 

ANDREI ŞI NICI FORMBY TRADING LIMITED NU FIGURAU ÎNSCRIŞI ÎN 

REGISTRUL ACŢIONARILOR, PE CALE DE CONSECINŢĂ NICI LA 

29.07.2005 NU ERAU ÎNREGISTRAŢI ÎN REGISTRUL ACŢIONARILOR, PE 

CALE DE CONSECINŢĂ NU AVEAU DREPT DE VOT ÎN A.G.E.A. 

APROMATCO S.A. DIN 20.08.2005. 

Hotărârea A.G.E.A. APROMATCO S.A. din 20.08.2005 a fost publicată în 

Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.3127/27.09.2005. 

Se remarcă faptul că Hotărârea A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din 20.08.2005 

prin care s-a stabilit rezilierea contractului de prestări servicii de registru nr. 345 

din 1997 încheiat cu DEPOZITARUL CENTRAL S.A. este ulterioară preluării 

gestiunii Registrului Acţionarilor de către emitentul S.C. APROMATCO S.A. 

(12.08.2005) şi luată cu votul unor persoane fără drept de vot, respectiv ZLATE 

ANDREI care nu figura înscris la data de referinţă în Registrul Acţionarilor şi 

SAVA CĂTĂLIN care de asemenea nu figura în Registrul Acţionarilor la data de 

referinţă şi nu a avut procură specială din partea acţionarului FORMBY 

TRADING LIMITED pentru a vota în A.G.E.A. din 20.08.2005, deşi potrivit 
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art.125 (1) din Legea 31/1990 acţionarii pot fi reprezentaţi în adunările generale 

numai prin alţi acţionari în baza unei procuri speciale. 

Conform Procesului - verbal cu nr.40649/08.08.2007 şi Procesului - verbal 

nr.26343/12.10.2005 încheiate între S.C. Depozitarul Central S.A. şi S.C. 

APROMATCO S.A., la data de referinţă 12.08.2005 Registrul Actionarilor conţine 

2085 acţionari care deţin un număr de 930.605 acţiuni. 

Conform Registrului Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din 12.08.2005 care a 

fost predat de Depozitarul Central S.A. către societatea emitentă, în momentul 

predării toate acţiunile sunt libere de sarcini, iar structura acţionariatului este 

următoarea: 

 

 

 

Conform adresei nr.4397/25.01.2008 emisă de S.C. Depozitarul Central S.A.:"La 

data de 12.08.2005 când a fost retrasă emisiunea de acţiuni APROMATCO S.A. 

din baza de date a Registrului Roman al Acţionarilor prin încetarea contractului 

de prestări de serviciu încheiat între părţi, doamna TOMA AURICA figura în 

registrul societăţii APROMATCO S.A. cu un număr de 2 acţiuni."  

La data de referinţă 19.11.2007, aşa cum atestă Registrul Acţionarilor din 

19.11.2007 care a fost predat de S.C. APROMATCO S.A., reprezentată de 

administratorul BĂDĂNOIU GEORGETA, către Depozitarul Central S.A. ataşat 

Contractului de prestări de servicii de registru nr.60975/20.11.2007, Registrul 

Acţionarilor conţine 2082 acţionari care deţin un număr total de 930.605 acţiuni 

emise de S.C. APROMATCO S.A., iar structura acţionariatului S.C. 

APROMATCO S.A. era următoarea: 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 12.08.2005

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Arboria Manufacturing SRL 702.609 2,50 1.756.522,50 75,500%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Manolache Ionica 38.457 2,50 96.142,50 4,132%

Nastase Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,395%

Stanciu Corneliu 754 2,50 1.885,00 0,081%

Toma Aurica 2 2,50 5,00 0,0002%

Lista PPM 82.831 2,50 207.077,50 8,901%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Din compararea Registrului Acţionarilor din 19.11.2007 predat de emitent către 

DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu Registrul Acţionarilor din 12.08.2005 preluat 

de emitent de la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., a rezultat că, în perioada 

12.08.2005 - 19.11.2007, la societate s-au operat câteva modificări în structura 

acţionariatului S.C. APROMATCO S.A. prin care din contul unor acţionari au ieşit 

acţiuni care au intrat în contul altor acţionari, după cum urmează: 

 

 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 19.11.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,5002%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,9900%

Nastase Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,3953%

Toma Aurica 2 2,50 5,00 0,0002%

Nita Floarea 120 2,50 300,00 0,0129%

Stanciu Corneliu 754 2,50 1.885,00 0,0810%

Manolache Ionica 38.457 2,50 96.142,50 4,1325%

Lista PPM 82.711 2,50 206.777,50 8,8879%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

 Nume, Prenume Nr. actiuni CI CNP

DUTA FLORICA 40 TR222171 2530915341699

EDEN LLC 702609 25 SEPT.2001

GONGOROI MARIN 40 DV464464 1390418345383

GRIGORE MIOARA 40 GN50382 2480921400528

NITA FLOAREA 80 BZ196638 2460414341717

PAVEL DENISA 40 RT145621 2510907400186

PETRESCU MARIANA 40 RT099578 2490703401250

STAN IONEL 40 DB003356 1541006400387

TOTAL 702929

 Nume, Prenume Nr. actiuni CI CNP

BIBIU ILEANA 40 9Z753331 2200315400048

CIRSTEA ILIE 40 9346 1161015381458

S.C. ARBORIA 

MANUFACTURING S.R.L.

702609 6599759 J40/24623/1994

GONGOROI ELISABETA 40 9518 2111224345393

PATRASCU ILIE 40 9485 1040123341694

RUSESCU NICOLAE 40 93179 1200716510010

STAN DOMNICA 40 5393 2320901212961

STEFAN FLOREA 40 9W792129 1160613341691

STEFAN STANCA 40 9W791871 2180503341699

TOTAL 702929

Modificari efectuate la societate

Actionari din 

contul carora 

au iesit 

actiuni

Actionari in 

contul carora 

au intrat 

actiuni

12.08.2005 - 19.11.2007 
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Din actele de la dosar a rezultat ca acţionarul majoritar EDEN LLC a dobândit 

702.609 acţiuni de la FORMBY TRADING LIMITED în baza Acordului încheiat 

în 23.07.2007 apostilat cu nr.175133/07 în 24.07.2007, document care a fost 

regăsit şi analizat în original la dosarul de cercetare penală. 

FORMBY TRADING LIMITED a dobândit acţiunile în baza Contractului de 

cesiune acţiuni nr.35/22.06.2005 atestat de avocat MARIN VASILE, document de 

asemenea consultat în original la dosarul de cercetare penală. 

A.3.4. În perioada 20.11.2007 - 26.07.2010 

Registrul Acţionarilor a fost gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A.  

Conform contractului de prestări de servicii de registru înregistrat cu nr. intrare 

60975 din 19.11.2007 încheiat de emitentul S.C. APROMATCO S.A., reprezentat 

de administrator BĂDĂNOIU GEORGETA, începând cu data de 19.11.2007 

evidenţa Registrului Acţionarilor este predată către societatea de registru 

independentă S.C. Depozitarul Central S.A. 

Conform adresei nr.14817/11.05.2012 emisă de S.C. Depozitarul Central S.A. şi 

transmisă către Corpul de Control al C.N.V.M.: "În legătură cu sarcinile asupra 

acţiunilor deţinute de acţionarii APROMATCO S.A. la momentul preluării 

Registrului Acţionarilor de către Depozitarul Central de la societatea emitentă, 

respectiv la data de 19.11.2007, precizăm că în Registrul Actionarilor predat de 

emitent nu erau înregistrate sarcini asupra acţiunilor deţinute de acţionarii 

APROMATCO S.A." 

Contractul nr.60975/19.11.2007 a fost încheiat ca urmare a Hotărârii A.G.O.A. 

APROMATCO S.A. din 16.11.2007 luată cu votul acţionarului majoritar EDEN 

LLC, în care s-a decis: "2. Modificarea art.8 din actul constitutiv după cum 

urmează: <Societatea va ţine evidenţa acţionarilor într-un registru care se 

păstrează la Depozitarul Central S.A. Bucureşti România. >". A.G.O.A. din 

16.11.2007 a fost ţinută conform Convocării publicată în Monitorul Oficial 

nr.2778/15.10.2007 şi în Ziarul Ziua din 16.10.2007. Modificarea actului 

constitutiv al S.C. APROMATCO S.A. este menţionată în Registrul Comerţului la 

20.11.2007 în baza Încheierii nr.66758/20.11.2007, ca urmare a cererii de menţiuni 

nr.487183/16.11.2007. 

La data de referinţă 20.11.2007, aşa cum atestă "Structura sintetică consolidată a 

deţinătorilor de instrumente financiare care deţin cel puţin 10% din capitalul 

social" emisă de S.C. Depozitarul Central S.A., capitalul social este de 
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2.326.512,50 lei împărţit în 930.605 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 

lei/acţiune, iar structura acţionariatului S.C. APROMATCO S.A. era următoarea: 

 

 

 

Conform Contractului de prestări de servicii de registru nr.60975/19.11.2007 

încheiat de S.C. APROMATCO S.A. cu DEPOZITARUL CENTRAL S.A.: "art. 

28 Legea aplicabilă contractului este legea romană"; "art.31 Prezentul contract se 

completează cu dispoziţiile cuprinse în Regimul juridic aplicabil, ", iar regimul 

juridic aplicabil este definit la art.1 ca fiind "orice act normativ, indiferent de forţă 

să juridică, emis de autorităţile romane competente, care cuprind norme juridice 

cu incidenta asupra serviciilor de evidentă şi activităţii de înregistrare a 

acţiunilor. Sunt astfel de acte: Legea nr.31/1990 cu modificările şi completările 

ulterioare, Codul Depozitarului Central, precum şi modificările ulterioare ale 

actelor mai sus menţionate." 

Din analiza istoricului de cont nr. we-647421 al deţinătorului EDEN LLC, 

istoricului de cont nr. we-647422 al deţinătorului EDEN LLC şi istoricului de cont 

nr. we-647428 al deţinătorului PENGANA LLC emise de S.C. Depozitarul Central 

S.A. au rezultat următoarele înregistrări efectuate în Registrul Acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A. în perioada 20.11.2007 - 26.07.2010: 

- În data de 20.11.2007 ora 15:15:13 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat intrarea în contul aflat în starea "nerestricţionat" aparţinând 

deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal APCOI1" a unui număr de 702.609 acţiuni, 

motivul acestei înregistrări fiind: "încărcare iniţială". 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 

 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 20.11.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Persoane fizice 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Persoane juridice 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 20.11.2007 ora 15:15:13

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

APCOI1"; stare cont: "nerestrictionat"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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- În data de 22.11.2007 ora 10:46:41 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"nerestricţionat" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal APCOI1" concomitent cu 

intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat în starea "nerestricţionat" al 

deţinătorului EDEN LLC cu "cod fiscal 85508/2001", motivul acestei înregistrări 

fiind: "modificare CNP/CF"; 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 

 

 

 

- La data de referinţă 11.03.2008, aşa cum atestă "Structura sintetică consolidată 

a acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. simbol APCOI cu deţineri peste 10%" 

emisă de S.C. Depozitarul Central S.A., structura acţionariatului este: 

 

 

 

- În data de 25.03.2008 ora 14:21:52 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"nerestricţionat" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 85508/2001" concomitent 

cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat în starea "sechestru 

asigurator" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 85508/2001", motivul acestei 

înregistrări fiind: "sechestru asigurator".  

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 22.11.2007 ora 10:46:41

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 11.03.2008

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Persoane fizice 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Persoane juridice 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Din documentele de la dosar a rezultat că, prin adresa înregistrată la S.C. 

Depozitarul Central S.A. cu nr.16324/25.03.2008, Direcţia de Investigare a 

Fraudelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

comunică Ordonanţa nr.3179/P/2007 emisă de Procuror Vlad Dumitru Cătălin din 

cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, prin care s-a dispus sechestrul 

asigurator asupra a 702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC la emitentul S.C. 

APROMATCO S.A. În cadrul ordonanţei de mai sus se precizează că dispunerea 

sechestrului asigurator "are în vedere solicitarea organelor de cercetare penală 

ale poliţiei, precum şi posibilitatea ca acţiunile în cauză să fie transferate ulterior 

către o altă persoană fizică sau juridică care să invoce pe viitor buna credinţă în 

achiziţionarea acestora.". 

În 24.03.2008 a fost încheiat Procesul - Verbal de aplicare a sechestrului, întocmit 

de Scms. Goicea Gabriel si Insp. Mihai Cristian din cadrul Direcţiei Generale de 

Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Fraudelor, prin care   

s-a aplicat sechestrul asigurator asupra unui număr de 702.609 acţiuni reprezentând 

75,5% din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A. deţinute de EDEN LLC. 

Prin adresa nr.16933/27.03.2008, S.C. Depozitarul Central S.A. a confirmat 

Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti instituirea sechestrului asigurator asupra unui număr de 

702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC şi înscrise în contul sechestru asigurator 

nr.20681258. 

- În data de 04.05.2010 ora 10:03:44 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"sechestru asigurator" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 85508/2001" 

concomitent cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat în starea 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 25.03.2008 ora 14:21:52

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social

Procent 

deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Această înregistrare s-a făcut în baza Ordonanţei 

nr.3179/P/2007 emisă de Procuror Vlad Dumitru 

Cătălin din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti, prin care s-a dispus sechestrul asigurator 

asupra a 702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC la 

emitentul S.C. APROMATCO S.A.
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"sechestru asigurator/luare în posesie" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 

85508/2001", motivul acestei înregistrări fiind: "restricţionare cont". 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 

 

 

 

 

Opinia expertului contabil parte este că prin operaţiunea de luare în posesie  

s-a săvârşit  sustragerea de sub sechestrul legal, aşa cum aceasta era 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.05.2010 ora 10:03:44

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator/luare in posesie"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Înregistrarea din 04.05.2010 ora 10:03:44 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile nr.17105/06.11.2012 

pronunţată în dosarul 14553/301/2012.

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT, ca urmare a anulării a 

documentelor care au stat la baza 

ei

Această înregistrare s-a făcut în baza Procesului verbal de 

luare în posesie a acţiunilor nominative din 30.04.2010, 

ora 10:15 întocmit de BEJ Bogdan Dumitrache În dosarul 

de executare nr.500/2010.

Dat fiind faptul ca posesia e un atribut al dreptului de 

proprietate, iar acţiunile în cauză erau sub sechestru 

penal, Procesul - verbal de luare în posesie din 

30.04.2010 nu putea produce efecte juridice pentru a 

justifica înregistrarea luării în posesie în favoarea 

PENGANA LLC.

În Procesul verbal de luare în posesie din 30.04.2010 s-a 

specificat că acţiunile aparţin lui EDEN LLC, fără a se 

menţiona şi faptul că asupra acestor acţiuni este instituit 

un sechestru penal.

Nu există niciun document care să ateste că S.C. 

Depozitarul Central S.A. a informat Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti despre luarea în posesie de către 

PENGANA LLC a acţiunilor sechestrate penal.

Opinia expertului contabil parte este că prin această 

înregistrare s-a făcut sustragerea acţiunilor de sub 

sechestrul penal instituit de Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti prin Ordonanţa din 21.03.2008. 
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reglementată de vechiul cod  penal, având în vedere că sechestrul implică 

indisponibilizarea bunurilor şi imposibilitatea efectuării oricărui act de 

dispoziţie în categoria cărora intră şi executarea.  

Potrivit prevederilor vechiului cod penal: "art.244 Sustragerea unui bun care este 

legal sechestrat se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. 

Dacă fapta a fost săvârşită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 

ani sau amenda." 

Conform adresei cu nr.14933/04.05.2010 emisă de Depozitarul Central S.A.: 

"Această înregistrare a luării în posesie este conformă Procesului verbal privind 

luarea în posesie a acţiunilor nominative încheiat în data de 30.04.2010, în 

dosarul de executare nr.500/2010." 

În Procesul verbal de luare în posesie din 30.04.2010 s-a specificat: "Executorul 

judecătoresc o declară pe creditoarea - garantată PENGANA LLC [...] pusă în 

posesia unui număr de  702.609 acţiuni nominative dematerializate, [...] acţiuni 

care figurează în prezent ca aparţinând lui EDEN LLC - 85508/2001", fără ca în 

cuprinsul acestui document să fie specificat un document justificativ în susţinerea 

acestei afirmaţii care să ateste că s-a verificat dacă în Registrul Acţionarilor este 

înregistrată societatea EDEN LLC (extras de cont din Registrul Acţionarilor, 

structură sintetică a registrului consolidat etc.) şi FĂRĂ A SE MENŢIONA 

FAPTUL CĂ ASUPRA ACESTOR ACŢIUNI ESTE INSTITUIT UN 

SECHESTRU PENAL. La întocmirea Procesului verbal de luare în posesie din 

partea Depozitarului Central S.A. a participat LIXANDRU ADRIAN - 

PETRIŞOR, ŞEFUL DEPARTAMENTULUI  JURIDIC.  Se ridică următoarele 

întrebări: reprezentantul DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. şi-a adus aminte că 

EDEN LLC este acţionar al S.C. APROMATCO S.A. sau a verificat efectiv dacă 

societatea EDEN LLC este înscrisă în Registrul Acţionarilor; iar dacă a efectuat 

verificarea de rigoare în Registrul Acţionarilor, nu a văzut că asupra celor 702.609 

acţiuni deţinute de EDEN LLC este instituit un sechestru penal şi că acţiunile în 

cauză sunt evidenţiate în contul sechestru asigurator nr.20681258? Numai organele 

de urmărire penală, prin metode specifice, pot stabili răspunsul la aceste neclarităţi. 

Mai mult, aşa cum atestă adresa Depozitarului Central S.A. cu 

nr.14817/11.05.2012 transmisă către Corpul de Control al Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare coroborată cu documentele de la dosar, la 30.04.2010 în 

Registrul Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. gestionat de Depozitarul Central 

SA. nu figura înscrisă garanţia reală mobiliară asupra celor 702.609 acţiuni ale 

emitentului care ar fi fost constitută în favoarea PENGANA LLC prin Contractul 

de garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007 şi în baza căreia  s-a făcut executarea 

silită a acţiunilor în dosarul nr.500/2010, deşi art.99.1 din Legea 31/1990 prevede 

expres obligativitatea înregistrării garanţiei  reale mobiliare în Registrul 
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Acţionarilor. Cum poate fi însuşită din Registrul Acţionarilor o garanţie reală 

mobiliară asupra acţiunilor NEÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL 

ACŢIONARILOR? Neînregistrarea Contractului de garanţie 63/2007 în 

Registrul Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. poate să indice antedatarea 

acestui contract. 

Totodată, din analiza dosarului de executare nr.500/2010 întocmit de BEJ Bogdan 

Dumitrache rezultă că executarea silită a acţiunilor s-a făcut fără investirea cu 

formulă executorie a titlului reprezentat de Contractul de garanţie reală mobiliară 

nr.63/16.06.2007 şi fără a fi încuviinţată de o instanţă de judecată, deşi prevederile 

Legii 99/1999 coroborate cu art.3731 din Codul de procedura civilă şi cu Decizia 

Curţii Constituţionale nr.458/2009 stabilesc că instanţa de executare încuviinţează 

executarea silită a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu.  

Potrivit  reglementărilor speciale stabilite de Leg. 99/1999, (în prezent abrogată 

prin Leg. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Leg. 287/2009  privind Codul civil)  

privind executarea garanţiilor reale mobiliare se disting două faze: 1. luarea în 

posesie a bunului  afectat garanţiei cu acordul debitorului; şi 2. procedura 

executării silite, prin intermediul executorului judecătoresc. În speţă, din moment 

ce s-a apelat la executorul judecatoresc care a şi intocmit un proces verbal în care a 

consemnat că nu este posibila luarea în posesie paşnică a bunului, înseamnă că ne 

aflam în cea de-a doua situaţie menţionată, într-o situaţie de executare silită.  

Din conţinutul legii nu rezultă că executorul judecătoresc este absolvit de a se 

conforma normelor de procedură  privind executarea silită, fiind cunoscut că orice 

lege specială se completează cu normele generale, respectiv cele stabilite de codul 

de procedură civilă, iar procedura efectuată de BEJ Bogdan Dumitrache, trebuia să 

se efectueze în conformitate cu normele de procedură stabilite de Cartea a-V-a  c. 

pr. civ. art.371-391. 

Având în vedere cele precizate anterior, în opinia expertului contabil parte, 

primirea cererii de luare în posesie impunea în sarcina Depozitarului Central S.A. 

obţinerea de informaţii şi documente suplimentare pentru a lămuri de ce garanţia 

reală mobiliară nu e înscrisă în Registrul Acţionarilor aşa cum prevedea Legea 

31/1990, de ce executarea silită nu a fost încuviinţată de instanţă, precum şi 

informarea societăţii S.C. APROMATCO S.A., a proprietarului EDEN LLC şi a 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti care a indisponibilizat acţiunile în 

cauză despre luarea în posesie a acţiunilor. 

Având în vedere toate observaţiile anterioare, dat fiind faptul ca posesia e un 

atribut al dreptului de proprietate, iar acţiunile în cauză erau sub sechestru penal, 

concluzia expertului contabil parte este că Procesul - verbal de luare în posesie 

din 30.04.2010 nu putea să producă efecte juridice pentru a justifica 

înregistrarea luării în posesie în favoarea PENGANA LLC în Registrul 
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Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. şi prin efectuarea acestei înregistrări 

din 04.05.2010 ora ora 10:03:44 efectuată de DEPOZITARUL CENTRAL 

S.A. s-a făcut sustragerea acţiunilor de sub sechestrul penal instituit de 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti prin Ordonanţa din 21.03.2008.  

- Prin adresa PENGANA LLC înregistrată la S.C. Depozitarul Central S.A. cu 

nr.16331/14.05.2010, s-a solicitat: "înscrierea societăţii PENGANA LLC ca 

acţionar/proprietar al unui număr de 702.609 acţiuni nominative dematerializate 

evidenţiate în dreptul numărului de identificare 85508 în Registrul Actionarilor 

APROMATCO S.A. ţinut spre evidentă şi operare de S.C. Depozitarul Central 

S.A." Anexat adresei cu nr.16331/14.05.2010  s-au depus următoarele documente:  

A) Procesul-verbal nr.500/2010/30.04.2010 ora 10.15 al BEJ Bogdan Dumitrache 

în cadrul dosarului de executare nr.500/2010, prin care "executorul judecătoresc o 

declară pe creditoarea garantată PENGANA LLC pusă în posesia unui număr de 

702.609 acţiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 2,5 

ron/acţiune reprezentând 75,5% din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A." 

B) Procesul verbal de adjudecare directă din 14.05.2010 ora 9.30 întocmit de 

PENGANA LLC reprezentată de MARIN VASILE, prin care: "s-a procedat la 

adjudecarea directă de către creditoarea - garantată de rangul 1 PENGANA LLC 

a bunului afectat garanţiei reale mobiliare constând într-un număr de 702.609 

acţiuni nominative dematerializate reprezentând un procent de 75,5% din capitalul 

social al S.C. APROMATCO S.A.". 

C) Titlul executoriu reprezentat de Contractul de garanţie reală mobiliară 

nr.63/16.06.2007 (ORIGINAL) încheiat între PENGANA LLC, FORMBY 

TRADING LIMITED şi S.C. APROMATCO S.A., care a stat la baza executării 

silite în dosarul nr.500/2010;  

D) avizul iniţial nr.2007-00007865511588-BRR/26.06.2007 al Arhivei Electronice 

de Garanţii Mobiliare în favoarea PENGANA LLC având ca obiect 702.609 

acţiuni deţinute de FORMBY TRADING LIMITED la S.C. APROMATCO S.A. şi 

avizul certificat sub nr.149/13.05.2010 de Cameră de Comerţ şi Industrie a 

României - Centrala; 

E) Dovada dreptului de proprietate al debitorului FORMBY TRADING LIMITED 

asupra bunului afectat garanţiei, respectiv Contractul de cesiune nr.35/22.06.2005 

şi Actul adiţional la statutul APROMATCO S.A. nr.36/22.06.2005; 

F) Notificarea nr.1320/30.04.2010 către EDEN LLC şi notificarea 

nr.1329/30.04.2010 - ambele făcute prin BEJ Popa Carmen - Gabriela şi fără 

semnătura de luare la cunoştinţă din partea destinatarilor; 
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G) 3 notificări cu semnătură de luare la cunoştinţă către creditori de rang inferior: 

S.C. KOILADA INVEST S.R.L., S.C.JIULUI INVESTMENTS S.R.L. şi S.C. 

FIER FORJAT M&I S.R.L.; 

H) Delegaţiile reprezentanţilor următoarelor societăţi notificate, şi anume: 

Împuternicire avocaţială nr.177860/13.05.2010 dată de PENGANA LLC pentru 

avocat MARIN VASILE (contract asistenţă 177860/13.05.2010) - MARIN 

VASILE fiind în fapt şi proprietar al PENGANA LLC, iar avocatul este persoană 

incompatibilă de a efectua astfel de acte de comerţ  conform  dispoziţiilor art. 15 

lit. c din Leg. 51/1995  privind exercitarea profesiei de avocat  şi art.  29 ali. 1 lit. a 

din Statutul  profesiei de avocat; Împuternicire avocaţială nr.0028/13.05.2010 data 

de S.C. JIULUI INVESTMENT S.R.L. pentru avocat ENGLEZU RADU 

OCTAVIAN (contract asistenţă 84547/13.05.2010); Împuternicire avocaţială 

nr.0026/13.05.2010 data de S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. pentru avocat 

ENGLEZU RADU OCTAVIAN (contract asistenţă 89545/13.05.2010), de 

asemenea incompatibil având în vedere că a exercitat prestaţii avocaţiale  atât 

pentru familia Grigoriu cât şi pentru S.C.APROMATCO S.A. şi celelalte societăţi  

coordonate  de aceeaşi familie.  

EXPERTUL CONTABIL PARTE A CONSTATAT CĂ, AŞA CUM ATESTĂ 

PUNCTUL 3 DIN ADRESA NR.16331/14.05.2010, LA DEPOZITARUL 

CENTRAL S.A. S-A DEPUS ÎN ORIGINAL CONTRACTUL DE GARANŢIE 

REALĂ MOBILIARĂ NR.63/16.06.2007, ÎNSĂ DEPOZITARUL CENTRAL 

S.A. NU A DEPUS ACEST ACT ORIGINAL LA D.N.A., DEŞI I S-A 

SOLICITAT ACEST LUCRU. 

- Ca răspuns la adresa PENGANA LLC nr.16331/14.05.2010, S.C. Depozitarul 

Central S.A. emite adresa cu nr.18005/31.05.2010 prin care comunică societăţii 

PENGANA LLC că asupra acţiunilor deţinute de EDEN LLC la emitentul S.C. 

APROMATCO S.A. sunt înregistrate următoarele două menţiuni: 

A) sechestru asigurator conform Ordonanţei din 21.03.2008 a Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Bucureşti, dosar nr.3179/P/2007; 

B) luarea în posesie conform Procesului - verbal încheiat în data de 30.04.2010, în 

dosarul de executare nr.500/2010, emis de BEJ Bogdan Dumitrache. 

De asemenea, în cuprinsul Adresei nr.18005/31.05.2010 se menţionează că: 

"pentru înregistrarea în sistemul Depozitarului Central a transferului solicitat, 

instrumentele financiare ce fac obiectul transferului trebuie să fie libere de orice 

sarcini." 

- În data de 04.06.2010 ora 12:09:34 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 
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"sechestru asigurator/luare în posesie" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 

85508/2001" concomitent cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat 

în starea "nerestricţionat" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 85508/2001", 

motivul acestei înregistrări fiind: "ridicare restricţionare". 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 

 

 

 

La dosar nu există niciun document prin care Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti (autoritatea care a dispus indisponibilizarea) să fi dispus ridicarea 

sechestrului asigurator care a fost înregistrat în 25.03.2008 asupra celor 702.609 

acţiuni deţinute de EDEN LLC la emitentul S.C. APROMATCO S.A. 

Potrivit Codului de procedură penală, măsura sechestrului constă în 

indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile supuse măsurii, în vederea 

confiscării speciale, a reparării pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru 

garantarea executării pedepsei amenzii. Indisponibilizare înseamnă că bunurile 

sechestrate nu pot face obiectul înstrainarii.  

Instituirea sechestrului şi simetric, ridicarea acestuia, se pot face doar de catre 

autoritatea care a dispus asupra acestei masuri sau de către instanţa de judecată.  

În conformitate cu prevederile art. 168 din Codului de Procedura Penală, 

sechestrul instituit de organele de urmărire penală sau de instanţa penală nu 

poate fi ridicat decât prin contestarea măsurii asiguratorii în procesul penal, 

iar valorificarea bunurilor mobile sechestrate poate fi dispusă numai de 

procurorul sau instanţa de judecată care a instituit sechestrul. 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.06.2010 ora 12:09:34

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte ÎNREGISTRARE FĂCUTĂ DE DEPOZITARUL 

CENTRAL S.A. FĂRĂ DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE, PRIN CARE 702.609 ACŢIUNI 

DEŢNUTE DE EDEN LLC SUNT SUSTRASE DE 

SUB SECHESTRUL PENAL.
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Conform art.30 lit.b din Codului Depozitarului Central S.A., ridicarea sechestrului 

s-ar fi putut face fie în baza unei cereri de ridicare a sechestrului  formulată de 

organele abilitate (în cazul de faţă Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti), fie 

în baza unei hotărâri judecătoreşti, definitivă şi irevocabilă, prin care să se fi dispus 

ridicarea sechestrului, documente care nu există la dosarul de cercetare penală. 

- În data de 04.06.2010 ora 12:12:20 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"nerestricţionat" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 85508/2001" concomitent 

cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat în starea "nerestricţionat" 

al deţinătorului PENGANA LLC "cod fiscal 1PENGANA", motivul acestei 

înregistrări fiind: "executare silită". 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 
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Potrivit prevederilor din Contractul de prestări servicii de registru 

nr.60975/19.11.2007 încheiat între S.C. Depozitarul Central S.A. şi S.C. 

APROMATCO S.A., coroborate cu Codul Depozitarului Central S.A., la 

înregistrarea acestui transfer trebuiau să fie respectate următoarele condiţii: 

A) operatorul identifică dacă titularul contului/cedentul deţine instrumentele 

financiare ce fac obiectul cererii de transfer direct şi dacă acestea sunt disponibile 

şi evidenţiate în contul titularului/cedentului deschis în Secţiunea I Registru 

(Procedura Depozitarului Central privind înregistrarea altor transferuri directe 

decât cele între rude şi pentru cauza de moarte); 

Acţionari în Registrul Acţionarilor la data 

de 04.06.2010 ora 12:12:20

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare capital 

social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "nerestrictionat"

702.609           2,50              1.756.522,50 75,50%

Alti actionari 227.996           2,50                 569.990,00 24,50%

Total 930.605           2,50           2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE DREPT, ca 

urmare a anulării a documentelor care au 

stat la baza ei

Această înregistrare s-a făcut fără să existe toate documentele 

legale care să ateste dreptul de proprietate al societăţii PENGANA 

LLC. Potrivit art.70 din Legea 99/1999, dovada dreptului de 

proprietate trebuia făcută cu înscrisurile care constată dreptul de 

proprietate al debitorului asupra bunului şi contractul de garanţie 

reală mobiliară, împreună cu menţiunea stingerii garanţiei la arhivă, 

iar potrivit Codului Civil procesul - verbal de adjudecare directă 

din 14.05.2010 trebuia întocmit de executorul judecătoresc, cu 

încuviinţarea executării silite dată de o instanţă judecătorească.  În 

cazul de faţă, menţiunea stingerii garanţiei din avizul nr. 2007-

00007865511588-BRR la arhivă s-a făcut abia în 16.06.2010 prin 

Înregistrarea la A.E.G.R.M. nr.2010-00013963872380-ATP; iar 

stingerea garanţiei din avizul nr. 2007-00007863111570-BSD la 

arhivă s-a făcut prin expirare în 26.06.2012; executarea făcută în 

dosarul de executare silită nr.500/2010 de către BEJ Bogdan 

Dumitrache nu are la bază o hotărâre judecătorească, iar procesul-

verbal de adjudecare din 14.05.2010 a fost întocmit de persoana 

juridică privată PENGANA LLC reprezentată de avocat MARIN 

VASILE.

ÎN FAPT, CELE 702.609 ACŢIUNI APARŢINÂND 

PROPRIETARULUI EDEN LLC NU PUTEAU FACE OBIECTUL 

TRANSFERULUI CĂTRE PENGANA LLC PENTRU CĂ ERAU 

SUB SECHESTRU PENAL.

Nu există niciun document care să ateste că S.C. Depozitarul 

Central S.A. a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti 

despre adjudecarea acţiunilor sechestrate penal în favoarea 

PENGANA LLC.

Înregistrarea din 04.06.2010 ora 12:12:20 este nulă de drept ca efect 

al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 14553/301/2012
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B) operatorul identifică în baza de date instrumentele financiare indisponibilizate 

deţinute de către titularul de cont şi verifică dacă indisponibilizarea respectivelor 

instrumente a fost realizată la cererea entităţii care solicită ridicarea 

indisponibilizării (Procedura privind ridicarea restricţiei instituită asupra 

instrumentelor financiare la cererea altor persoane abilitate). 

EXPERTUL CONTABIL PARTE A CONSTATAT CĂ CELE 702.609 ACŢIUNI 

TRANSFERATE FIGUREAZĂ ÎNAINTEA ACESTEI ÎNREGISTRĂRI ÎN 

CONTUL DEŢINĂTORULUI EDEN LLC, DIFERIT DE SOCIETATEA 

EXECUTATĂ SILIT CARE ESTE FORMBY TRADING LIMITED. 

DE ASEMENEA, AŞA CUM ATESTĂ ADRESA C.N.V.M. 

NR.00/11533/19.07.2012, DIN VERIFICĂRILE FĂCUTE DE C.N.V.M. A 

REZULTAT CĂ: "ACŢIUNILE CARE AU FĂCUT OBIECTUL TRANSFERULUI 

EFECTUAT ÎN 04.06.2010 DIN CONTUL EDEN LLC ÎN CONTUL PENGANA 

LLC NU ERAU DISPONIBILE, ACESTEA FIIND INDISPONIBILIZATE CA 

EFECT AL INSTITUIRII SECHESTRULUI ASIGURATOR DE CĂTRE 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI ÎN BAZA 

ORDONANŢEI NR.3179/P/21.03.2008 ŞI ERAU ÎNSCRISE ÎN CONTUL 

SECHESTRU ASIGURATOR NR.20681258. DE ASEMENEA, DIN 

DOCUMENTELE PUSE LA DISPOZIŢIE DE CĂTRE S.C. DEPOZITARUL 

CENTRAL S.A., NU A FOST IDENTIFICATĂ SOLICITAREA ENTITĂŢII CARE A 

DISPUS INDISPONIBILIZAREA RESPECTIVELOR INSTRUMENTE, DE A 

RIDICA SECHESTRUL." 

DIN ISTORICUL DE CONT NR.WE-647422 ELIBERAT DE SC 

DEPOZITARUL CENTRAL S.A. REZULTĂ, ÎN CONTRADICŢIE CU 

SUSŢINERILE C.N.V.M. DIN ADRESA NR.00/11533/19.07.2012, CĂ ÎN 

04.06.2010 ORA 12:09:34 S-A ÎNREGISTRAT RIDICAREA 

SECHESTRULUI, FĂRĂ A AVEA LA BAZĂ NICIUN DOCUMENT 

JUSTIFICATIV, IAR ÎN 04.06.2010 DE LA ORA 12:09:34 PÂNĂ LA ORA 

12:12:20 CELE 702.609 ACŢIUNI S-AU AFLAT ÎN CONTUL 

"NERESTRICŢIONAT" AL DEŢINĂTORULUI EDEN LLC, IAR ÎN 

MOMENTUL TRANSFERULUI ACŢIUNILE FIGURAU ÎN BAZA DE 

DATE A DEPOZITARULUI CENTRAL CA FIIND LIBERE DE SARCINI, 

DEŞI ÎN REALITATE EXISTA UN SECHESTRU ASIGURĂTOR ASUPRA 

LOR DISPUS DE PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL 

BUCUREŞTI  PRIN ORDONANŢA DIN 21.03.2008. 

De asemenea, procedura privind înregistrarea altor transferuri directe decât cele 

între rude şi pentru cauza de moarte prevede la pct.2 lit. c) faptul că documentaţia 

depusă aferenta cererii trebuie să cuprindă documentele prevăzute în Codul S.C. 
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Depozitarului Central S.A. şi faptul ca operatorul are obligaţia de a verifica 

dacă conţinutul respectivelor documente susţine cererea solicitantului.  

Conform adresei nr.21158/01.07.2010 emisă de S.C. Depozitarul Central S.A. şi 

transmisă societăţii EDEN LLC, "documentele în baza cărora Depozitarul Central 

a procedat la radierea societăţii EDEN LLC şi înregistrarea societăţii PENGANA 

LLC ca acţionar în Registrul Acţionarilor APROMATCO S.A. Bucureşti" sunt 

următoarele: cererea nr.16331/14.05.2010 depusă de PENGANA LLC; Procesul-

verbal privind luarea în posesie a acţiunilor nominative încheiat în 30.04.2010 ora 

10.15; Declaraţia autentificată de B.N.P. Mircia Elena cu nr.1034/31.05.2010 data 

de MARIN VASILE în calitate de împuternicit al PENGANA LLC; Certificat 

Constatator pentru PENGANA LLC apostilat cu nr.156228/10/02.06.2010; 

"Certificate of Organization PENGANA LLC" apostilat cu nr.170679/15.03.2007; 

Articles of Organization of PENGANA LLC (în total 9 file cu documente privind 

constituirea societăţii PENGANA LLC); Proces-verbal de adjudecare directă din 

14.05.2010 ora 9.30; Contractul de garanţie reală mobiliara nr.63/16.06.2007; 

Înscrierea în Arhiva electronică de garanţii reale mobiliare (A.E.G.R.M.) cu 

identificator nr.2007-00007865511588-BRR din 26.06.2007 făcută în favoarea 

PENGANA LLC, copia certificata cu nr.149/13.05.2010 emisă de Cameră de 

Comerţ şi Industrie a României la cererea lui MARIN VASILE şi Proces-verbal 

nr.148/13.05.2010 aferent; Contract de cesiune nr.35/22.06.2005; Act adiţional 

nr.36/22.06.2005 la Statutul APROMATCO S.A.; notificarea nr.1320/30.04.2010 

către EDEN LLC; Înscrierea în A.E.G.R.M. cu identificator nr.2007-

00003044512614-INT din 13.07.2007 făcută în favoarea EDEN LLC, copia 

certificată cu nr.153/13.05.2010 emisă de Cameră de Comerţ şi Industrie a 

României la cererea lui MARIN VASILE şi Proces-verbal nr.152/13.05.2010 

aferent; furnizarea de informaţii nr.212673/07.05.2010 emisă de Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (care atestă ca societatea 

EDEN LLC este înregistrată ca acţionar majoritar); notificarea nr.1319/30.04.2010 

către FORMBY TRADING LIMITED; notificarea din 03.05.2010 către FIER 

FORJAT M&I SRL cu semnătură de primire; Înscrierea în A.E.G.R.M. cu 

identificator nr.2007-0000814465168-CAU din 17.07.2007 făcută în favoarea 

FIER FORJAT M&I S.R.L., copia certificata cu nr.155/13.05.2010 emisă de 

Cameră de Comerţ şi Industrie a României la cererea lui MARIN VASILE şi 

Proces-verbal nr.154/13.05.2010 aferent; Înscrierea în A.E.G.R.M. cu identificator 

nr.2007-00008485861215-KDS din 13.08.2007 făcută în favoarea FIER FORJAT 

M&I S.R.L., copia certificata cu nr.157/13.05.2010 emisă de Cameră de Comerţ şi 

Industrie a României la cererea lui MARIN VASILE şi Proces-verbal 

nr.156/13.05.2010 aferent; notificarea din 03.05.2010 către KOILADA INVEST 

S.R.L. cu semnătură de primire; notificarea din 03.05.2010 către JIULUI 

INVESTMENT S.R.L. cu semnătură de primire; Înscrierea în A.E.G.R.M. cu 

identificator nr.2007-00007990311843-EVC din 04.07.2007 făcută în favoarea 

KOILADA INVEST S.R.L., copia certificata cu nr.151/13.05.2010 emisă de 
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Cameră de Comerţ şi Industrie a României la cererea lui MARIN VASILE şi 

Proces-verbal nr.150/13.05.2010 aferent; Împuternicire avocaţială 

nr.177860/13.05.2010 data de PENGANA LLC pentru avocat MARIN VASILE 

(contract asistenta 177860/13.05.2010); Împuternicire avocaţială 

nr.0028/13.05.2010 data de S.C. JIULUI INVESTMENT S.R.L. pentru avocat 

ENGLEZU RADU OCTAVIAN (contract asistenta 84547/13.05.2010); 

Împuternicire avocaţială nr.0026/13.05.2010 data de S.C. FIER FORJAT M&I 

S.R.L. pentru avocat ENGLEZU RADU OCTAVIAN (contract asistenta 

89545/13.05.2010). 

Din analiza legislaţiei, expertul contabil a reţinut că în cazul executărilor silite 

efectuate în baza Legii 99/1999, acest act normativ stabileşte reguli speciale cu 

privire la publicitatea garanţiilor reale mobiliare şi anume: 

"Art. 28. - Faţă de terţi, inclusiv faţă de stat, o garanţie reală şi celelalte sarcini 

reale asupra bunurilor supuse dispoziţiilor prezentului titlu au rangul de prioritate 

stabilit în momentul în care garanţia reală sau sarcinile reale au fost făcute 

publice prin una dintre metodele prevăzute în acest capitol." 

" Art. 29. -  (1) Garanţiile reale şi sarcinile constituite pe bunuri mobile, care cad 

sub incidenţa prezentului titlu, îndeplinesc condiţia de publicitate. din momentul 

înscrierii avizului de garanţie reală la Arhiva Electronică de Garanţii Reale 

Mobiliare, denumită în continuare arhivă."  

" Art. 30. -  (1) Fac excepţie, de la prevederile art. 29 următoarele: 

c) garanţia reală sau sarcina reală pe valori mobiliare care, potrivit regulilor 

pieţei de valori mobiliare, pot fi transferate prin simpla înregistrare în registrele 

care deservesc piaţa pe care sunt vândute va fi considerată ca fiind făcută publică 

din acest moment; înscrierea la arhivă nu este o metodă validă de publicitate în 

aceste cazuri; " 

Acţiunile emitentului S.C. APROMATCO S.A. sunt tranzacţionate pe piaţă închisă 

începând cu 16.06.2005 (data delistării), iar regulile de transfer sunt stabilite de 

Legea 31/1990, potrivit căreia: 

"Art. 98. -  (1) [...] Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în 

formă dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, 

semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se 

pot prevedea şi alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra 

acţiunilor. " 

Analizând avizul nr.2007-00007865511588-BRR/26.06.2007 şi avizul nr. 2007-

00007863111570-BSD/26.06.2007, am constatat că prin acestea s-a înscris în 
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A.E.G.R.M. bunul "702.609 acţiuni deţinute de FORMBY TRADING LIMITED în 

S.C. APROMATCO S.A." adus în garanţie în favoarea PENGANA LLC, fără a se 

menţiona în cuprinsul avizelor Contractul de garanţie reală mobiliară 

nr.63/16.06.2007 care ar fi reprezent în acest caz titlul executoriu, deşi înscrierea 

titlului este prevăzută de art.59 din Legea 99/1999. 

De asemenea, nu am găsit înscrisă garanţia reală mobiliară care ar fi fost 

instituită prin Contractul de garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007 nici în 

Registrul Acţionarilor APROMATCO S.A., aşa cum am mai arătat acest aspect 

putând indica antedarea Contractul de garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007.   

Mai mult, atât la 30.04.2010 (data întocmirii procesului - verbal de luare în posesie 

a acţiunilor), cât şi la 15.05.2010  (data întocmirii procesului - verbal de adjudecare 

a acţiunilor), în Registrul Comertului şi în Registrul Acţionarilor figura înscris un 

sechestru penal dispus de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pe cale de 

consecinţă conform prevederilor Legii 99/1999 corelate cu codul de procedura 

penală, executarea unei garanţii reale mobiliare neînscrisă în registrele oficiale a 

unor bunuri care erau sechestrate penal contravine legislaţiei, numai organul de 

cercetare penală putând aprecia încadrarea faptei. 

Totodată, din lecturarea Procesului verbal de adjudecare din 14.05.2010 rezultă că 

acest document nu a fost întocmit de un executor judecătoresc, ci a fost încheiat de 

societatea cu capital privat PENGANA LLC reprezentată de MARIN VASILE, cu 

concursul altor 3 societăţi comerciale private reprezentate de avocat ENGLEZU 

RADU OCTAVIAN: S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., S.C. KOILADA INVEST 

S.R.L. şi S.C. JIULUI INVESTMENT S.R.L.  

Astfel, la momentul întocmirii Procesului - verbal de adjudecare din 

14.05.2010, acţiunile adjudecate nu erau libere de sarcini întrucât exista 

înregistrat un sechestru asigurator dispus prin Ordonanţa din 21.03.2008, aşa 

cum am arătat mai sus, iar la dosar nu există nici o cerere a organului de 

urmărire penală prin care să se fi solicitat ridicarea sechestrului. La 

14.05.2010 sechestrul asigurator figura înregistrat atât în Registrul 

Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A., cât şi în Registrul 

Comerţului, iar conform prevederilor Legii 99/1999:"Art.73 Creditorul nu îşi 

poate adjudeca bunul afectat garanţiei în cadrul vânzării iniţiate de el fără ca în 

prealabil să fi dat posibilitatea terţilor de a participa la vânzare, în afara cazului 

în care părţile au convenit altfel. Bunul adjudecat de către creditor va fi liber de 

orice sarcini, cu excepţia celor înregistrate anterior înscrierii garanţiei sale." 

În opinia expertului contabil parte, documentele depuse de societatea 

PENGANA LLC în baza cărora Depozitarul Central S.A. a procedat, în data 

de 04.06.2010 la ora 12:12:20, la radierea societăţii EDEN LLC şi 

înregistrarea societăţii PENGANA LLC ca acţionar în Registrul Acţionarilor 
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APROMATCO S.A. Bucureşti, NU SUNT SUFICIENTE pentru a proba 

dreptul de proprietate al creditorului PENGANA LLC asupra acţiunilor 

emitentului S.C. APROMATCO S.A., întrucât potrivit dispoziţiilor Legii 

99/1999, în cazul executării garanţiilor reale mobiliare: 

" Art. 70. (2) Titlurile sau înscrisurile care constată dreptul de proprietate al 

debitorului asupra bunului şi contractul de garanţie reală mobiliară, împreună 

cu menţiunea stingerii garanţiei la arhivă fac dovada dreptului de proprietate al 

cumpărătorului sau, după caz, al creditorului care şi-a adjudecat bunul." 

Prin urmare, la dosarul de la Depozitarul Central trebuia să fie depuse şi 

actele specificate de art.70 (2) din Legea99/1999. În fapt, din documentele de 

la dosarul cauzei a rezultat că PENGANA LLC a depus la Depozitarul 

Central S.A. numai Contractul de cesiune nr.35/22.06.2005 în original (care 

atestă un drept de proprietate al debitorului asupra acţiunilor) şi Contractul 

de garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007 în original, fără a depune şi 

menţiunea stingerii garanţiei la arhivă. 

Mai mult, stingerea garanţiei din Înscrierea în A.E.G.R.M. nr.2007-

00007865511588-BRR din 26.06.2007 s-a făcut la arhivă abia în data de 

16.06.2010 prin Înscrierea nr.2010-00013963872380-ATP, pe cale de 

consecinţă rezultă că la data de 04.06.2010 Depozitarul Central S.A. a înscris 

PENGANA LLC ca acţionar în Registrul Acţionarilor S.C. APROMATCO 

S.A. fără să existe documentele legale care să ateste dreptul de proprietate al 

societăţii PENGANA LLC.  

Nu există la dosarul de cercetare penală dovada stingerii garanţiei din 

Înscrierea în A.E.G.R.M. nr.2007-00007863111570-BSD/26.06.2007din 

26.06.2007, iar din verificarea bazei de date a A.E.G.R.M. făcută online la 

adresa http://www.mj.romarhiva.ro/Webarchive2014/index.htm, a rezultat că 

garanţia din acest aviz a expirat la 26.iun.2012 ora 23:59:59. 

Data stingerii la A.E.G.R.M. a avizului de garanţie nr.2007-00007865511588-

BRR din 26.06.2007 privind acţiunile deţinute de FORMBYTRADING 

LIMITED la emitentul S.C. APROMATCO S.A., respectiv 16.06.2010, 

coincide cu data ocupării sediului S.C. APROMATCO S.A. din Bucureşti, str. 

Lipscani nr.33, sector 3, de către un grup de oameni coordonaţi de MARIN 

VASILE şi SAVA CĂTĂLIN, conform celor reclamate în plângerea pentru 

tulburare de posesie care stă la baza dosarului de cercetare penală 

nr.287/P/2010.    

În baza celor arătate mai sus, expertul contabil parte constată că Procesul - 

verbal de adjudecare directă din 14.05.2010 a fost întocmit fără existenţa 

tuturor documentelor justificative, specificate expres de art.70 (2) din Legea 
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99/1999, care să fi atestat că adjudecatara PENGANA LLC are drept de 

proprietate asupra bunului adjudecat (702.609 acţiuni emise de S.C. 

APROMATCO S.A.). Analiza detaliată a procesului verbal de adjudecare 

directă din 14.05.2010 este prezentată pe larg în răspunsul la obiecţiunile 

formulate la obiectivul nr.10. 

- În data de 04.06.2010 ora 12:14:21 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"nerestricţionat" al deţinătorului PENGANA LLC "cod fiscal 1PENGANA" 

concomitent cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat în starea 

"sechestru asigurator" al deţinătorului PENGANA LLC "cod fiscal 1PENGANA", 

motivul acestei înregistrări fiind: "sechestru". 

Pentru această înregistrare nu există un document justificativ, întrucât la dosar nu 

există niciun document care să ateste dispunerea unui sechestru asigurator asupra a 

702.609 acţiuni care ar fi deţinute de PENGANA LLC la emitentul S.C. 

APROMATCO S.A. 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 

 

 

 

Cu nr. 18183/31.05.2010 a fost depusă la S.C. Depozitarul Central S.A. Declaraţia 

autentificată de BNP MIRCIA ELENA cu nr.1034/31.05.2010, din conţinutul 

căreia reţinem ca: 

"Subsemnatul MARIN VASILE, [...] în calitate de împuternicit al societăţii 

comerciale PENGANA LLC, [...] în baza împuternicirii din data de 31.05.2010, 

emisă de societate, declar prin prezenta că sunt de acord cu menţinerea 

sechestrului asigurator instituit conform Ordonanţei din data de 21.03.2008 a 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.06.2010 ora 12:14:21

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "sechestru 

asigurator"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Înregistrarea din 04.06.2010 ora 12:14:21 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Înregistrare făcută de Depozitarul Central S.A. FĂRĂ 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE.
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Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, dosar nr.3179/P/2007, asupra unui 

număr de 702.609 acţiuni, reprezentând 75,5% din capitalul social al S.C. 

APROMATCO S.A., deţinute de societatea pe care o reprezint. 

Dau prezenta declaraţie fiind necesară la S.C. Depozitarul Central S.A." 

Nu se cunoaşte vreo reglementare legală care să permită instituirea unui sechestru 

penal asupra unui pachet de acțiuni pe calea înregistrării unei cereri formulate de o 

persoana  fizică sau juridică privată deținătoare a respectivului pachet de acțiuni, 

cu de la sine putere  fără intervenţia autorităţilor  în drept, cu atât mai mult cu cât  

nu exista nicio hotărâre judecătorească care să dispună ridicarea sechestrului   

instituit pentru pachetul majoritar de acţiuni deţinut de EDEN LLC. 

În niciun caz o persoană fizică/juridică sau o instituţie care are doar atribuţii de 

efectuare a formalităţilor de publicitate (cum este cazul Depozitarului Central S.A.) 

nu au competenţa să intervină  sau să decidă cu privire la modificarea/radierea unui 

sechestru instituit de organele de cercetare penala.  

Opinia expertului contabil parte este că Declaraţia autentificată de BNP MIRCIA 

ELENA cu nr.1034/31.05.2010 a fost dată de MARIN VASILE în scopul ocolirii 

interdicţiei de înstrăinare (sechestrului penal) instituit de Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti asupra celor 702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC, iar 

această declaraţie nu este aptă să producă niciun fel de efecte juridice, numai 

organele de cercetare penal fiind îndrituite a califica natura penală a unei astfel de 

declaraţii. 

- În data de 24.06.2010 ora 14:04:19 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"sechestru asigurator" al deţinătorului PENGANA LLC "cod fiscal 1PENGANA" 

concomitent cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat în starea 

"sechestru asigurator/restr. la cerere" al deţinătorului PENGANA LLC "cod fiscal 

1PENGANA", motivul acestei înregistrări fiind: "restricţionare cont". 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 
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Nu se pot identifica cu exactitate documentele în baza cărora a fost făcută această 

înregistrare de restricţionare a contului deţinătorului PENGANA LLC. 

Prin adresa emisă de EDEN LLC nr.46/09.06.2010 înregistrată la S.C. 

APROMATCO S.A. cu nr.158/09.06.2010 s-au solicitat explicaţii Depozitarului 

Central S.A. cu privire la radierea societăţii EDEN LLC din Registrul Acţionarilor 

şi "luarea de măsuri pentru readucerea situaţiei în stare de legalitate.". 

La dosar există o cerere de înregistrare a restricţiei pe contul PENGANA LLC 

făcută de S.C. APROMATCO S.A. prin administratorul unic CRISTESCU DORIN 

DANUT, înregistrată la Depozitarul Central S.A. cu nr.19429/11.06.2010. Cererea 

prezintă numai ştampila societăţii APROMATCO S.A., fără nicio semnătură. 

La dosar mai există ataşată o adresă prin care S.C. APROMATCO S.A., prin 

administratorul unic CRISTESCU DORIN DANUT, solicită "interdicţia ridicării 

Registrului Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din evidenţa şi operarea S.C. 

Depozitarul Central S.A.". Cererea nu conţine niciun număr şi dată de ieşire de la 

societate nici de intrare la Depozitarul Central S.A. 

Aşa cum atestă Furnizările de Informaţii eliberate de Oficiul Registrului 

Comerţului, la 11.06.2010 administratorul S.C. APROMATCO S.A. înregistrat în 

Registrul Comerţului era MANOLACHE IONICA. 

La dosar există, de asemenea, o cerere de înregistrare a restricţiei pe contul 

PENGANA LLC făcută de PENGANA LLC prin MARIN VASILE, înregistrată la 

Depozitarul Central S.A. cu nr.19427/11.06.2010. Cererea prezintă atât stampila 

societăţii PENGANA LLC, cât şi semnătura lui MARIN VASILE. 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 24.06.2010 ora 14:04:19

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "sechestru 

asigurator/restr. La cerere "

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Înregistrarea din 24.06.2010 ora 14:04:19 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Înregistrare făcută de Depozitarul Central S.A. CU 

ÎNCĂLCAREA ART.24 DIN CODUL DEPOZITARULUI 

CENTRAL S.A., şi anume s-a aplicat o restricţionare la 

cerere asupra unor acţiuni aflate sub sechestru penal. 



..............................................................................................................................................   Pagina 41 din 306 

 

În conformitate cu art.24 din Codul Depozitarului Central S.A.: 

"Art 24 Restricţionarea instrumentelor financiare reprezintă operaţiunea de 

indisponibilizare în cont a instrumentelor financiare şi se poate aplica numai 

instrumentelor financiare asupra cărora nu sunt înscrise alte sarcini." 

Având în vedere cele precizate anterior, precum şi faptul că asupra instrumentelor 

financiare în cauză exista deja o sarcină (sechestrul asigurător), concluzia 

expertului contabil parte este că această înregistrare de restricţionare la cerere a 

acţiunilor emitentului S.C. APROMATCO S.A. a fost făcută de Depozitarul 

Central S.A. cu încălcarea art.24 din Codul Depozitarului Central S.A. 

- În data de 23.07.2010 ora 11:02:29 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"sechestru asigurator/restr. la cerere" al deţinătorului PENGANA LLC "cod fiscal 

1PENGANA" concomitent cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul 

aflat în starea "sechestru" al deţinătorului PENGANA LLC "cod fiscal 

1PENGANA", motivul acestei înregistrări fiind: "ridicare restricţionare". 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 

 

 

 

Art.26 din Codul Depozitarului Central S.A. reglementează situaţiile în care se 

ridică restricţiile înregistrate asupra instrumentelor financiare. Ridicarea restricţiei 

se putea face în baza unei cereri de ridicare sau a unei confirmări de ridicare a 

restricţiei, documente care nu există la dosarul de cercetare penală. 

Această înregistrare de ridicare restricţionare este ulterioară adreselor cu 

nr.73/12.07.2010 şi nr.78/15.07.2010 depuse de EDEN LLC. 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:02:29

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "sechestru"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Înregistrare făcută de Depozitarul Central S.A. FĂRĂ 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE.

Înregistrarea din 23.07.2010 ora 11:02:29 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT
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Prin adresa EDEN LLC nr.73/12.07.2010 înregistrată la Depozitarul Central S.A. 

cu nr.22146/12.07.2010 s-a solicitat "invalidarea transferului de proprietate 

asupra unui număr de 702.609 acţiuni emise de S.C. APROMATCO S.A. din contul 

societăţii EDEN LLC în contul societăţii PENGANA LLC", precum şi "radierea 

societăţii PENGANA LLC din evidenţele Depozitarului Central [...] ". În susţinerea 

cererii au fost depuse anexat 48 de documente, şi anume: Adresa emisă de 

Depozitarul Central S.A. către PENGANA LLC nr. 18857/07.06.2010; Proces 

verbal de luare în posesie întocmit de B.E.J. BOGDAN DUMITRACHE în 

30.04.2010; Proces-verbal de adjudecare acţiuni datat 14.05.2010; Contract de 

cesiune nr. 61/16.06.2007; Actul adiţional nr.62/16.06.2007 la contact de Cesiune; 

Contractul de garanţie reală mobiliară nr. 63/16.06.2007; Certificatul constatator 

KOILADA INVEST S.R.L.; Certificatul constatator JIULUI INVEST S.R.L.; 

Certificat Constatator PENGANA LLC; Comunicare B.E.J. Popa către EDEN 

LLC; Răspuns DHL privind notificarea către EDEN LLC; Extras din Registrul 

Actionarilor APROMATCO S.A. pentru EDEN LLC nr. 215/27.07.2007; Avizul 

A.E.G.R.M. nr.20070-00007865511588-BRR; Avizul A.E.G.R.M. nr.20070-

00007865511588-BRR- înscriere stingere; Avizul A.E.G.R.M. nr. 20070-

00007863111570-BSD; Declaraţia către Autorităţile Romane emisă de FORMBY 

TRADING LTD în 24 septembrie 2010; Acordul încheiat între EDEN LLC şi 

FORMBY TRADING LIMITED datat 23 iulie 2007; Proces verbal de compensare 

încheiat între FORMBY TRADING LIMITED şi ARBORIA 

MANUFACTURING S.R.L. atestat cu nr. 37/22.06.2005; Proces Verbal BEJ 

CANEA CĂTĂLIN din 24 septembrie 2007 în care se constată că SAVA 

CĂTĂLIN nu se prezintă să raporteze lui FORMBY TRADING LTD despre 

activitatea desfăşurată în numele său; Dosar 35969/3/2007 - Certificat de Grefa 

emis în data 07 iulie 2010 de Curtea de Apel Bucureşti; Dosar 35969/3/2007 - 

Acţiune depusă la Tribunalul Bucureşti în 19.10.2007; Dosar 35969/3/2007 – 

Motive de apel şi suplimentare motive de apel; Registrul administratorilor 

FORMBY TRADING LTD în perioada 20.08.2001 – 06.08.2009; Dosar 

22582/3/2008 – Renunţare la Judecata 12 noiembrie 2008; Dosar 22582/3/2008 – 

Încheiere din 12 noiembrie 2008; Dosar 28/DP/2007 (9247/2/2009) – Declaraţie 

olografă SAVA CĂTĂLIN din 24 septembrie 2008; Dosar 

28/DP/2007(9247/2/2009) – Transcriere declaraţie olografă SAVA CĂTĂLIN din 

24 septembrie 2008; Dosar 28/DP/2007 (9247/2/2009)– Declaraţie olografă 

MARIN VASILE din 24 septembrie 2008; Dosar 28/DP/2007(9247/2/2009)– 

Transcriere declaraţie olografă MARIN VASILE din 24 septembrie 2008; Dosar 

3179/3/2007– Raport de Expertiză Grafologică datat 28 octombrie 2008; Dosar 

35969/3/2007 – Interogatoriu întrebări formulate de FORMBY TRADING LTD 

către PENGANA LLC; Dosar 35969/3/2007 – Interogatoriu răspunsul PENGANA 

LLC la întrebările formulate de FORMBY TRADING LTD; Dosar 35969/3/2007 

– Notificare făcută de PENGANA LLC catre FORMBY TRADING LTD – pct. 3 

în opis în care defineşte obiectul înregistrării la A.E.G.R.M. în 26.06.2007; Procură 
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emisă de FORMBY TRADING LTD pentru GRIGORIU ADRIAN în 15 

decembrie 2007; Numirea de către acţionarii EDEN LLC în funcţia de 

administrator a lui TOMA AURICA; Cererea făcută de MARIN VASILE către 

B.E.J. BOGDAN DUMITRACHE datată 21.04.2010; Contractul între Depozitarul 

Central S.C. şi APROMATCO S.A.; Extras ECRIS cu lista dosarelor pe rolul 

instanţelor; Hotarâre A.G.A. APROMATCO S.A. datată 07.06.2010 la care a votat 

PENGANA LLC; Monitorul Oficial nr. 2572/2010; Monitorul Oficial 

nr.2817/2010; Actul Adiţional nr. 2 la Nota de Negocieri nr.260/15.04.2007 datat 

02.07.2007; Dosar 29753/3/2009 – Încheierea din 09.10.2009; Dosar 29753/3/2009 

– Hotărârea din 11.12.2009; Biletul la Ordin (BO) introdus de KAMILARI LLC în 

22 septembrie 2009 faţă verso; Fişa depunere BO la Bancă; Justificare refuz 

B.R.D.; Sesizarea Poliţiei făcută de către B.R.D. în 01 octombrie 2009. 

Prin adresa EDEN LLC nr.78/15.07.2010 înregistrată la S.C. Depozitarul Central 

S.A. cu nr.22466/15.07.2010 s-a solicitat "repunerea EDEN LLC în situaţia 

anterioară ca deţinător al pachetului de 702.609 acţiuni emise de APROMATCO 

S.A. în Registrul Acţionarilor." 

- În data de 23.07.2010 ora 11:19:52 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"sechestru" al deţinătorului PENGANA LLC "cod fiscal 1PENGANA" 

concomitent cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat în starea 

"nerestricţionat" al deţinătorului PENGANA LLC "cod fiscal 1PENGANA", 

motivul acestei înregistrări fiind: "ridicare sechestru". 

La dosarul de cercetare penală nu am găsit niciun document care să poată justifica 

această înregistrare. 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 

 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:19:52

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Inregistrarea din 23.07.2010 ora 11:19:52 este anulata 

prin Sentinta civila 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Ridicare sechestru făcută de Depozitarul Central S.A. 

FĂRĂ DOCUMENTE JUSTIFICATIVE.
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- În data de 23.07.2010 ora 11:22:38 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"nerestricţionat" al deţinătorului PENGANA LLC "cod fiscal 1PENGANA" 

concomitent cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat în starea 

"nerestricţionat" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 85508/2001", motivul 

acestei înregistrări fiind: "anulare transfer". 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 

 

 

 

Prin adresa nr.23197/26.07.2010 S.C. Depozitarul Central S.A. a comunicat 

societăţii EDEN LLC următoarele: 

"Urmare solicitării dvs. înregistrată la SC Depozitarul Central S.A. sub 

nr.22146/12.07.2010, completată prin adresa înregistrată la SC Depozitarul 

Central S.A. sub nr.22466/15.07.2010 şi având în vedere precizările şi 

documentele anexate acestor solicitări, vă informăm că la data de 23.07.2010 a 

fost înregistrat transferul de proprietate asupra unui număr de 702.609 acţiuni 

emise de S.C. APROMATCO S.A. Bucureşti din contul PENGANA LLC în contul 

EDEN LLC. 

Prin acest transfer de proprietate a fost invalidat transferul de proprietate asupra 

unui număr de 702.609 acţiuni emise de S.C. APROMATCO S.A. Bucureşti din 

contul EDEN LLC în contul PENGANA LLC, înregistrat la data de 04.06.2010, în 

baza Procesului verbal de adjudecare încheiat la data de 14.05.2010." 

Prin adresa nr.23310/27.07.2010 S.C. Depozitarul Central S.A. a notificat 

PENGANA LLC cu privire la invalidarea transferului de proprietate din contul 

EDEN LLC în contul PENGANA LLC. 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:22:38

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Înregistrarea nu corespunde cu situaţia de drept, în fapt 

asupra celor 702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC există 

instituit un sechestru penal.
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- În data de 23.07.2010 ora 11:25:27 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"nerestricţionat" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 85508/2001" concomitent 

cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat în starea "sechestru 

asigurator" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 85508/2001", motivul acestei 

înregistrări fiind: "sechestru". 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 

 

 

 

Conform Ordonanţei din 21.03.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti, dosar nr.3179/P/2007 asupra celor 702.609 acţiuni deţinute de EDEN 

LLC la emitentul S.C. APROMATCO S.A. există sechestru asigurator. 

Această înregistrare făcută de Depozitarul Central S.A. reflectă situaţia de drept. 

- În data de 23.07.2010 ora 11:39:39 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"sechestru asigurator" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 85508/2001" 

concomitent cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat în starea 

"sechestru asigurator/luare în posesie" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 

85508/2001", motivul acestei înregistrări fiind: "restricţionare cont". 

Această înregistrare s-a făcut în baza Procesului - verbal privind luarea în posesie a 

acţiunilor nominative întocmit de BEJ Bogdan Dumitrache în dosarul de executare 

nr.500/2010 şi care a fost depus la Depozitarul Central S.A. cu nr. intrare 

14570/30.04.2010. 

În urma acestei înregistrări structura acţionariatului se prezintă astfel: 

Actionari in Registrul Actionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:25:27

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%
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- La data de referinţă 25.07.2010, aşa cum atestă Procesul verbal 

nr.23194/26.07.2010 şi Registrul Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din 

25.07.2010 predate de S.C. Depozitarul Central S.A. către emitent, capitalul social 

este de 2.326.512,50 lei împărţit în 930.605 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 

lei/acţiune, fiind deţinut de un număr de 2080 acţionari, iar structura acţionariatului 

este următoarea: 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:39:39

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator/luare in posesie"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Înregistrarea din 23.07.2010 ora 11:39:39 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Această înregistrare s-a făcut în baza Procesului verbal de 

luare în posesie a acţiunilor nominative din 30.04.2010, 

ora 10:15 întocmit de BEJ Bogdan Dumitrache În dosarul 

de executare nr.500/2010.

Dat fiind faptul ca posesia e un atribut al dreptului de 

proprietate, iar acţiunile în cauză erau sub sechestru 

penal, Procesul - verbal de luare în posesie din 

30.04.2010 nu putea produce efecte juridice pentru a 

justifica înregistrarea luării în posesie în favoarea 

PENGANA LLC.

Nu există niciun document care să ateste că S.C. 

Depozitarul Central S.A. a informat Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti despre această înregistrare în 

Registrul Acţionarilor privind luarea în posesie de către 

PENGANA LLC a acţiunilor sechestrate penal.
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- La data de referinţă 26.07.2010, aşa cum atestă "Structura sintetică consolidată 

a deţinătorilor de instrumente financiare care deţin cel puţin 10% din capitalul 

social" emisă de S.C. Depozitarul Central S.A., capitalul social este de 

2.326.512,50 lei împărţit în 930.605 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 

lei/acţiune, iar structura acţionariatului este următoarea: 

 

 

 

- Din compararea Registrului Acţionarilor din 25.07.2010 predat de Depozitarul 

Central S.A. către societatea emitentă cu Registrul Acţionarilor din 19.11.2007 

predat de societatea emitentă către Depozitarul Central S.A., a rezultat că, în 

perioada 20.11.2007 - 25.07.2010, au fost operate câteva modificări în structura 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 25.07.2010

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC; stare cont: sechestru 

asigurator/luare in posesie in favoarea 

PENGANA LLC

702.609     2,50      1.756.522,50 75,500%

CDG Investment 92.967     2,50         232.417,50 9,990%

Nastase Raluca Eugenia 12.985     2,50           32.462,50 1,395%

Toma Aurica 2     2,50                    5,00 0,0002%

Nita Floarea 120     2,50                300,00 0,013%

Stanciu Corneliu 754     2,50             1.885,00 0,081%

Manolache Ionica 38.457     2,50           96.142,50 4,132%

Lista PPM 82.711     2,50         206.777,50 8,888%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Luarea în posesie în favoarea PENGANA LLC este nulă 

ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 26.07.2010

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC; stare cont: sechestru 

asigurator/luare in posesie in favoarea 

PENGANA LLC

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Persoane fizice 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Persoane juridice 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Luarea în posesie în favoarea PENGANA LLC este nulă 

ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012
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acţionariatului S.C. APROMATCO S.A., astfel din contul unor acţionari au ieşit 

acţiuni care au intrat în contul altor acţionari, după cum urmează: 

 

 

 

Conform adresei nr.80/03.01.2008 emisă de S.C. Depozitarul Central S.A. şi 

transmisă către Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Direcţiei Generale 

de Poliţie a Municipiului Bucureşti:" [...] începând cu data de 20.11.2007 şi până 

la data prezenţei, singura modificare efectuată în registrul societăţii 

APROMATCO SA a fost transferul de proprietate a unui număr de 40 acţiuni din 

contul defunctei RUSESCU ELENA (CNP: 2210821510016) în contul 

moştenitoarei PETRESCU MARIANA VIOLETĂ (CNP:2490703401250) în data de 

06.12.2007." 

A.3.5. În perioada 27.07.2010 - 23.05.2011, 

Registrul Acţionarilor a fost gestionat de S.C. APROMATCO S.A. 

- În data de 26.07.2010, aşa cum atestă Procesul verbal nr.23194/26.07.2010, S.C. 

Depozitarul Central S.A. a predat către societatea S.C. APROMATCO S.A., 

reprezentată de administratorul provizoriu MANOLACHE IONICA, gestiunea 

Registrului Acţionarilor şi Registrul Acţionarilor la data de referinţă 25.07.2010. 

Conform adresei nr.14817/11.05.2012 emisă de S.C. Depozitarul Central S.A. şi 

transmisă către Corpul de Control al C.N.V.M.: "Cu referire la anexa la procesul-

verbal de predare a registrului acţionarilor către APROMATCO S.A. la 

terminarea contractului, facem precizarea că la predarea registrului, ca efect al 

încetării contractului, emitentului i-a fost predat Registrul Acţionarilor cu 

menţiunea distinctă evidenţiată în fişierul transmis, atât în privinţa sechestrului 

Nume, Prenume Nr. actiuni CI CNP

PETRESCU MARIANA 

VIOLETA

40 RT099578 2490703401250

PRUNA ANA 40 RX310148 2571211400497

SHEBEL IRINEL ROXANA 40 IF092987 2691030463027

BEDREAGA FLORENCE 

MIHAELA

40 RT302196 2500423400421

TOTAL 160

GEORGESCU IRINEL 

ROXANA

40 BX28736 2691030463027

RUSESCU ELENA 40 AP739903 2210821510016

SANDULESCU GHERGHINA 40 062539 2151226400208

VOICILA ANA 40 DB822122 2571211400497

TOTAL 160

Modificari efectuate la Depozitarul Central

Actionari din 

contul carora 

au iesit 

actiuni

Actionari in 

contul carora 

au intrat 

actiuni

19.11.2007 - 25.07.2010
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asigurator existent asupra unui număr de 702.609 acţiuni deţinute de către EDEN 

LLC la emitentul APROMATCO S.A., în baza Ordonanţei nr.3179/P/2007 emisă 

de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cât şi a menţiunii privind luarea în 

posesie în favoarea PENGANA LLC a unui număr de 702.609 acţiuni deţinute de 

către EDEN LLC în conformitate cu prevederile "Procesului verbal privind luarea 

în posesie a acţiunilor nominative" încheiat în data de 30.04.2010 de către BEJ 

Bogdan Dumitrache în dosarul de executare nr.500/2010." 

- În data de 27.07.2010 ora 11:02:10 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"sechestru asigurator/luare în posesie" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 

85508/2001", motivul acestei înregistrări fiind: "retragere emitent". 

Această înregistrare s-a făcut ca urmare a încetării contractului de prestări servicii 

de registru şi predarii Registrului Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. către 

societatea emitentă, aşa cum atestă Procesul - verbal nr.23194/26.07.2010, adresa 

cu nr.23252/26.07.2010 şi adresa nr.23193/26.07.2010 emise de Depozitarul 

Central S.A. 

- În data de 30.08.2010, în baza Procesului verbal de predare primire din 

30.08.2010, administratorul provizoriu MANOLACHE IONICA a predat către 

administratorul GRIGORIU ADRIAN Registrul Acţionarilor S.C. APROMATCO 

S.A. cuprinzând 2080 acţionari care deţin un număr de 930.605 acţiuni, capitalul 

social la 30.08.2010 fiind de 2.326.512,50 lei. 

- Din actele de la dosar a rezultat că, în perioada 27.07.2010 - 23.05.2011 nu a fost 

făcută nicio modificare în Registrul Actionarilor S.C. APROMATCO S.A. 

A.3.6. Începând cu data de 23.05.2011, 

Registrul Acţionarilor se află la D.N.A. 

În 23.05.2011 administratorul GRIGORIU ADRIAN a predat către D.N.A., în baza 

Procesului verbal din 23.05.2011, Registrul Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. 

în original cu data de referinţă 25.07.2010, identic cu Registrul Acţionarilor preluat 

de societate de la Depozitarul Central S.A. în baza Procesului verbal 

nr.23194/26.07.2010. 

- La 23.05.2011, asupra unui număr de 702.609 acţiuni deţinute de către EDEN 

LLC la emitentul APROMATCO S.A., în Registrul Acţionarilor exista înregistrat 

atât sechestrul asigurator în baza Ordonanţei nr.3179/P/2007 emisă de Parchetul de 

pe lângă Tribunalul Bucureşti, cât şi menţiunea privind luarea în posesie în 

favoarea societăţii PENGANA LLC a unui număr de 702.609 acţiuni deţinute de 

către EDEN LLC în conformitate cu prevederile "Procesului verbal privind luarea 
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în posesie a acţiunilor nominative" încheiat în data de 30.04.2010 de către BEJ 

BOGDAN DUMITRACHE în dosarul de executare nr.500/2010. 

La 23.05.2011 structura acţionariatului se prezintă astfel: 

 

 

 

- În perioada 23.05.2011 - până la zi, expertul contabil parte a identificat 

următoarele aspecte relevante care afectează înregistrările anterioare făcute în 

Registrul Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A.: 

A) Prin Sentinţa Civilă nr.17105/06.11.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului 

3 Bucureşti în dosarul nr.14553/301/2012, care a avut ca obiect opoziţia la 

executare privind pe oponenta EDEN LLC în contradictoriu cu intimata 

PENGANA LLC şi B.E.J. Bogdan Dumitrache, s-a dispus: 

"Anulează procesul verbal privind luarea în posesie a acţiunilor nominative 

încheiat la 30.04.2010 în dosarul de executare nr.500/2010 şi toate actele de 

executare întocmite în baza acestuia. 

[...] Cu recurs în 15 zile de la comunicare." 

B) Împotriva tuturor încheierilor pronunţate în dosarul nr.14553/301/2012 au 

declarat recurs recurentele PENGANA LLC şi SC FIER FORJAT M&I S.R.L., 

formându-se în acest sens dosarul nr.4835/3/2013. 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.05.2011

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC; stare cont: sechestru 

asigurator/luare in posesie in favoarea 

PENGANA LLC

702.609     2,50      1.756.522,50 75,5002%

CDG Investment 92.967     2,50         232.417,50 9,9900%

Nastase Raluca Eugenia 12.985     2,50           32.462,50 1,3953%

Toma Aurica 2     2,50                    5,00 0,0002%

Nita Floarea 120     2,50                300,00 0,0129%

Stanciu Corneliu 754     2,50             1.885,00 0,0810%

Manolache Ionica 38.457     2,50           96.142,50 4,1325%

Lista PPM 82.711     2,50         206.777,50 8,8879%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Luarea în posesie în favoarea PENGANA LLC este nulă 

ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012
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Prin Decizia Civilă nr.4387/13.12.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia 

a VI-a civilă, în dosarul nr.4835/3/2013, s-a dispus: 

'Respinge recursurile formulate de recurenta - intimată PENGANA LLC [...] şi 

recurenta - intervenienta S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. [...] împotriva 

încheierilor şi a sentinţei civile nr.17105/06.11.2012 pronunţate de Judecătoria 

sectorului 3 Bucureşti în dosarul nr.14553/301/2012 [...] ca nefondate. 

Irevocabilă." 

C) Prin Sentinţa Civilă nr.4547/18.03.2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti în dosarul nr.27638 299 2011, s-a constatat că Procesul Verbal de 

Adjudecare din 14.05.2010 a fost anulat prin Sentinţa Civilă nr.17105/06.11.2012 

pronunţată de Judecătoria Sector 3 Bucureşti. 

Având în vedere cele precizate anterior, expertul contabil concluzionează ca 

sentinţă civilă nr.17105/06.11.2012 impunea inregistrarea unor modificări în 

Registrul Acţionarilor, aflat din 23.05.2011 la D.N.A., după cum urmează: 

 

 

Expertul contabil parte constată, de asemenea, că Sentinţa Civilă 

nr.17105/06.11.2012 prin care s-a dispus anularea Procesului Verbal privind luarea 

în posesie a acţiunilor nominative încheiat la 30.04.2010 în dosarul de executare 

Observaţii expert contabil parte Prin sentinţa civilă irevocabilă nr.17105 pronunţată de 

Judecatoria sectorului 3 Bucureşti în 06.11.2012 în dosarul 

nr.14553/301/2012 s-a dispus: "anulează procesul-verbal 

privind luarea în posesie a acţiunilor nominative încheiat 

la 30.04.2010 în dosarul de executare nr.500/2010 şi toate 

actele de executare întocmite în baza acestuia." Pe cale 

de consecinţă, rezultă că în Registrul Acţionarilor trebuie 

operată anularea restricţiei privind luarea acţiunilor în 

posesie de către PENGANA LLC. Totodata, ca urmare a 

sentinţei civile nr.17105 trebuie corectată evidenţa 

înregistrată de Depozitarul Central SA şi istoricele de 

cont, în sensul anulării tuturor înregistrarilor din 2010 

care menţionează pe PENGANA LLC ca deţinător de 

acţiuni. Totodată au devenit nule toate documentele 

emise de Depozitarul Central SA în perioada 04.05.2010 - 

26.07.2010  în care se menţionează ca PENGANA LLC este 

proprietarul a 702.609 acţiuni ale emitentului SC 

APROMATCO SA. În urma modificărilor  impuse de 

hotărârea judecatorească nr.17105, la 06.11.2012 Eden 

LLC deţine 702.609 acţiuni la emitentul SC Apromatco SA, 

stare cont: "sechestru asigurator".
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nr.500/2010 şi a tuturor actelor de executare întocmite în baza acestuia are ca efect 

anularea următoarelor înregistrări efectuate de Depozitarul Central S.A.în Registrul 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A.: înregistrarea din 04.05.2010 ora 10:03:44; 

înregistrarea din 04.06.2010 ora 12:12:20; înregistrarea din 04.06.2010 ora 

12:14:21; înregistrarea din 24.06.2010 ora 14:04:19; înregistrarea din 23.07.2010 

ora 11:02:29; înregistrarea din 23.07.2010 ora 11:19:52; înregistrarea din 

23.07.2010 ora 11:39:39. 

A.3.7. Alte observaţii cu privire la Registrul Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. 

La dosarul de cercetare penală se regăseşte un Registru al Acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A. la data de referinţă 26.10.2010 care prezintă semnătura 

administratorului CRISTESCU DORIN DĂNUT, însă expertul contabil parte nu a 

putut stabili de la cine şi în ce dată a primit CRISTESCU DORIN DĂNUŢ 

gestiunea Registrului Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A., întrucât la dosar nu se 

regăseşte niciun document de predare - primire în acest sens. 

Mai mult, înainte de 26.10.2010, CRISTESCU DORIN DĂNUŢ a fost numit 

administrator prin mai multe hotărâri luate în cadrul unor adunări generale cu votul 

unor acţionari care nu au figurat înscrişi în Registrul Actionarilor S.C. 

APROMATCO S.A. la datele de referinţă şi fără de care nu s-ar fi obţinut 

majoritatea, şi anume: Hotărârea A.G.O.A. din 07.06.2010 cu votul PENGANA 

LLC fără ca adunarea să fi fost convocată legal, Hotărârea A.G.O.A. din 

17.07.2010 cu votul PENGANA LLC, Hotărârea A.G.O.A din 31.07.2010 cu votul 

PENGANA LLC, Hotărârile A.G.O.A. din 19.08.2010 şi 30.08.2010 cu votul 

PAFIA LLC. Atât PENGANA LLC, cât şi PAFIA LLC aparţin avocatului MARIN 

VASILE. 

Prin Decizia civilă nr.744/26.03.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - 

secţia a V-a Civilă în dosarul nr.53431/3/2010 în faza de recurs, s-a dispus 

suspendarea Hotărârilor A.G.O.A. din 17.07.2010, 31.07.2010, 19.08.2010 si 

30.08.2010, până la soluţionarea dosarului 29854/3/2010 al Tribunalului Bucureşti.   

Prin Decizia civilă nr.1757/16.11.2011, pronunţată în dosar nr.29857/3/2010 în 

faza de recurs de Curtea de Apel Bucureşti - secţia a VI-a civilă s-a dispus 

suspendarea Hotărârii A.G.O.A. din 07.06.2010 până la soluţionarea dosarului 

29854/3/2010 al Tribunalului Bucureşti. 

În dosarul nr.29854/3/2010, in 17.10.2014 Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a 

Civila a dispus suspendarea până la soluţionarea dosarului penal nr.287/P/2010. 

- Din compararea Registrului Acţionarilor din 26.10.2010 semnat de CRISTESCU 

DORIN DĂNUŢ cu Registrul Actionarilor din 12.08.2005 preluat de societatea 
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emitentă de la Depozitarul Central S.A., au rezultat următoarele diferenţe în 

structura acţionariatului S.C. APROMATCO S.A.: 

 
  Modificari efectuate in Registrul Actionarilor depus de CRISTESCU 

DORIN DANUT 

  Nr. 

crt. 

NUME, PRENUME Nr. actiuni  CI 

Acţionari 

în contul 

cărora au 

intrat 

acţiuni 

1 GRIGORE MIOARA 40 GN50382 

2 GONGOROI MARIAN 40 DV464464 

3 NITA FLOAREA 80 BZ196638 

4 PAVEL DENISA 40 RT145621 

5 PAFIA LLC 745315 170588/14.03.2007 

6 PETRESCU MARIANA 

VIOLETA 

80 RT099578 

7 PRUNA ANA 40 RX310148 

8 SAVA CATALIN 120 DP112353 

9 SHEBEL IRINEL ROXANA 40 IF092987 

10 STAN IONEL 40 DB003356 

11 ZLATE ANDREI 39 RR490569 

  TOTAL 745874   

Acţionari 

din contul 

cărora au 

ieşit acţiuni 

1 AGAFITEI DORINA 39 GD614783 

2 ANDREI ELISABETA 39 Z325675 

3 ANDREI GHEORGHE 39 AO305694 

4 BANCILA ION 40 954535 

5 BANCILA LUCRETIA 40 V1111 

6 BANCILA NICULAE 40 BC108839 

7 BANCILA TEODOSIA 

ANGELA 

40 RT346206 

8 BARAIAN NASTASIA 40 X726277 

9 BIBIU ILEANA 40 9Z753331 

10 BURLACU GEORGETA 40 BK803637 

11 BURLACU LIVIU 40 BU6035 

12 BUZDUGA AUREL 39 RR026396 

13 BUZDUGA VALENTINA 39 DH101408 

14 CARLOVETCHI PETRU 40 AH51542 

15 CHIRILA CRISTIAN 39 DK932703 

16 CIOBATAR VASILE 40 GD342867 

17 CIRSTEA ILIE 40 9346 

18 COJOCARU AURELIA 40 AM739035 

19 COJOCARU CONSTANTIN 40 BC823422 

20 COLEASA STANA 41 GT733809 

21 CONSTANTIN ALEXANDRU 40 AP708939 
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22 CONSTANTIN MIHAELA 40 GN57807 

23 CORNEEV LUCRETIA 39 DV1886 

24 CORNEEV MIHAELA 39 GA734775 

25 COTEA ION 40 DG866641 

26 COTEA RADA 40 GT647753 

27 DASCALU STELIAN 40 GD6762 

28 DRAGU ION 39 GA732586 

29 ERIMICIOIU ALEXANDRA 39 RX037299 

30 FIERARU MIHAI 40 GD565361 

31 FIERARU VIORICA 40 GD177925 

32 FORDEA CORNELIA 39 X121871 

33 S.C. ARBORIA 

MANUFACTURING S.R.L. 

702609 6599759  

34 GEORGESCU IRINEL 

ROXANA 

40 BX28736 

35 GIMBASANU MARIN 39 GB435958 

36 GIMBASEANU ALEXANDRA 39 GK662852 

37 GONGOROI ELISABETA 40 9518 

38 HALAICU CARMEN 39 IF107242 

39 HALAICU CRIN 156 RT073556 

40 HANGANU ELENA 39 RX256740 

41 HANGANU NECULAI 39 RX311383 

42 HARJEA LAURENTIU FLORIN 40 BG18977 

43 HORSIA HORIA 40 AP717491 

44 HORSIA OLGA 40 BG581479 

45 ILIE ION 40 DV691998 

46 ION JENICA 40 GB3516 

47 MANCIU IOAN 39 GD985894 

48 MANESCU GEANINA IONELA 40 GR599188 

49 MANOLACHE IONICA 38457 RT287059 

50 MARIN DOINA FLORICA 40 DK9027 

51 MARIN GHEORGHE 40 DA308966 

52 MARINESCU MARIA 40 GK232792 

53 MARTIN MARIOARA 39 BG42541 

54 MIHAI MARIA 40 Y800218 

55 MIHAI VASILE 40 616 

56 MITRICA ANISOARA 40 DE431627 

57 MITRICA POMPILIU 40 BT302781 

58 MOSOIU ADRIANA 40 GN810536 

59 MOSOIU DUMITRU 40 BZ996179 

60 NEACSU VIOREL VASILE 40 RD048691 

61 NEAGU MARIA 40 BN724411 
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62 NICOLAE CONSTANTA 40 DV681653 

63 NICOLAE IULIAN 40 DV36837 

64 PALARIE CONSTANTIN 40 RX315996 

65 PATRANOIU BANICA 39 95138 

66 PATRASCU ILIE 40 9485 

67 POPA MARIA 40 BG10809 

68 POPA PAVEL SILVIU ILIE 

MIHAI 

40 DE176999 

69 RADAN GHEORGHE 40 GB22947 

70 RADAN IOANA 40 GB22980 

71 RADAN ION 40 DV513275 

72 RATA VILE 41 DA637040 

73 RUSESCU ELENA 40 AP739903 

74 RUSESCU NICOLAE 40 93179 

75 SIMION SILVIU 39 DH4441 

76 STAN DOMNICA 40 05393 

77 STANCIU CORNELIU 754 DK280337 

78 STATIVA IOAN 40 RX057925 

79 STEFAN FLOREA 40 9W792129 

80 STEFAN STANCA 40 9W791871 

81 STIRBU FANICA 40 DK001818 

82 STOENESCU IOAN 40 983251 

83 TANASUICA ION 40 DV5391 

84 TANASUICA MELANIA 

CARMEN 

40 DA15998 

85 TARCHILA ANGELA 40 BE2690 

86 TARCHILA DAN NICOLAE 40 GD317744 

87 TELU DUMITRU-DAN 39 GR327945 

88 TUDORACHE CONSTANTIN 40 RR001216 

89 TUDORACHE MARIA 40 GT208350 

90 VAIDA CRISTINA ADRIANA 39 DH514661 

91 VAIDA IOANA DANA 39 GR661724 

92 VAIDA NEONICA GEORGETA 39 DG38783 

93 VAIDA TEODOR MIRCEA 39 BC776181 

94 VASILE ANA 40 AP770924 

95 VASILE BEATRICE VERONA 39 DV40927 

96 VASILE CONSTANTA 40 RT199540 

97 VASILE GHEORGHE 40 944650 

98 VASILE LUCIA 40 U258740 

99 VASILE TUDORA 40 X179211 

100 VINTILA FLORIAN 41 BE557831 

101 VINTILA GEORGETA 41 BC683501 
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102 VOICILA ANA 40 DB822122 

  TOTAL 745874   

 

Din actele de la dosar a rezultat că PENGANA LLC ar fi dobândit 702.609 acţiuni 

ale emitentului APROMATCO SĂ. prin Contractul de cesiune nr.61/16.06.2007 de 

la cedentul FORMBY TRADING LIMITED, însă Contractul nr.61/16.06.2007 a 

fost contestat de administratorii şi proprietarii societăţii FORMBY TRADING 

LIMITED, numai organul de urmărire penală putând stabili realitatea acestei 

cesiuni de acţiuni. Subsecvent Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007, în 

20.07.2010 prin Contractul de cesiune nr.003 atestat de avocat MARIN VASILE, 

PENGANA LLC ar fi cesionat către PAFIA LLC un număr de 745.315 acţiuni 

emise de APROMATCO S.A. 

Expertul contabil parte nu a găsit la dosarul de cercetare penală niciun 

exemplar original nici al Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007, nici al 

Contractului de cesiune nr.003/20.07.2010 subsecvent. Pe cale de consecinţă, nu 

se poate verifica autenticitatea acestor documente care ar fi stat la baza înscrierii 

PAFIA LLC în Registrul Acţionarilor din 26.10.2010 predat de CRISTESCU 

DORIN DĂNUŢ., verificare obligatorie conform art.5 (3) din H.G. 885/1995. 

Expertul contabil parte nu a găsit niciun document din care să rezulte identitatea şi 

calitatea persoanei care a efectuat modificările/înregistrările în Registrul 

Acţionarilor din 26.10.2010 depus de CRISTESCU DORIN DĂNUŢ. La 

26.10.2010 CRISTESCU DORIN DĂNUŢ nu era înregistrat ca administrator în 

Registrul Comerţului. 

- În Hotărârea A.G.O.A. S.C. APROMATCO S.A. din 31.07.2010, suspendată în 

prezent, luată cu votul societăţii PENGANA LLC, reprezentată de MARIN 

VASILE, şi a societăţii CDG INVESTMENT SRL, reprezentată de avocat 

ENGLEZU RADU OCTAVIAN, s-ar fi hotărât: "păstrarea Registrului 

Acţionarilor SC APROMATCO S.A. la sediul societăţii, în custodia dl. 

CRISTESCU DORIN DANUT..." şi "se validează Registrul Actionarilor SC 

APROMATCO S.A. prezentat în faţa adunării generale a acţionarilor, 

reprezentând situaţia actualizată a acţionarilor la data de 31.07.2010.", fără însă 

a se specifica cine a prezentat Registrul Acţionarilor şi nici de unde a luat în 

primire gestionarea acestui registru şi baza de date conţinând datele 

personale ale acţionarilor, în situaţia în care Registrul  acţionarilor s-a aflat la 

Depozitarul Central S.A. până în 27.07.2010 şi procedura de punere în posesie  

efectuată de B.E.J. BOGDAN DUMITRACHE (anulată ulterior de instanţă 

prin  sentinţa civilă irevocabilă nr.17105 /06.11.2012 în dosarul 

nr.14553/301/2012) s-a efectuat tot la Depozitarul Central S.A.  
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Din documentele de la dosarul de cercetare penală a rezultat că, în perioada 

12.08.2005 - 19.11.2007, Registrul Actionarilor a fost păstrat si gestionat la sediul 

societăţii, cu ajutorul programelor informatice de calculator. Plângerea pentru 

tulburare de posesie în urma căreia s-a format dosarul de cercetare penală 

287/P/2010 reclamă că, în data de 16.06.2010, sediul societăţii S.C. 

APROMATCO S.A. situat în Bucureşti, str. Lipscani, nr.33, sector 3, a fost ocupat 

cu forţa de un grup de oameni conduşi de MARIN VASILE şi SAVA CĂTĂLIN, 

iar administratorul acţionarului majoritar EDEN LLC, TOMA AURICA, şi 

proprietarii EDEN LLC (TOMA AURICA şi GRIGORIU ADRIAN) au fost daţi 

afară din sediul societăţii APROMATCO S.A. Nu există la dosarul de cercetare 

penală nicio lista de inventariere care să fi fost intocmită de persoanele care au 

ocupat sediul societăţii în care să se constate ce bunuri materiale şi valori 

aparţinând S.C. APROMATCO S.A. au luat în primire la momentul ocupării 

spaţiului 16.06.2010  (calculatoare, imprimante, disponibil in casierie, documente 

financiar - contabile, mobilier etc.). În condiţiile arătate, numai organul de urmărire 

penală, prin metode specifice, poate stabili de la cine, prin ce documente şi în ce 

dată a primit CRISTESCU DORIN DĂNUŢ baza de date cu Registrul Acţionarilor 

S.C. APROMATCO S.A. 

Având în vedere toate precizările de mai sus şi reglementările legale privind 

actualizarea registrului acţionarilor, expertul contabil parte consideră că realitatea 

Registrul Acţionarilor depus în 26.10.2010 de CRISTESCU DORIN DĂNUŢ 

poate fi stabilită numai de organul de cercetare penală, prin metode specifice. 

A.4. CONCLUZIE privind istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. aşa 

cum apare în evidenţele Depozitarului Central, Registrului Acţionarilor 

În concluzie, istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. înregistraţi în 

evidenţele Depozitarului Central, Registrului Acţionarilor, de la înfiinţarea 

societăţii până în prezent, este următorul: 

 

 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 02.07.1999

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 205.296 2,50 513.240,00 54,102%

Broadhurst Investments Limited 20.442 2,50 51.105,00 5,387%

Ganea Bogdan 10.764 2,50 26.910,00 2,837%

Ionescu Daniel 5.018 2,50 12.545,00 1,322%

Alţi acţionari 137.944 2,50 344.860,00 36,352%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 21.12.2000

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 451.150 2,50 1.127.875,00 69,429%

Broadhurst Investments Limited 44.924 2,50 112.310,00 6,914%

Alţi acţionari 153.726 2,50 384.315,00 23,657%

Total 649.800 2,50 1.624.500,00 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 05.07.2001

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

Broadhurst Investments Limited 98.925 2,50 247.312,50 10,630%

Alţi acţionari 134.623 2,50 336.557,50 14,466%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 17.12.2003

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Tocu Raluca Eugenia 640 2,50 1.600,00 0,069%

Toma Aurica 1.192 2,50 2.980,00 0,128%

Broadhurst Investments Limited 17.726 2,50 44.315,00 1,905%

Lindsell Enterpărises Limited 1.482 2,50 3.705,00 0,159%

Fica G. Ionel 123 2,50 307,50 0,013%

Nita C. George 123 2,50 307,50 0,013%

Ionescu S. Daniel 5.018 2,50 12.545,00 0,539%

Parvanescu C. Vasile 123 2,50 307,50 0,013%

Banisor Valentin DAG 11.436 2,50 28.590,00 1,229%

Lista PPM 102.718 2,50 256.795,00 11,038%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.06.2004

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Stanciu Corneliu 18.301 2,50 45.752,50 1,967%

Broadhurst Investments Limited 17.726 2,50 44.315,00 1,905%

Tocu Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,395%

Alţi acţionari 91.569 2,50 228.922,50 9,840%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data initierii ofertei publice de 

preluare, autorizata in sedinta 

C.N.V.M. din 14.12.2004

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Manolache Ionica 38.294 2,50 95.735,00 4,115%

Tocu Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,395%

Alţi acţionari 89.302 2,50 223.255,00 9,596%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data finalizarii ofertei publice de 

preluare

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Manolache Ionica 38.457 2,50 96.142,50 4,13%

Nastase Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,40%

Lista PPM 83.587 2,50 208.967,50 8,98%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

În cadrul A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din data de 07.03.2005 s-a hotărât 

"închiderea/delistarea societăţii ca urmare a finalizării ofertei publice"

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 16.06.2005

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Alţi acţionari 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 12.08.2005

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 702.609 2,50 1.756.522,50 75,500%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Manolache Ionica 38.457 2,50 96.142,50 4,132%

Nastase Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,395%

Stanciu Corneliu 754 2,50 1.885,00 0,081%

Toma Aurica 2 2,50 5,00 0,0002%

Lista PPM 82.831 2,50 207.077,50 8,901%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 19.11.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,5002%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,9900%

Nastase Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,3953%

Toma Aurica 2 2,50 5,00 0,0002%

Nita Floarea 120 2,50 300,00 0,0129%

Stanciu Corneliu 754 2,50 1.885,00 0,0810%

Manolache Ionica 38.457 2,50 96.142,50 4,1325%

Lista PPM 82.711 2,50 206.777,50 8,8879%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 20.11.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Persoane fizice 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Persoane juridice 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 20.11.2007 ora 15:15:13

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

APCOI1"; stare cont: "nerestrictionat"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 22.11.2007 ora 10:46:41

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 11.03.2008

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Persoane fizice 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Persoane juridice 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 25.03.2008 ora 14:21:52

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Această înregistrare s-a făcut în baza Ordonanţei 

nr.3179/P/2007 emisă de Procuror Vlad Dumitru Cătălin 

din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 

prin care s-a dispus sechestrul asigurator asupra a 

702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC la emitentul S.C. 

APROMATCO S.A.
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.05.2010 ora 10:03:44

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator/luare in posesie"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Înregistrarea din 04.05.2010 ora 10:03:44 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile nr.17105/06.11.2012 

pronunţată în dosarul 14553/301/2012.

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT, ca urmare a anulării a 

documentelor care au stat la baza 

ei

Această înregistrare s-a făcut în baza Procesului verbal de 

luare în posesie a acţiunilor nominative din 30.04.2010, 

ora 10:15 întocmit de BEJ Bogdan Dumitrache În dosarul 

de executare nr.500/2010.

Dat fiind faptul ca posesia e un atribut al dreptului de 

proprietate, iar acţiunile în cauză erau sub sechestru 

penal, Procesul - verbal de luare în posesie din 

30.04.2010 nu putea produce efecte juridice pentru a 

justifica înregistrarea luării în posesie în favoarea 

PENGANA LLC.

În Procesul verbal de luare în posesie din 30.04.2010 s-a 

specificat că acţiunile aparţin lui EDEN LLC, fără a se 

menţiona şi faptul că asupra acestor acţiuni este instituit 

un sechestru penal.

Nu există niciun document care să ateste că S.C. 

Depozitarul Central S.A. a informat Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti despre luarea în posesie de către 

PENGANA LLC a acţiunilor sechestrate penal.

Opinia expertului contabil parte este că prin această 

înregistrare s-a făcut sustragerea acţiunilor de sub 

sechestrul penal instituit de Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti prin Ordonanţa din 21.03.2008. 
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.06.2010 ora 12:09:34

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte ÎNREGISTRARE FĂCUTĂ DE DEPOZITARUL 

CENTRAL S.A. FĂRĂ DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE, PRIN CARE 702.609 ACŢIUNI 

DEŢNUTE DE EDEN LLC SUNT SUSTRASE DE 

SUB SECHESTRUL PENAL.

Acţionari în Registrul Acţionarilor la data 

de 04.06.2010 ora 12:12:20

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare capital 

social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "nerestrictionat"

702.609           2,50              1.756.522,50 75,50%

Alti actionari 227.996           2,50                 569.990,00 24,50%

Total 930.605           2,50           2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE DREPT, ca 

urmare a anulării a documentelor care au 

stat la baza ei

Această înregistrare s-a făcut fără să existe toate documentele 

legale care să ateste dreptul de proprietate al societăţii PENGANA 

LLC. Potrivit art.70 din Legea 99/1999, dovada dreptului de 

proprietate trebuia făcută cu înscrisurile care constată dreptul de 

proprietate al debitorului asupra bunului şi contractul de garanţie 

reală mobiliară, împreună cu menţiunea stingerii garanţiei la arhivă, 

iar potrivit Codului Civil procesul - verbal de adjudecare directă 

din 14.05.2010 trebuia întocmit de executorul judecătoresc, cu 

încuviinţarea executării silite dată de o instanţă judecătorească.  În 

cazul de faţă, menţiunea stingerii garanţiei din avizul nr. 2007-

00007865511588-BRR la arhivă s-a făcut abia în 16.06.2010 prin 

Înregistrarea la A.E.G.R.M. nr.2010-00013963872380-ATP; iar 

stingerea garanţiei din avizul nr. 2007-00007863111570-BSD la 

arhivă s-a făcut prin expirare în 26.06.2012; executarea făcută în 

dosarul de executare silită nr.500/2010 de către BEJ Bogdan 

Dumitrache nu are la bază o hotărâre judecătorească, iar procesul-

verbal de adjudecare din 14.05.2010 a fost întocmit de persoana 

juridică privată PENGANA LLC reprezentată de avocat MARIN 

VASILE.

ÎN FAPT, CELE 702.609 ACŢIUNI APARŢINÂND 

PROPRIETARULUI EDEN LLC NU PUTEAU FACE OBIECTUL 

TRANSFERULUI CĂTRE PENGANA LLC PENTRU CĂ ERAU 

SUB SECHESTRU PENAL.

Nu există niciun document care să ateste că S.C. Depozitarul 

Central S.A. a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti 

despre adjudecarea acţiunilor sechestrate penal în favoarea 

PENGANA LLC.

Înregistrarea din 04.06.2010 ora 12:12:20 este nulă de drept ca efect 

al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 14553/301/2012
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.06.2010 ora 12:14:21

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "sechestru 

asigurator"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Înregistrarea din 04.06.2010 ora 12:14:21 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Înregistrare făcută de Depozitarul Central S.A. FĂRĂ 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE.

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 24.06.2010 ora 14:04:19

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "sechestru 

asigurator/restr. La cerere "

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Înregistrarea din 24.06.2010 ora 14:04:19 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Înregistrare făcută de Depozitarul Central S.A. CU 

ÎNCĂLCAREA ART.24 DIN CODUL DEPOZITARULUI 

CENTRAL S.A., şi anume s-a aplicat o restricţionare la 

cerere asupra unor acţiuni aflate sub sechestru penal. 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:02:29

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "sechestru"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Înregistrare făcută de Depozitarul Central S.A. FĂRĂ 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE.

Înregistrarea din 23.07.2010 ora 11:02:29 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:19:52

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Inregistrarea din 23.07.2010 ora 11:19:52 este anulata 

prin Sentinta civila 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Ridicare sechestru făcută de Depozitarul Central S.A. 

FĂRĂ DOCUMENTE JUSTIFICATIVE.

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:22:38

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Înregistrarea nu corespunde cu situaţia de drept, în fapt 

asupra celor 702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC există 

instituit un sechestru penal.

Actionari in Registrul Actionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:25:27

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:39:39

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator/luare in posesie"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Înregistrarea din 23.07.2010 ora 11:39:39 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Această înregistrare s-a făcut în baza Procesului verbal de 

luare în posesie a acţiunilor nominative din 30.04.2010, 

ora 10:15 întocmit de BEJ Bogdan Dumitrache În dosarul 

de executare nr.500/2010.

Dat fiind faptul ca posesia e un atribut al dreptului de 

proprietate, iar acţiunile în cauză erau sub sechestru 

penal, Procesul - verbal de luare în posesie din 

30.04.2010 nu putea produce efecte juridice pentru a 

justifica înregistrarea luării în posesie în favoarea 

PENGANA LLC.

Nu există niciun document care să ateste că S.C. 

Depozitarul Central S.A. a informat Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti despre această înregistrare în 

Registrul Acţionarilor privind luarea în posesie de către 

PENGANA LLC a acţiunilor sechestrate penal.

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 25.07.2010

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC; stare cont: sechestru 

asigurator/luare in posesie in favoarea 

PENGANA LLC

702.609     2,50      1.756.522,50 75,500%

CDG Investment 92.967     2,50         232.417,50 9,990%

Nastase Raluca Eugenia 12.985     2,50           32.462,50 1,395%

Toma Aurica 2     2,50                    5,00 0,0002%

Nita Floarea 120     2,50                300,00 0,013%

Stanciu Corneliu 754     2,50             1.885,00 0,081%

Manolache Ionica 38.457     2,50           96.142,50 4,132%

Lista PPM 82.711     2,50         206.777,50 8,888%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Luarea în posesie în favoarea PENGANA LLC este nulă 

ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 26.07.2010

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC; stare cont: sechestru 

asigurator/luare in posesie in favoarea 

PENGANA LLC

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Persoane fizice 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Persoane juridice 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Luarea în posesie în favoarea PENGANA LLC este nulă 

ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.05.2011

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC; stare cont: sechestru 

asigurator/luare in posesie in favoarea 

PENGANA LLC

702.609     2,50      1.756.522,50 75,5002%

CDG Investment 92.967     2,50         232.417,50 9,9900%

Nastase Raluca Eugenia 12.985     2,50           32.462,50 1,3953%

Toma Aurica 2     2,50                    5,00 0,0002%

Nita Floarea 120     2,50                300,00 0,0129%

Stanciu Corneliu 754     2,50             1.885,00 0,0810%

Manolache Ionica 38.457     2,50           96.142,50 4,1325%

Lista PPM 82.711     2,50         206.777,50 8,8879%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Luarea în posesie în favoarea PENGANA LLC este nulă 

ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012
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Expertul contabil parte concluzionează, de asemenea, că Sentinţa Civilă 

nr.17105/06.11.2012 prin care s-a dispus anularea Procesului Verbal privind luarea 

în posesie a acţiunilor nominative încheiat la 30.04.2010 în dosarul de executare 

nr.500/2010 şi a tuturor actelor de executare întocmite în baza acestuia are ca efect 

anularea următoarelor înregistrări efectuate de Depozitarul Central S.A.în Registrul 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A.: înregistrarea din 04.05.2010 ora 10:03:44; 

înregistrarea din 04.06.2010 ora 12:12:20; înregistrarea din 04.06.2010 ora 

12:14:21; înregistrarea din 24.06.2010 ora 14:04:19; înregistrarea din 23.07.2010 

ora 11:02:29; înregistrarea din 23.07.2010 ora 11:19:52; înregistrarea din 

23.07.2010 ora 11:39:39. 

 

Observaţii expert contabil parte Prin sentinţa civilă irevocabilă nr.17105 pronunţată de 

Judecatoria sectorului 3 Bucureşti în 06.11.2012 în dosarul 

nr.14553/301/2012 s-a dispus: "anulează procesul-verbal 

privind luarea în posesie a acţiunilor nominative încheiat 

la 30.04.2010 în dosarul de executare nr.500/2010 şi toate 

actele de executare întocmite în baza acestuia." Pe cale 

de consecinţă, rezultă că în Registrul Acţionarilor trebuie 

operată anularea restricţiei privind luarea acţiunilor în 

posesie de către PENGANA LLC. Totodata, ca urmare a 

sentinţei civile nr.17105 trebuie corectată evidenţa 

înregistrată de Depozitarul Central SA şi istoricele de 

cont, în sensul anulării tuturor înregistrarilor din 2010 

care menţionează pe PENGANA LLC ca deţinător de 

acţiuni. Totodată au devenit nule toate documentele 

emise de Depozitarul Central SA în perioada 04.05.2010 - 

26.07.2010  în care se menţionează ca PENGANA LLC este 

proprietarul a 702.609 acţiuni ale emitentului SC 

APROMATCO SA. În urma modificărilor  impuse de 

hotărârea judecatorească nr.17105, la 06.11.2012 Eden 

LLC deţine 702.609 acţiuni la emitentul SC Apromatco SA, 

stare cont: "sechestru asigurator".
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Cap.II 1.1. B. Istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. aşa cum apare în 

evidenţele O.N.R.C. 

B.1. Studiul reglementărilor legale cu privire la înscrierea acţionarilor unei 

societăţi pe acţiuni în evidenţele O.N.R.C. 

Potrivit prevederilor art. 1(1) din Legea 26/1990, comercianţii au obligaţia, în 

cursul exercitării comerţului, să ceară înscrierea în Registrul Comerţului a 

menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege. 

Totodată, Legea 26/1990 prevede: 

"Art. 21. - În registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la:  

A) donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra 

fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări 

înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de 

comerţ;[...] 

H)orice modificare privitoare la actele, faptele şi menţiunile înregistrate." 

"Art. 22. - (1) Comerciantul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul 

comerţului a menţiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data actelor 

şifaptelor supuse obligaţiei de înregistrare."  

Potrivit dispoziţiilor Normei metodologice privind modul de ţinere a registrului 

comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor din 

10.10.2008, aprobată prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.2594/C/2008 (în vigoare 

de la 16 noiembrie 2008): 

"Art. 111. - (1) Persoanele juridice înmatriculate în registrul comerţului au 

obligaţia, în cursul exercitării şi la încetarea comerţului sau, după caz, a activităţii 

respective, să ceară înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privind actele 

şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege." 

"Art.134 (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu excepţia 

acţiunilor aparţinând comanditaţilor din societăţile în comandită pe acţiuni, nu se 

înregistrează în registrul comerţului. Dacă totuşi se solicită înscrierea unor astfel 

de menţiuni, acestea se fac în baza extrasului din registrul acţionarilor, certificat 

de administratorul societăţii, care va certifica efectuarea transmiterii în acest 

registru. Înregistrarea se va solicita prin completarea formularului-tip "Cerere de 

depunere şi menţionare acte", la care se adaugă şi dovada privind plata taxelor 

legale şi timbrul judiciar, în original." 
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Din analiza Furnizării de informatii eliberată de Oficiul Registrului Comerţului de 

pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr.328103/23.06.2008 a rezultat că: 

- De la înfiinţare până în 26.06.2005, S.C. APROMATCO S.A. a avut înregistrate 

în Registrul Comerţului informaţiile cu privire la acţionarul majoritar şi la câţiva 

acţionari minoritari, precum şi modificările privind aceşti acţionari; 

- În 27.06.2005, în baza încheierii nr.30010, ca urmare a cererii de menţiuni 

nr.309047, se înscrie în registrul comerţului Structura sintetică a registrului 

consolidat cu acţionarii care deţin un procent mai mare sau egal cu 5% din 

capitalul social. 

În concluzie, rezultă că până la 26.06.2005 S.C. APROMATCO S.A. trebuia să 

înregistreze în registrul comerţului orice modificare privind acţionarii deja 

înregistraţi, de la 27.06.2005 până la 15.11.2008 S.C. APROMATCO S.A. avea 

obligaţia să înregistreze în registrul comerţului modificarea structurii sintetice cu 

acţionarii care deţin peste 5% din capitalul social, în termen de 15 zile de la data 

actului sau faptului modificator, aşa cum prevede art.21 şi 22 din Legea 26/1990, 

iar de la data intrării în vigoare a Ordinului nr.2594/C/2008 - 16.11.2008, 

societatea pe acţiuni nu mai are obligaţia de a înregistra în Registrul Comerţului 

transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor. 

 

 

 

 

Perioada

Ce obligaţie are S.C. APROMATCO S.A. 

privind înscrierea acţionarilor în registrul 

comerţului?

Baza legală

Până la 26.06.2005 Să înregistreze în registrul comerţului orice 

modificare privind acţionarii deja înregistraţi, 

în cel mult 15 zile de la data actulului / 

faptului supus obligaţiei de înregistrare 

Legea 26 / 1990

Între 27.06.2005 - 15.11.2008 Să înregistreze în registrul comerţului orice 

modificare a structurii sintetice cu acţionarii 

care deţin peste 5% din capitalul social, în 

cel mult 15 zile de la data actulului / faptului 

supus obligaţiei de înregistrare

Legea 26 / 1990

De la 16.11.2008 până în 

prezent

Transmiterea dreptului de proprietate 

asupra acţiunilor nu se mai înregistreaza în 

registrul comerţului decât la cerere

Ordinul Min. 

Justitiei 

nr.2594/C/2008
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B.2. Istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. aşa cum apare în 

evidenţele O.N.R.C. 

Pentru a stabili istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. s-au analizat 

furnizările de informaţii emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu 

nr.328103/23.06.2008; nr.246891/24.06.2011; nr.317002/11.09.2014 şi nr. 

344881/03.10.2014, coroborate cu toate documentele de la dosarul de cercetare 

penală. Expertul contabil parte a analizat fiecare cerere de depunere şi menţionare 

acte prin care s-a solicitat modificarea structurii acţionariatului şi au fost studiate 

atât documentele care au fost depuse în susţinerea cererilor, cât şi toate menţiunile 

de pe furnizările de informaţii care au legătură cu cererea iniţială, precum şi toate 

hotărârile instanţelor judecătoreşti prin care a fost soluţionată fiecare cerere în 

parte. 

În ANEXA NR.1 expertul contabil parte a făcut un tabel cu corelaţiile dintre 

cererile de depunere/menţionare acte şi înregistrările regăsite pe furnizările de 

informaţii emise de O.N.R.C. care se referă la acţionariat. Pe acelaşi rând sunt 

prezentate, pornind de la cererea/înregistrarea iniţială de pe coloana 2, toate 

cererile, înregistrările şi hotărârile judecătoreşti care au legătură între ele. 

În urma coroborării tuturor informaţiilor din documentele studiate, expertul 

contabil parte a identificat următoarele cereri şi înregistrări cu privire la 

acţionariatul S.C. APROMATCO S.A.: 

B.2.1. Înregistrări făcute în Registrul Comerţului prin care s-a modificat 

structura acţionariatului 

1. În 23.01.1991 s-a înscris "Stare înmatriculare 491", structura acţionariatului 

înregistrată la această dată în Registrul Comerţului fiind următoarea: 

 

 

 

2. În 05.02.1991 societăţii APROMATCO S.A. i s-a atribuit numărul de ordine în 

registrul comerţului: J40/245/1991. 

23.01.1991

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 23.01.1991

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Baza de Aprovizionare Construcţii 

Bucureşti

195.344 0,10 19.534,40 100%

Total 195.344 0,10 19.534,40 100%

Stare inmatriculare 491
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3. În 16.12.1992 s-a înregistrat Cererea de menţiune nr.50998, prin care în registrul 

comerţului s-a înregistrat următoarea structură a acţionariatului: 

 

 

 

4. În 02.11.1993 s-a înregistrat Cererea de menţiune 49353 privind: "modificare 

capital social fără cesiune, modificare capital social subscris, modificare capital 

vărsat, modificare dată finală vărsăminte", prin care în Registrul Comerţului s-a 

înregistrat următoarea structură a acţionariatului: 

 

 

 

5. În 10.01.1996 s-a înregistrat Cererea menţiune 1862 privind: "capital social - 

modificare părţi sociale/acţiuni, modificare capital social fără cesiune, modificare 

capital social subscris, modificare capital vărsat", prin care în Registrul Comerţului 

s-a înregistrat următoarea structură a acţionariatului: 

05.02.1991 S.C. APROMATCO S.A. a primit numarul de 

ordine in Registrul Comerţului J40/245/1991

16.12.1992 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 16.12.1992 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Baza de Aprovizionare Construcţii 

Bucureşti

61.520 0,10 61.520,91 100%

Total 61.520 0,10 61.520,91 100%

Cerere menţiune 50998

02.11.1993 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 02.11.1993 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

F.P.S. 43.065 0,10 43.065,00 70%

F.P.P. IV. Muntenia 18.456 0,10 18.456,00 30%

Total 61.521 0,10 61.521,00 100%

Cerere menţiune 49358
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6. În 08.03.1996 s-a înregistrat Cererea menţiune 15184 privind: "capital social - 

modificare părţi sociale/acţiuni, modificare capital social fără cesiune, modificare 

capital social subscris, modificare capital vărsat", prin care în Registrul Comerţului 

s-a înregistrat următoarea structură a acţionariatului: 

 

 

 

7. În 31.05.1999, în baza Încheierii nr.868/28.05.1999, ca urmare a cererii 

menţiune nr.51824/21.05.1999, în Registrul Comerţului s-a înscris următoarea 

structură a acţionariatului:  

 

 

10.01.1996 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 10.01.1996 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

F.P.S. 73.595 2,50 183.987,50 70%

F.P.P. IV. Muntenia 31.541 2,50 78.852,50 30%

Total 105.136 2,50 262.840,00 100%

Cerere menţiune 1862

08.03.1996 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 08.03.1996 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

F.P.S. 265.625 2,50 664.062,50 70%

F.P.P. IV. Muntenia 113.839 2,50 284.597,50 30%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%

Cerere menţiune 15184

31.05.1999 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 31.05.1999 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,02175%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,02175%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,02190%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,02175%

P.P.M. cf. Legii 55/1995 173.836 2,50 434.590,00 45,811%

F.P.S. 205.296 2,50 513.240,00 54,1016%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%

Cerere menţiune 51824/21.05.1999 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.868/28.05.1999



..............................................................................................................................................   Pagina 74 din 306 

 

8. În 03.06.1999, în baza Încheierii nr.54806/03.06.1999, ca urmare a cererii de 

menţiune 54806/31.05.1999, în Registrul Comerţului s-a înscris următoarea 

structură a acţionariatului: 

 

 

 

9. În 20.04.2000, în baza Încheierii nr.2159/20.04.2000, ca urmare a cererii de 

menţiune 43701/19.04.2000, în Registrul Comerţului s-a înregistrat majorarea 

capitalului social prin aporturi noi de la 948.660 lei la 1.624.500 lei cu data vărsării 

integrale a capitalului: 18.04.2000 şi s-a înscris următoarea structură a 

acţionariatului: 

 

 

10. În 25.06.2001, în baza Încheierii nr.3353/25.06.2001, ca urmare a cererii de 

menţiune 72963/11.06.2001, în Registrul Comerţului s-a înregistrat majorarea 

capitalului social prin aporturi noi de la 1.624.500 lei la 2.326.512,50 lei cu data 

03.06.1999 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 03.06.1999 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,0219%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,0219%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,0219%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,0219%

Lista P.P.M. 173.836 2,50 434.590,00 45,8109%

Arboria Manufacturing SRL 205.296 2,50 513.240,00 54,1016%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%

Cerere menţiune 54806/31.05.1999 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.54806/03.06.1999

20.04.2000 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 20.04.2000 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,0128%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,0128%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,0128%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,0128%

Lista P.P.M. 198.318 2,50 495.795,00 30,5198%

Arboria Manufacturing SRL 451.150 2,50 1.127.875,00 69,429%

Total 649.800 2,50 1.624.500,00 100%

Cerere menţiune 43701/19.04.2000 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.2159/20.04.2000



..............................................................................................................................................   Pagina 75 din 306 

 

vărsării integrale a capitalului 13.04.2001 şi s-a înscris următoarea structură a 

acţionariatului: 

 

 

 

11. În 14.03.2005, cu nr. intrare 98252 s-a menţionat în registrul comerţului 

Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor APROMATCO S.A. din 07.03.2005, 

prin care s-a hotărât delistarea societăţii. 

 

 

 

12. În 27.06.2005, în baza Încheierii nr.30010/27.06.2005, ca urmare a cererii de 

menţiune 309047/23.06.2005, în Registrul Comerţului s-a înregistrat majorarea 

capitalului social prin aporturi noi de la 2.326.512,50 lei la 6.839.946,75 lei lei cu 

data vărsării integrale a capitalului 17.06.2005 şi s-a înscris următoarea structură a 

acţionariatului: 

25.06.2001 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 25.06.2001 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,0089%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,0089%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,0089%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,0089%

Lista P.P.M. 134.291 2,50 335.727,50 14,4305%

Broadhurst Investments Limited 98.925 2,50 247.312,50 10,6302%

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,9036%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Cerere menţiune 72963/11.06.2001 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.3353/25.06.2001

14.03.2005

Mentţionare în registrul 

comerţului a Hotărârii AGA din 

07.03.2005

Nr. Intrare 98252

DELISTARE SOCIETATE
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Din actele de la dosarul de cercetare penală a rezultat ca acţionarul majoritar 

FORMBY TRADING LIMITED a achiziţionat 702.609 acţiuni ale emitentului 

APROMATCO S.A. de la SC ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. în baza 

Contractului de cesiune acţiuni nr.35/22.06.2005, care se regăseşte în original la 

dosarul de cercetare penală. 

Cererea de menţiune nr.309047/23.06.2005 a fost formulată de APROMATCO 

S.A., reprezentată de administrator SAVA CĂTĂLIN, şi a fost depusă la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti de avocatul MARIN 

VASILE, împuternicit prin împuternicire avocaţială în baza contractului de 

asistenţă juridică nr.8006/22.06.2005, acelaşi MARIN VASILE care va întocmi şi 

atesta ulterior acte şi va efectua fapte de comerţ (prin intermediul societăţilor 

PENGANA LLC, PAFIA LLC, KAMILARI LLC) în urma cărora societatea 

APROMATCO S.A. a fost devalizată de 4 din imobilele sale, fără a primi niciun 

ban în schimb, imobilele ajungând (aşa cum arăt în răspunsul la obiecţiunea nr. 5 

Obiectiv 1) în proprietatea S.C. CONNECTREAL S.R.L. (deţinută de ZLATE 

ANDREI). 

Această înregistrare s-a făcut în baza următoarelor documente depuse ataşat cererii 

de menţiune nr.309047/23.06.2005: Actul adiţional nr.36/22.06.2005 la Statutul 

APROMATCO S.A. atestat de avocat MARIN VASILE; Decizia Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.1803/14.06.2005; Procesul - verbal 

nr.17958/17.06.2005 şi Structura sintetică a registrului consolidat din 17.06.2005 

conţinând acţionarii care deţin mai mult de 5% din capitalul social la 16.06.2005 

emisă de Registrul Român al Acţionarilor S.A.; Acordul prin care administratorul 

S.C. APROMATCO S.A., SAVA CĂTĂLIN, confirmă cesiunea acţiunilor de la 

ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. către FORMBY TRADING LIMITED. 

27.06.2005

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 27.06.2005

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 227.996 7,35 1.675.770,60 24,50%

Formby Trading Limited 702.609 7,35 5.164.176,15 75,50%

Total 930.605 7,35 6.839.946,75 100%

Observaţii expert contabil parte În 27.06.2005 în Registrul Comerţului s-a 

înregistrat o majorare de capital social fără ca la 

dosar să existe documentele justificative impuse 

de legislaţia în vigoare.

Cerere menţiune 309047/23.06.2005 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.30010/27.06.2005
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Aşa cum voi arăta în răspunsul la Obiecţiunea nr.1 Obiectivul nr.1, conform art.9 

din Statutul societăţii APROMATCO S.A. corelat cu art.113 lit. (f)), art. 210, 

art.211 şi art.212 (1) din Legea 31/1990, majorarea capitalului social putea fi 

făcută numai în baza hotărârii A.G.E.A. APROMATCO S.A., publicată în 

Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, prin emiterea de noi acţiuni 

reprezentând aport în numerar sau natură, iar conform art. 14 şi art. 21 din Legea 

nr.26/1990 privind registrul comerţului, coroborate cu art.8 lit. d din Legea 

31/1990 privind societăţile comerciale, cererea de menţiuni în cazul majorării 

capitalului social trebuia însoţită de documente doveditoare privind efectuarea 

vărsămintelor. 

La dosarul de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nu se regăsesc nici 

hotărârea A.G.A. APROMATCO S.A. în care să se fi decis majorarea capitalului 

social, nici documentele justificative care să ateste vărsarea aporturilor noi (extrase 

de cont, chitanţe, ordine de plată). 

În concluzie, majorarea de capital social înregistrată în Registrul Comerţului în 

baza Încheierii nr.30010/27.06.2005 nu are la bază documente justificative. 

Mai mult, am constatat neconcordanţe între documentul "Structura sintetică a 

registrului consolidat din 17.06.2005", datele înscrise în Actul adiţional 

nr.36/22.06.2005 şi datele înregistrate în registrul comerţului, aşa cum arătat în 

răspunsul la Obiecţiunea nr.1 la Obiectivul nr.1, în sensul că valoarea capitalului 

social înscris în Registrul Comerţului în 27.06.2005 este diferită de cea înscrisă în 

documentul arătat, iar acţionarul CDG INVESTMENT S.R.L. deşi se regăseşte în 

Structura sintetica din 17.06.2005, nu apare înregistrat în registrul comerţului. 

În concluzie, numai organul de urmărire penală, prin metode specifice, poate 

determina care a fost scopul prezentării în Actul adiţional nr.36/22.06.2005 la 

Statutul S.C. APROMATCO S.A., întocmit de SAVA CĂTĂLIN şi atestat de 

avocat MARIN VASILE, şi în registrul comerţului a unei valori nominale a 

acţiunii şi a unui capital social eronate, care diferă de cele din documentele 

justificative, precum şi a omisiunii înregistrării unui acţionar cu o deţinere de 9,99 

% din capitalul social, date care au căpătat opozabilitate faţă de public la data 

înscrierii menţiunii în registrul comerţului, în baza Încheierii 30010 din 

27.06.2005. 

13. În 08.09.2005, ca urmare a cererii de îndreptare erori materiale 

635367/06.09.2005, în Registrul Comerţului s-a înregistrat modificarea structurii 

capitalului social şi s-a înscris următoarea structură a acţionariatului: 
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14. În 31.07.2007, în baza Încheierii nr.44684/31.07.2007, ca urmare a cererii de 

menţiune 346315/27.07.2007, în Registrul Comerţului s-a înscris ieşirea 

acţionarului majoritar FORMBY TRADING LIMITED şi intrarea noului acţionar 

EDEN LLC. 

În baza Încheierii nr.44684/31.07.2007, în Registrul Comerţului se înregistrează 

următoarea structură a acţionariatului: 

08.09.2005 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 08.09.2005 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Formby Trading Limited 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte

Cerere de îndreptare erori materiale 

635367/06.09.2005; (se corecteaza erorile din 

cererea de menţiune 309047/23.06.2005)

În 08.09.2005 în Registrul Comerţului s-a 

înregistrat corectarea valorii capitalui social şi a 

valorii nominale a unei acţiuni, precum şi luarea 

în evidenţele O.N.R.C. a acţionarului CDG 

INVESTMENT S.R.L.
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Din actele de la dosarul de cercetare penală a rezultat ca acţionarul majoritar 

EDEN LLC a dobândit 702.609 acţiuni ale emitentului S.C. APROMATCO S.A. 

de la FORMBY TRADING LIMITED în baza Acordului apostilat conform 

Convenţiei de la Haga cu nr. 175133/23.07.2007, care se regăseşte în original la 

dosarul de cercetare penală. 

Cererea de menţiune nr.346315/27.07.2007 a fost formulată de S.C. 

APROMATCO S.A., reprezentată de administrator SAVA CĂTĂLIN, şi a fost 

depusă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti de 

SANDU HUANITA, împuternicită conform procurii nr.6/24.07.2007. 

Înregistrarea din 31.07.2007 s-a făcut în baza următoarelor documente depuse 

ataşat cererii de menţiune nr.346315/27.07.2007: Extras din Registrul Acţionarilor 

la data de 26.07.2007 semnat de administratorul SAVA CĂTĂLIN şi înregistrat în 

registrul societăţii APROMATCO S.A.cu nr. intrare 215/27.07.2007; Certificat de 

acţionar şi Confirmare emise de S.C. APROMATCO S.A. în 27.07.2007 şi 

semnate de administratorul SAVA CĂTĂLIN, Procura apostilata cu 

nr.175166/07/24.07.2007 prin care SANDU HUANITA a fost împuternicită de 

31.07.2007

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 31.07.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Cerere menţiune 346315/27.07.2007 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.44684/31.07.2007

Extrasul din Registrul Acţionarilor la 26.07.2007, 

certificatul de acţionar si confirmarea înregistrate 

în registrul S.C. APROMATCO S.A. cu 

nr.215/27.07.2007 si depuse la Registrul 

Comerţului în susţinerea acestei cereri au fost 

contestate de SAVA CATALIN, iar pentru 

cercetarea realităţii acestor documente s-a format 

dosarul 3179/P/2007, care s-a conexat la dosarul 

nr.287/P/2010.

Observaţii expert contabil parte Societatea EDEN LLC figurează în Registrul 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. depus în 

19.11.2007 de emitent, reprezentat de 

administratorul BĂDĂNOIU GEORGETA, la 

S.C. Depozitarul Central S.A.
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EDEN LLC să reprezinte societatea şi să efectueze formalităţile necesare la 

Registrul Comerţului. 

Împotriva Încheierii nr.44684/31.07.2007 a declarat recurs S.C. FIER FORJAT 

M&I S.R.L., reprezentată de avocat ENGLEZU RADU OCTAVIAN, recurs care a 

fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a V-a comercială cu 

nr.6140/2/2007 din 28.08.2007 (număr în format vechi 2069/2007). 

Împotriva Încheierii nr.44684/31.07.2007 au mai declarat recurs FORMBY 

TRADING LTD prin SAVA CĂTĂLIN şi SAVA CĂTĂLIN, recurs înregistrat pe 

rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială sub nr.6141/2/2007 din 

28.08.2007, dosar ce a fost conexat în şedinţa din 28.01.2008 la dosarul 

6140/2/2007. În şedinţa publică din 28.01.2008 SAVA CĂTĂLIN a depus cerere 

de renunţare la recurs. 

Prin Decizia Comercială nr.94/28.01.2008, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti 

- secţia a V-a comercială în dosarul nr.6140/2/2007 şi înregistrată în Registrul 

Comerţului în 09.05.2008 prin Înregistrarea din oficiu nr.213199/06.05.2008, s-a 

dispus: 

"Constată nul recursul declarat de FORMBY TRADING LIMITED. [...] 

Respinge ca nefondat recursul formulat de recurentul S.C. FIER FORJAT M&I 

S.R.L., în contradictoriu cu intimata S.C. APROMATCO S.A., împotriva încheierii 

nr.44684/31.07.2007, pronunţată de judecătorul delegat la O.R.C.T.B. 

Irevocabilă." 

 

Împotriva Încheierii nr.44684/31.07.2007 a declarat recurs PENGANA LLC, 

recurs care a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a 

comercială cu nr.6139/2/2007 din 28.08.2007 (număr în format vechi 2066/2007). 

Prin Decizia Comercială nr.1667R/15.11.2007, pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.6139/2/2007 şi înregistrată în 

Registrul Comerţului în 16.01.2008 prin Înregistrarea din oficiu 

nr.13532/16.01.2008, s-a dispus: 

"Anulează recursul, ca insuficient timbrat. Irevocabilă." 
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Împotriva Încheierii nr.44684/31.07.2007 a formulat recurs şi ZLATE ANDREI 

reprezentat de avocat ENGLEZU RADU OCTAVIAN, formându-se dosarul 

nr.991/2/2008 (număr în format vechi 324/2008). 

Prin Încheierea din 02.05.2008, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a 

VI-a comercială în dosarul nr.991/2/2008, ca urmare a cererii recurentului de 

înscriere în fals cu privire la înscrisurile care au stat la baza pronunţării încheierii 

recurate, s-a dispus: 

"În temeiul art.183 C.proc.Civilă suspendă judecata pricinii şi înaintează 

înscrisurile defăimate Parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului 

Bucureşti.Irevocabilă." 

 

Extrasul din Registrul Acţionarilor la 26.07.2007, certificatul de acţionar şi 

confirmarea înregistrate în registrul S.C. APROMATCO S.A. cu 

nr.215/27.07.2007 şi depuse la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în 

susţinerea cererii de menţiune nr.346315/27.07.2007 au fost contestate de SAVA 

CĂTĂLIN care a afirmat că nu a semnat aceste acte, iar pentru cercetarea realităţii 

acestor documente s-a format dosarul nr.3179/P/2007, care s-a conexat la dosarul 

nr.287/P/2010. 

În dosarul nr.3179/P/2007, pentru verificarea semnăturilor de pe documentele 

contestate de SAVA CĂTĂLIN, s-au realizat două expertize, şi anume: 

a) Ca urmare a solicitării D.G.P.M.B. - Direcţia de Investigare a Fraudelor, 

expertul criminalist comisar BAHNEANU GHEORGHIŢĂ şi tehnicianul 

criminalist agent ENE ŞTEFAN au întocmit Raportul de constatare ştiinţifică 

nr.268.436/13.12.2007, concluzionând: 

"Semnătura de pe Adresa din data de 27.07.2007 emisă de S.C. APROMATCO 

S.A. prin care se confirmă calitatea de acţionar a firmei EDEN LLC şi semnaturile 

de pe certificatul de acţionar nr.215/27.07.2007 emis de S.C. APROMATCO S.A. 

şi Anexa la acesta nu au fost executate de către SAVA CĂTĂLIN şi nu se poate 

stabili dacă au fost executate de către oricare altă persoană, întrucât sunt imitaţii 

libere ale semnăturii numitului. 

Semnăturile de la rubricile "Semnătura" de pe Cererea de înregistrare în registrul 

comerţului nr.346315/27.07.2007 a firmei S.C. APROMATCO S.A., nu au fost 

executate de către SAVA CĂTĂLIN."  

Din lecturarea cererii cu nr.346315/27.07.2007, expertul contabil parte a observat 

că această cerere a fost facută de SAVA CĂTĂLIN prin SANDU HUANITA, 

aceasta fiind împuternicită în baza procurii nr.6/24.07.2007 să efectueze 



..............................................................................................................................................   Pagina 82 din 306 

 

demersurile la O.N.R.C., fiind evident din studiul documentelor că cererea 

nr.346315/27.07.2007 a fost completată şi semnată de SANDU HUANITA. Prin 

urmare, expertul contabil parte consideră că partea din Raportul de constatare 

tehnico- ştiinţifică nr.268.436/13.12.2007 în care s-a făcut expertizarea cererii 

nr.346315, precum şi compararea semnăturii lui SANDU HUANITA de pe această 

cerere cu semnăturile lui SAVA CATALIN de pe alte documente nu are nicio 

relevanţă pentru cauza cercetată. Nimeni nu a afirmat că semnăturile de la rubricile 

"Semnătura" de pe Cererea nr.346315/27.07.2007 ar fi ale lui SAVA CĂTĂLIN. 

b) În dosarul nr.304289/2008 al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti, ca urmare a Ordonanţei din 13.08.2008, expertul criminalist IONICA 

PUŞCĂ a întocmit Raportul de expertiză criminalistică nr.305/28.10.2008, 

concluzionând: 

"1. Din motivele arătate în cuprinsul raportului, nu se poate stabili dacă 

semnăturile de pe adresa emisă de APROMATCO S.A. la data de 27.07.2007, prin 

care s-a confirmat calitatea de acţionar a firmei EDEN LLC, de pe certificatul de 

acţionar emis de S.C. APROMATCO S.A. sub nr.215/27.07.2007 şi de pe anexa la 

acest certificat de acţionar [...]au fost sau nu executate de SAVA CATALIN." 

Cu precizarea că raportul de constatare tehnico – științifică este doar un început de 

probă, expertul contabil parte reține ca util Raportul de expertiză criminalistică 

nr.305/28.10.2008 și consideră că numai organul de cercetare penală poate stabili, 

prin metode specifice, dacă documentele contestate sunt semnate sau nu de SAVA 

CĂTĂLIN sau dacă acestea au fost semnate de SANDU HUANITA  în numele lui 

SAVA CĂTĂLIN. 

Totodată, contestarea extrasului din Registrul Acţionarilor la data de 26.07.2007, a 

certificatului de acţionar şi confirmarii emise de S.C. APROMATCO S.A. în 

27.07.2007 şi semnate de administratorul SAVA CĂTĂLIN NU ANULEAZĂ 

dreptul de proprietate al societăţii EDEN LLC asupra celor 702.609 acţiuni emise 

de APROMATCO S.A. şi pe care EDEN LLC le-a dobândit prin Acordul încheiat 

în 23.07.2007 apostilat cu nr.175133/07 în 24.07.2007, document care a fost 

regăsit şi analizat în original la dosarul de cercetare penală. 

15. În 28.03.2008, ca urmare a Înregistrării din oficiu nr.132419/26.03.2008, în 

Registrul Comerţului se înscrie menţiunea privind sechestrul asigurator instituit 

asupra unui număr de 702.609 acţiuni reprezentând 75,5% din capitalul social 

aparţinând S.C. APROMATCO S.A. deţinute de societatea offshore EDEN LLC, 

conform adresei D.G.P.M.P. nr.3179/P/2007 din 21.03.2008. 

În urma Înregistrării din oficiu nr.132419/26.03.2008, în Registrul Comerţului se 

înregistrează următoarea structură a acţionariatului: 
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B.2.2. O înregistrare făcută în Registrul Comerţului fără documente 

justificative, prin care s-a modificat acţionariatul 

În 12.08.2010, prin ÎNREGISTRAREA DIN OFICIU nr.457626/11.08.2010, în 

registrul comerţului s-a înregistrat schimbarea structurii acţionariatului S.C. 

APROMATCO S.A. în sensul intrării ca acţionar nou a societăţii PENGANA LLC 

cu 702.609 acţiuni reprezentând 75,50% din capitalul social şi ieşirii acţionarului 

EDEN LLC (care figura cu acelaşi număr de 702.609 acţiuni).  

Înregistrarea din oficiu nr.457626/11.08.2010 a fost dispusă de Directorul 

O.R.C.T.B. MĂGLAŞU CORNELIA prin completarea şi semnarea formularului 

nr.7 "Înregistrare din oficiu", pe care la punctul 15. "Alte cazuri" regăsim specificat 

cu scris olograf: 

" - Dispozitiv încheiere nr.111/29.06.2010 dosar 28453/3/2010; 

- Modif. stare firma (radiere depunere cerere de intervenţie şi transmitere dosar la 

TB)... 

28.03.2008

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 31.07.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Eden LLC, cu menţiunea privind 

sechestrul asigurător instituit de 

Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti prin Ordonanţa din 

21.03.2008

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte La data de 25.03.2008 ora 14:21:52, S.C. 

Depozitarul Central S.A. a înregistrat în 

Registrul Acţionarilor sechestrul asigurător 

instituit de Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti, asupra a 702.609 acţiuni emise de 

S.C.APROMATCO S.A. şi deţinute de EDEN 

LLC, în baza Ordonanţei din 21.03.2008.

Înregistrarea din oficiu nr.132419/26.03.2008, 

înscrisă în Registrul Comerţului în 28.03.2008
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... modif. Structură acţionariat şi depunere hot.din 07.06.2010 la ORCTB" 

Pe acelaşi formular nr.7 la "opis documente depuse" este specificata Încheierea 

nr.111/29.06.2010 - 1 filă. 

Încheierea nr.111/29.06.2010 a fost pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a 

VI-a civilă în dosarul nr.28453/3/2010, care a avut ca obiect cererea de intervenţie 

nr. 371896/09.06.2010 formulată de FORMBY TRADING LIMITED şi EDEN 

LLC împotriva cererii de menţiuni nr.367704/07.06.2010. Prin cererea de menţiuni 

nr.367704 PENGANA LLC a solicitat INIŢIAL înregistrarea în Registrul 

Comerţului a transmiterii dreptului de proprietate asupra acţiunilor. ULTERIOR, în 

cadrul şedinţei de judecată din 29.06.2010, PENGANA LLC a schimbat cererea 

iniţială şi a solicitat numai menţionarea în Registrul Comerţului a hotărârii 

A.G.O.A. din data de 07.06.2010. În Încheierea din 25.02.2011 pronunţată în 

dosarul 28453/3/2010 de Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a comercială, referitor la 

Încheierea nr.111, s-a şi clarificat că: "Tribunalul nu s-a pronunţat cu privire la 

înregistrarea în registrul comerţului a schimbării structurii acţionariatului ori 

alte modificări ale Actului Constitutiv." 

Astfel, expertul contabil parte constată că Înregistrarea din oficiu 

nr.457626/11.08.2010 nu corespunde cu  Încheierea nr.111/29.06.2010  în sensul 

că prin Încheierea nr.111 s-a dispus menţionarea în registrul comerţului a unui act 

numit Hotărârea A.G.O.A. S.C. APROMATCO S.A. din data de 07.06.2010, dar 

prin Înregistrarea din oficiu nr.457626 s-a înregistrat modificarea structurii 

acţionariatului S.C. APROMATCO S.A.  

Totodată, expertul contabil parte constată că la 11.08.2010 în Registrul Comerţului 

exista înregistrată menţiunea privind sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa 

din 21.03.2008 în dosar nr.3179/P/2007, asupra unui număr de 702.609 acţiuni 

reprezentând 75,50% din capitalul social aparţinând S.C. APROMATCO S.A. 

deţinute de societatea EDEN LLC. 

Concluzia expertului parte este că înregistrarea din oficiu nr.457626/11.08.2010 s-

a făcut în următoarele condiții: 

1. O.N.R.C. nu a informat Parchetul de pe langă Tribunalul Bucureşti despre 

existența unei cereri de transmitere a dreptului de proprietate asupra celor 

702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC aflate sub sechestru penal; 

 

2. Nu a fost ridicat sechestrul penal asupra acțiunilor detinute de EDEN LLC 

de către autoritatea competentă, respectiv de către Parchetul de pe langă 

Tribunalul Bucureşti; 
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3. Înregistrarea PENGANA LLC  ca acționar majoritar cu 75,50% actiuni  

S.C.APROMATCO S.A. s-a făcut cu ignorarea sechestrului asigurator 

aplicat asupra acţiunilor emise de APROMATCO S.A. de către Parchetul de 

pe lângă Tribunalul Bucureşti și cu ascunderea acestei înregistrări față de 

organele de cercetare penală care nu au fost încunoştinţate despre această 

înregistrare; 

 

4. Nu mai există o cerere de depunere / menţionare acte prin care să se solicite 

transmiterea dreptului de proprietate cu schimbarea acţionariatului ca urmare 

a schimbării cererii în instanță la termenul din 29.06.2010;  

 

5. Nu există o rezoluţie a persoanei desemnate sau o rezoluţie a Directorului 

O.R.C.T.B.; 

 

6. Nu există la dosar extrasul din registrul acţionarilor certificat de Manolache 

Ionica, administratorul S.C. APROMATCO S.A., aşa cum impuneau 

prevederile art.134 (3) din ordin 2594/C din 10.10.2008; 

 

7. Nu există o hotărâre judecătorească prin care să se dispună transmiterea 

dreptului de proprietate asupra acţiunilor, modificarea structurii 

acţionariatului sau modificarea actului constitutiv al societăţii. 

Ca urmare a Înregistrării din oficiu nr.457626/11.08.2010, structura acţionariatului 

înregistrată în Registrul Comerţului este următoarea: 
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Din actele de la dosarul de cercetare penală a rezultat că PENGANA LLC ar fi 

preluat 702.609 acţiuni ale emitentului S.C. APROMATCO S.A. de la cedentul 

FORMBY TRADING LIMITED în baza Contractului de cesiune 

nr.61/16.06.2007, Actului Adiţional nr.62/16.06.2007 şi Contractului de garanţie 

reală mobiliară nr.63/2007, documente semnate pentru cedent de SAVA 

CĂTĂLIN care a încasat şi preţul cesiunii fără să aibă o procură specială şi atestate 

de avocatul MARIN VASILE aflat în situaţia de incompatibilitate întrucât el este şi 

proprietarul societăţii cesionare PENGANA LLC. Contractul de cesiune 

nr.61/16.06.2007, Actului Adiţional nr.62/16.06.2007 şi Contractului de garanţie 

reală mobiliară nr.63/2007 se regasesc la dosarul de cercetare penală numai în 

copie, neputându-se verifica autenticitatea acestora. Aceste 3 documente sunt 

contestate de cedentul FORMBY TRADING LIMITED. 

12.08.2010

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 12.08.2010
Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista P.P.M. 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

PENGANA LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

* Această înregistrare s-a făcut fără ca la dosarul 

de la Registrul Comertului să existe documentele 

justificative impuse de legislaţia în vigoare, deşi 

cele 702.609 actiuni deţinute de EDEN LLC erau 

sub sechestru asigurator instituit. La dosar nu s-a 

gasit niciun document care să ateste ca Parchetul 

de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost înştiinţat 

de ONRC privind transmiterea dreptului de 

proprietate asupra acţiunilor de la EDEN LLC la 

PENGANA LLC. 

Observaţii expert contabil parte

* La data de 12.08.2010 PENGANA LLC nu 

figurează înscrisă în Registrul Acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A, care a fost predat în 

26.07.2010 de S.C. Depozitarul Central S.A către 

emitent reprezentat de administratorul provizoriu 

MANOLACHE IONICA. Prin adresa 

nr.23310/27.07.2010 S.C. Depozitarul Central S.A. 

a notificat PENGANA LLC cu privire la 

invalidarea transferului de proprietate din contul 

EDEN LLC în contul PENGANA LLC.

Înregistrarea din oficiu 457626/10.08.2010 

înscrisă în Registrul Comerţului în 12.08.2010
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Totodată, expertul contabil parte atrage atenţia că, din răspunsul la obiecţiunile la 

Obiectivul nr.9 a rezultat că, în perioada 12.07.2007 - 01.10.2007, SAVA 

CĂTĂLIN a primit, direct sau indirect prin intermediul firmelor pe care le 

controla, suma totală de 3.152.150 lei de la persoane afiliate cu cesionara 

PENGANA LLC (respectiv de la S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. şi PAFIA 

LLC), aceste transferuri de lichidităţi nefiind justificate de realizarea obiectului de 

activitate al societăţilor plătitoare şi de un scop economic. Având în vedere cele 

precizate anterior, opinia expertului contabil parte este că numai organul de 

cercetare penală, prin metode specifice, poate stabili dacă SAVA CĂTĂLIN a avut 

un interes personal în semnarea Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007, Actului 

Adiţional nr.62/16.06.2007 şi Contractului de garanţie reală mobiliară nr.63/2007, 

precum şi în contestarea extrasului din Registrul Acţionarilor la 26.07.2007, 

certificatului de acţionar şi confirmării înregistrate în registrul S.C. APROMATCO 

S.A. cu nr.215/27.07.2007. 

B.2.3. O înregistrare făcută în Registrul Comerţului prin care s-a modificat 

acţionariatul, care a fost ulterior radiată 

Prin cererea de depunere şi menţionare acte nr.469427/20.08.2010, S.C. 

APROMATCO S.A., reprezentată de administratorul CRISTESCU DORIN 

DĂNUŢ, care nu figura la acea dată înscris în Registrul Comerţului, a solicitat 

înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunii privind transmiterea dreptului de 

proprietate asupra acţiunilor către PAFIA LLC. 

La 24.08.2010 s-a depus cererea de intervenţie nr.472142 formulată de EDEN LLC 

prin care s-a solicitat respingerea cererii nr.469427/20.08.2010, formându-se 

dosarul 40734/3/2010 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială. 

Prin Încheierea nr.199/29.09.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a 

VI-a comercială în dosarul nr.40734/3/2010 şi înscrisă în Registrul Comerţului în 

22.10.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.544398/21.10.2010,s-a dispus: 

"Respinge cererile de intervenţie formulate de intervenientele EDEN LLC [...] şi 

EDEN LLC [...]. 

Admite cererea de depunere şi menţionare acte formulată de S.C. APROMATCO 

S.A. [...]. 

Dispune menţionarea în registrul comerţului a depunerii următoarelor acte: extras 

din registrul acţionarilor, certificare transmitere drept de proprietate asupra 

acţiunilor. Cu recurs." 

Prin Decizia Comercială nr.1510/09.12.2010, pronunţată în dosar nr.40734/3/2010 

în faza de recurs de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială şi înscrisă 
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în Registrul Comerţului prin Înregistrarea din oficiu nr.73680/21.02.2011, s-a 

dispus: 

"Admite recursul declarat de recurenta EDEN LLC, împotriva sentinţei comerciale 

nr.199/29.09.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercială 

în dosarul nr.40734/3/2010, în contradictoriu cu intimaţii S.C. APROMATCO S.A. 

şi FORMBY TRADING LIMITED. 

Casează în parte încheierea atacată şi trimite cauza primei instante, spre 

rejudecarea cererii de intervenţie formulată de către EDEN LLC şi a cererii de 

înscriere menţiuni depusă de către S.C. APROMATCO S.A. 

[...] Irevocabilă." 

 

Pentru rejudecarea cauzei din dosar 40734/3/2010 s-a format dosarul 8685/3/2011 

la Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a comercială. 

Prin Încheierea nr.91/12.04.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a 

comercială în dosarul 8685/3/2011, nerecurată şi înscrisă în Registrul Comerţului 

în 30.05.2011 prin Înregistrarea din oficiu nr.213984/27.05.2011 s-a dispus: 

"Ia act de renunţarea la judecata cererii de depunere şi menţionare de acte 

formulată de petenta S.C. APROMATCO S.A. [...]. Cu recurs în 15 zile de la 

comunicare." 

 

Împotriva rezoluţiei prin care s-a dispus Înregistrarea din oficiu 

nr.73680/21.02.2011, prin care a fost radiată dintre acţionarii S.C. APROMATCO 

S.A. societatea PAFIA LLC, a fost înregistrată plângerea cu nr.96236/08.03.2011 

făcută de CRISTESCU DORIN DĂNUŢ în calitate de administrator al S.C. 

APROMATCO S.A., plângere înscrisă în Registrul Comerţului la 10.05.2011 în 

baza Rezoluţiei nr.40577/09.05.2011. Pentru soluţionarea plângerii 

nr.96236/08.03.2011 s-a format dosarul nr.17641/3/2011 pe rolul Tribunalului 

Bucureşti - Secţia a VI-a comercială. 

Prin Sentinţa Comercială nr.16600/23.09.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti 

-Secţia a VI-a comercială în dosar nr.17641/3/2011, nerecurată şi înscrisă în 

Registrul Comerţului prin Înregistrarea cu nr.intrare 425638/09.11.2011, s-a 

respins în principiu cererea de intervenţie formulată de EDEN LLC şi s-a respins 

plângerea formulată de S.C. APROMATCO S.A. în contradictoriu cu intimata 

O.R.C.T.B. ca neîntemeiată. 
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Ca urmare a Cererii de menţiune nr.469427/20.08.2010, structura acţionariatului 

care a figurat înregistrată în Registrul Comerţului în perioada 21.10.2010 - 

20.02.2011 este următoarea: 

 

 

 

B.2.4. Cereri de depunere/menţionare acte privind modificarea 

acţionariatului RESPINSE, dar care apar în Furnizările de informaţii emise 

de O.N.R.C. 

Cererile de depunere/menţionare acte RESPINSE nu au determinat modificarea 

structurii acţionariatului înscrisă în Registrul Comerţului, însă expertul contabil 

parte consideră că trebuie prezentate, întrucât cele mai multe s-au soluţionat prin 

hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, iar în furnizările de informaţii emise de 

O.N.R.C. există cazuri în care s-a înscris numai numărul şi data sentinţei 

judecătoreşti, fără a se preciza explicit conţinutul sentinţei şi modul de soluţionare 

a cererii. Rezultă că, pentru a nu lăsa loc pentru interpretări, precum şi pentru a 

avea o imagine de ansamblu a datele prezentate în furnizările de informaţii, acestea 

trebuie completate cu conţinutul hotărârilor judecătoreşti. 

1. Prin cererea de depunere şi menţionare acte nr.374057/10.06.2010, MARIN 

VASILE a solicitat pentru petenta S.C. APROMATCO S.A. menţionarea în 

Perioada 22.10.2010 - 20.02.2011

Acţionari în Registrul Comerţului 

in perioada 22.10.2010 - 

20.02.2011

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista P.P.M. 92.323 2,50 230.807,50 9,92%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

PAFIA LLC 745.315 2,50 1.863.287,50 80,09%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte

* PAFIA LLC  nu a figurat înscrisă în Registrul 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A.

În prezent această înregistrare este radiată din 

evidenţele ONRC.

PAFIA LLC a fost radiată prin Înregistrarea din Oficiu nr.73680/21.02.2011, ca 

urmare a Deciziei comerciale nr.1510 în judecarea recursului în dosar 

nr.40734/3/2010.

PAFIA LLC a fost înregistrată în 22.10.2010 prin 

Înregistrarea din Oficiu nr.544398/21.10.2010, ca 

urmare a cererii de menţiuni 

nr.469427/20.08.2010 şi Încheierii 

nr.199/29.09.2010 din dosar nr. 40734/3/2010.
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registrul comerţului a Hotărârii A.G.A. din 07.06.2010 (la care a votat PENGANA 

LLC, iar această adunare generală nu a fost convocată legal) cu privire la structura 

acţionariatului şi numirea persoanelor împuternicite.  

Împotriva cererii nr.374057/10.06.2010, la data de 11.06.2010, FORMBY 

TRADING LIMITED şi EDEN LLC au depus cererile de intervenţie cu nr.378295 

şi 378244, prin care au solicitat respingerea cererii de menţiuni 

nr.374057/10.06.2010, formându-se dosarul nr.29145/3/2010 pe rolul Tribunalului 

Bucureşti - Secţia a VI-a comercială. 

Prin Sentinţa Comercială 8393/06.09.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - 

secţia a VI-a comercială în dosarul nr.29145/3/2010 şi înscrisă în Registrul 

Comerţului în 06.10.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.523410/05.10.2010, s-a 

dispus: 

"Admite cererile de intervenţie formulate de intervenienţii FORMBY TRADING 

LIMITED, [...] EDEN LLC [...]. 

Respinge cererea de depunere şi menţionare acte formulată de S.C. APROMATCO 

S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Lipscani, nr.33, sector III, cu sediul ales la 

domiciliul lui MARIN VASILE în Bucureşti, str. Mihail Sebastian, nr.15, etaj 2, 

ap.5, sector 5 ca nefondată. 

Cu recurs în 15 zile de la comunicare." 

Prin Decizia Comercială nr.86/19.01.2011, pronunţată în dosar nr.29145/3/2010 în 

faza de recurs de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială, s-a dispus: 

"Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta S.C. APROMATCO S.A. 

împotriva sentinţei comerciale nr.8393/06.09.2010 pronunţate de Tribunalul 

Bucureşti - Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.29145/3/2010, în contradictoriu 

cu intimaţii FORMBY TRADING LIMITED, EDEN LLC şi TOMA MARIAN. 

Irevocabilă." 

2. Prin cererea de depunere şi menţionare acte nr.383122/15.06.2010, PENGANA 

LLC, reprezentată de MARIN VASILE conform delegaţiei din 15.06.2010, a 

solicitat pentru petenta APROMATCO SĂ înregistrarea în Registrul Comerţului a 

menţiunii privind transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor către 

PENGANA LLC. 

La 17.06.2010 s-a depus cererea de intervenţie nr.386794 formulată de FORMBY 

TRADING LIMITED prin care s-a solicitat respingerea cererii 

nr.383122/15.06.2010, formându-se dosarul nr.29907/3/2010 pe rolul Tribunalului 

Bucureşti - Secţia a VI-a comercială. 



..............................................................................................................................................   Pagina 91 din 306 

 

Prin Încheierea din 28.09.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - secţia a VI-a 

comercială în dosarul nr.29907/3/2010, nerecurată şi înscrisă în registrul 

comerţului în 25.10.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.544509/21.10.2010, s-a 

dispus: 

"Ia act de renunţarea petentei la soluţionarea cererii privind pe petenta 

PENGANA LLC prin reprezentant MARIN VASILE. Respinge cererile de 

intervenţie ca rămase fără obiect. Cu recurs în 15 zile de la comunicare." 

3. Prin cererea de depunere şi menţionare acte nr.551135/27.10.2010 depusă la 

O.N.R.C. de avocat BONICA GABRIEL BOGDAN, S.C. BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L., reprezentată de ICHIM ADRIAN, a solicitat pentru S.C. 

APROMATCO S.A. înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunii privind 

transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor către S.C. BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L. 

La 29.10.2010 s-a depus cererea de intervenţie nr.554441 formulată de EDEN LLC 

prin care s-a solicitat respingerea cererii nr.551135/27.10.2010, formându-se 

dosarul 52554/3/2010 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială. 

Prin Încheierea nr.18/17.01.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-

a comercială în dosarul nr.52554/3/2010, s-a dispus: 

"Respinge cererea de depunere şi menţionare acte formulată de petenta SC BGA 

INSTAL ENERGIE SRL [...] ca neîntemeiată. [...] Cu recurs" 

Prin Decizia Civilă nr.562/29.02.2012, pronunţată în dosar nr.52554/3/2010 în faza 

de recurs de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a civilă, s-a dispus: 

"Respinge ca nefondat recursul formulat de recurenta S.C. BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L. împotriva încheierii nr.18/17.01.2011 pronunţate de Tribunalul 

Bucureşti - Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.52554/3/2010, în contradictoriu 

cu intimaţii S.C. APROMATCO S.A., EDEN LLC şi FORMBY TRADING 

LIMITED. Irevocabilă." 

4. Prin cererea de depunere şi menţionare acte nr.448343/04.08.2010 S.C. 

APROMATCO S.A., prin administratorul provizoriu MANOLACHE IONICA, a 

solicitat înregistrarea în Registrul Comerţului a Registrului Acţionarilor emis de 

către Depozitarul Central S.A. în care EDEN LLC figurează ca acţionar majoritar 

deţinând 702.609 acţiuni. 

Împotriva cererii nr.448343/04.08.2010, la 06.08.2010 s-a depus o cerere de 

intervenţie nr.451354 formulată de APROMATCO S.A., prin administratorul unic 

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ care nu era înregistrat în registrul comerţului la 

acea dată. Totodată, au depus cereri de intervenţie şi S.C. CDG INVESTMENT 



..............................................................................................................................................   Pagina 92 din 306 

 

S.R.L., PENGANA LLC, SAVA CĂTĂLIN, ZLATE ANDREI, PAFIA LLC şi 

EDEN LLC în calitate de acţionari ai S.C. APROMATCO S.A. Pentru soluţionarea 

acestora s-a format dosarul nr.38005/3/2010 pe rolul Tribunalului Bucureşti - 

Secţia a VI-a comercială. 

Prin Încheierea nr.250/02.11.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a 

VI-a comercială în dosarul nr.38005/3/2010 şi înscrisă în Registrul Comerţului în 

14.12.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.611910/10.12.2010, instanţa a dispus 

anularea cererii de depunere şi menţionare acte nr.448343/04.08.2010 ca fiind 

formulată de o persoană care nu are calitatea de reprezentant. 

Prin Decizia Comercială nr.904 R/23.05.2011, pronunţată în faza de recurs de 

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială în dosar nr.38005/3/2010, ca 

urmare a primirii cererii de renunţare la judecată formulată în 04.04.2011 de 

administratorul S.C. APROMATCO S.A. - CRISTESCU DORIN DĂNUŢ, s-a 

dispus: 

"Modifică sentinţa atacată în sensul că ia act de renunţarea recurentei petente 

S.C. APROMATCO S.A. la soluţionarea cererii de înregistrare menţiuni." 

5. Prin cererea de depunere şi menţionare acte nr.470497/23.08.2010 petenta S.C. 

APROMATCO S.A., reprezentată de administratorul provizoriu MANOLACHE 

IONICA, a solicitat înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind 

transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor către EDEN LLC. 

Împotriva cererii nr.470497/23.08.2010 sunt depuse cererea de intervenţie 

nr.472190/24.08.2010 formulată de APROMATCO S.A. prin administrator unic 

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ şi cererea de intervenţie nr.472982 din data de 

25.08.2010 formulată de S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. în calitate de acţionar, 

iar pentru soluţionarea acestora este format dosarul nr.41063/3/2010 pe rolul 

Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială. 

Prin Încheierea nr.244/27.10.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - secţia a 

VI-a comercială în dosarul nr.41063/3/2010 şi înscrisă în registrul comerţului în 

09.12.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.606840/08.12.2010, s-a dispus: 

"Respinge cererea de depunere şi menţionare acte formulată de S.C. 

APROMATCO S.A. prin administrator MANOLACHE IONICA [...] " 

Prin Decizia Comercială nr.1036 R/10.06.2011, pronunţată în dosar 

nr.41063/3/2010 în faza de recurs de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a 

comercială, s-a dispus: 
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"Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurentele EDEN LLC şi 

APROMATCO S.A., prin administrator MANOLACHE IONICA, împotriva 

Încheierii nr.244/27.10.2010 [...]. Irevocabilă." 

6. Prin cererea de depunere şi menţionare acte nr.25406/20.01.2011, CRISTESCU 

DORIN DĂNUŢ, prin avocat BONICA BOGDAN, a solicitat pentru S.C. 

APROMATCO S.A. înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind 

transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor către S.C. BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L., solicitând înscrierea unor menţiuni privind modificarea 

structurii acţionariatului conform actului intitulat "Confirmare"din data de 

26.10.2010 semnat de CRISTESCU DORIN DĂNUŢ. 

La 24.01.2011 s-a depus cererea de intervenţie nr.30709 formulată de EDEN LLC 

prin care s-a solicitat respingerea cererii nr.25406/20.01.2011, formându-se dosarul 

nr.5946/3/2011 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială. 

Prin Încheierea nr.68/08.03.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-

a comercială în dosarul nr.5946/3/2011 şi înscrisă în registrul comerţului în 

24.05.2011 prin Înregistrarea din oficiu nr.206003/23.05.2011, s-a dispus: 

"Respinge cererea de depunere şi menţionare acte formulată de S.C. 

APROMATCO S.A., în contradictoriu cu intimatul O.N.R.C., [...] ca neîntemeiată." 

Prin Decizia Civilă nr.1653/04.11.2011, pronunţată în dosar nr.5946/3/2011 în faza 

de recurs de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială, s-a dispus: 

"Respinge recursul formulat de recurenta S.C. APROMATCO S.A. prin 

administrator unic CRISTESCU DORIN DĂNUŢ împotriva încheierii nr.68 din 08 

martie 2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercială, în 

dosarul 5946/3/2011, [...] ca tardiv formulat. Irevocabilă". 

7. Prin cererea de depunere şi menţionare acte nr.102443/11.03.2011, 

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ, prin avocat BONICA BOGDAN, a solicitat pentru 

S.C. APROMATCO S.A. înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind 

transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor către S.C. BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L. 

La 15.03.2011 s-a depus cererea de intervenţie nr.106372 formulată de EDEN LLC 

prin care s-a solicitat respingerea cererii nr.102443/11.03.2011, formându-se 

dosarul nr.19304/3/2011 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a 

comercială. 

Prin Încheierea nr.82/30.03.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-

a comercială în dosarul nr.19304/3/2011, s-a dispus: 
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"Admite cererea de intervenţie privind pe intervenienta EDEN LLC. Cu recurs în 

15 zile de la comunicare." 

Prin Decizia Comercială nr.1460/13.11.2011, pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia a VI-a comercială în dosar nr.19304/3/2011 în faza de recurs, s-a 

dispus: 

"Respinge recursul declarat de recurenta S.C. APROMATCO S.A. împotriva 

Încheierii nr.82/13.11.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a 

Comercială în dosarul nr.19304/3/2011, în contradictoriu cu intimata EDEN LLC, 

ca tardiv declarat." 

8. Prin cererea de depunere şi menţionare acte nr.164848/22.04.2011, S.C. 

APROMATCO S.A. a solicitat menţionarea în registrul comerţului a actelor 

referitoare la transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor în număr de 

745.315, reprezentând 80,089% din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A., 

de la cedentul PAFIA LLC la cesionarul S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. 

La 26.04.2011 s-a depus cererea de intervenţie nr.166943 formulată de EDEN LLC 

prin care s-a solicitat respingerea cererii nr.164848/22.04.2011, formându-se 

dosarul nr.31006/3/2011 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a 

comercială, strămutat ulterior pe rolul Tribunalului Braşov. 

Prin Încheierea din 20.01.2012, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul 

nr.31006/3/2011, s-a dispus: 

"Admite cererea de intervenţie formulată de intervenienta EDEN LLC [...]. Cu 

drept de recurs în 15 zile de la comunicare." 

În dosar nr.31006/3/2011 în faza de recurs, Curtea de Apel Braşov a dispus 

respingerea recursului: 

"Respinge recursul declarat de S.C. Apromatco S.A. prin Cristescu Dorin Dănuţ şi 

intervenienta BGA Instal Energie S.R.L. împotriva aceleiaşi hotărâri pe care o 

menţine" 

9. Prin cererea nr.281284/07.08.2014, CRISTESCU DORIN DĂNUŢ, în calitate 

de "împuternicit" reprezentat de MAGORI LAURA-VALENTINA, a solicitat 

pentru APROMATCO S.A. înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor 

referitoare la transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor către BGA 

INSTAL ENERGIE S.RL., în susţinerea cererii fiind depuse: certificat acţionar din 

20.04.2011 - 1 filă, confirmare acţionar din 22.09.2011 - 1 filă, extras din registrul 

acţionarilor din 22.09.2011 - 1 filă, registrul acţionarilor la 26.10.2010 - paginile 1, 

83 şi 118 - 3 file, toate aceste documente fiind semnate de CRISTESCU DORIN 

DĂNUŢ ca administrator. 
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În 11.08.2014 este înregistrată în registrul comerţului cererea de intervenţie cu 

nr.285218 formulată de EDEN LLC, împotriva cererii nr. 281284/07.08.2014. 

Pentru soluţionarea cererilor s-a format dosarul nr.27858/3/2014 pe rolul 

Tribunalului Bucureşti Secţia a VI-a civilă. 

Prin Sentinţa civilă nr.5299/01.10.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia 

a VI-a civilă în dosarul nr.27858/3/2014, s-a dispus: 

"Ia act de renunţarea la judecata cererii de înregistrare menţiuni 

nr.281284/07.08.2014 formulată de petenta S.C. APROMATCO S.A. [...] Respinge 

ca rămasă fără obiect cererea de intervenţie nr.285218/11.08.2014 formulată de 

EDEN LLC [...]. Cu apel în 30 de zile de la comunicare." 

Prin Decizia Civilă nr.432/19.03.2015 pronunţată în faza de apel, în dosarul 

nr.27858/3/2014 de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, s-a dispus: 

"Respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta intervenientă S.C. 

APROMATCO S.A. prin administrator GRIGORIU ADRIAN [...] şi intimata S.C. 

APROMATCO S.A. prin administrator CRISTESCU DORIN DĂNUŢ. Definitivă." 

B.2.5. Alte menţiuni care apar în Furnizările de informaţii emise de O.N.R.C., 

privind acţiunile emise de S.C. APROMATCO S.A. 

Prin Înregistrarea din oficiu nr.211936/26.05.2011, în 27.05.2011 este înscrisă în 

Registrul Comerţului menţiunea privind aplicarea sechestrului asupra acţiunilor 

deţinute de BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. la societatea APROMATCO S.A., 

aplicată în temeiul prevederilor art. 163-166 din Codul de procedură penală. 

La data Înregistrării din oficiu nr.211936/26.05.2011, BGA INSTAL ENERGIE 

S.R.L. nu figurează în Registrul Comerţului ca acţionar al S.C. APROMATCO 

S.A., iar dispoziţia Parchetului s-a menţionat în registrul comerţului computerizat. 

B.3. CONCLUZIE privind istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. aşa 

cum apare în evidenţele O.N.R.C. 

În concluzie, istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A., de la înfiinţare până 

în prezent, aşa cum rezultă din înregistrările făcute în Registrul Comerţului este 

următorul: 
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23.01.1991

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 23.01.1991

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Baza de Aprovizionare Construcţii 

Bucureşti

195.344 0,10 19.534,40 100%

Total 195.344 0,10 19.534,40 100%

Stare inmatriculare 491

05.02.1991 S.C. APROMATCO S.A. a primit numarul de 

ordine in Registrul Comerţului J40/245/1991

16.12.1992 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 16.12.1992 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Baza de Aprovizionare Construcţii 

Bucureşti

61.520 0,10 61.520,91 100%

Total 61.520 0,10 61.520,91 100%

Cerere menţiune 50998

02.11.1993 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 02.11.1993 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

F.P.S. 43.065 0,10 43.065,00 70%

F.P.P. IV. Muntenia 18.456 0,10 18.456,00 30%

Total 61.521 0,10 61.521,00 100%

Cerere menţiune 49358

10.01.1996 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 10.01.1996 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

F.P.S. 73.595 2,50 183.987,50 70%

F.P.P. IV. Muntenia 31.541 2,50 78.852,50 30%

Total 105.136 2,50 262.840,00 100%

Cerere menţiune 1862

08.03.1996 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 08.03.1996 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

F.P.S. 265.625 2,50 664.062,50 70%

F.P.P. IV. Muntenia 113.839 2,50 284.597,50 30%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%

Cerere menţiune 15184
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31.05.1999 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 31.05.1999 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,02175%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,02175%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,02190%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,02175%

P.P.M. cf. Legii 55/1995 173.836 2,50 434.590,00 45,811%

F.P.S. 205.296 2,50 513.240,00 54,1016%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%

Cerere menţiune 51824/21.05.1999 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.868/28.05.1999

03.06.1999 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 03.06.1999 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,0219%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,0219%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,0219%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,0219%

Lista P.P.M. 173.836 2,50 434.590,00 45,8109%

Arboria Manufacturing SRL 205.296 2,50 513.240,00 54,1016%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%

Cerere menţiune 54806/31.05.1999 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.54806/03.06.1999

20.04.2000 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 20.04.2000 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,0128%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,0128%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,0128%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,0128%

Lista P.P.M. 198.318 2,50 495.795,00 30,5198%

Arboria Manufacturing SRL 451.150 2,50 1.127.875,00 69,429%

Total 649.800 2,50 1.624.500,00 100%

Cerere menţiune 43701/19.04.2000 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.2159/20.04.2000
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25.06.2001 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 25.06.2001 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,0089%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,0089%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,0089%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,0089%

Lista P.P.M. 134.291 2,50 335.727,50 14,4305%

Broadhurst Investments Limited 98.925 2,50 247.312,50 10,6302%

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,9036%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Cerere menţiune 72963/11.06.2001 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.3353/25.06.2001

14.03.2005

Mentionare in registrul 

comertului a Hotararii AGA din 

07.03.2005

Nr. Intrare 98252

DELISTARE SOCIETATE

27.06.2005

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 27.06.2005

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 227.996 7,35 1.675.770,60 24,50%

Formby Trading Limited 702.609 7,35 5.164.176,15 75,50%

Total 930.605 7,35 6.839.946,75 100%

Observaţii expert contabil parte În 27.06.2005 în Registrul Comerţului s-a 

înregistrat o majorare de capital social fără ca la 

dosar să existe documentele justificative impuse 

de legislaţia în vigoare.

Cerere menţiune 309047/23.06.2005 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.30010/27.06.2005
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08.09.2005 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 08.09.2005 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Formby Trading Limited 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte

Cerere de îndreptare erori materiale 

635367/06.09.2005; (se corecteaza erorile din 

cererea de menţiune 309047/23.06.2005)

În 08.09.2005 în Registrul Comerţului s-a 

înregistrat corectarea valorii capitalui social şi a 

valorii nominale a unei acţiuni, precum şi luarea 

în evidenţele O.N.R.C. a acţionarului CDG 

INVESTMENT S.R.L.

31.07.2007

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 31.07.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Cerere menţiune 346315/27.07.2007 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.44684/31.07.2007

Extrasul din Registrul Acţionarilor la 26.07.2007, 

certificatul de acţionar si confirmarea înregistrate 

în registrul S.C. APROMATCO S.A. cu 

nr.215/27.07.2007 si depuse la Registrul 

Comerţului în susţinerea acestei cereri au fost 

contestate de SAVA CATALIN, iar pentru 

cercetarea realităţii acestor documente s-a format 

dosarul 3179/P/2007, care s-a conexat la dosarul 

nr.287/P/2010.

Observaţii expert contabil parte Societatea EDEN LLC figurează în Registrul 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. depus în 

19.11.2007 de emitent, reprezentat de 

administratorul BĂDĂNOIU GEORGETA, la 

S.C. Depozitarul Central S.A.
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28.03.2008

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 31.07.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Eden LLC, cu menţiunea privind 

sechestrul asigurător instituit de 

Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti prin Ordonanţa din 

21.03.2008

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte La data de 25.03.2008 ora 14:21:52, S.C. 

Depozitarul Central S.A. a înregistrat în 

Registrul Acţionarilor sechestrul asigurător 

instituit de Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti, asupra a 702.609 acţiuni emise de 

S.C.APROMATCO S.A. şi deţinute de EDEN 

LLC, în baza Ordonanţei din 21.03.2008.

Înregistrarea din oficiu nr.132419/26.03.2008, 

înscrisă în Registrul Comerţului în 28.03.2008
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12.08.2010

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 12.08.2010
Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista P.P.M. 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

PENGANA LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

* Această înregistrare s-a făcut fără ca la dosarul 

de la Registrul Comertului să existe documentele 

justificative impuse de legislaţia în vigoare, deşi 

cele 702.609 actiuni deţinute de EDEN LLC erau 

sub sechestru asigurator instituit. La dosar nu s-a 

gasit niciun document care să ateste ca Parchetul 

de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost înştiinţat 

de ONRC privind transmiterea dreptului de 

proprietate asupra acţiunilor de la EDEN LLC la 

PENGANA LLC. 

Observaţii expert contabil parte

* La data de 12.08.2010 PENGANA LLC nu 

figurează înscrisă în Registrul Acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A, care a fost predat în 

26.07.2010 de S.C. Depozitarul Central S.A către 

emitent reprezentat de administratorul provizoriu 

MANOLACHE IONICA. Prin adresa 

nr.23310/27.07.2010 S.C. Depozitarul Central S.A. 

a notificat PENGANA LLC cu privire la 

invalidarea transferului de proprietate din contul 

EDEN LLC în contul PENGANA LLC.

Înregistrarea din oficiu 457626/10.08.2010 

înscrisă în Registrul Comerţului în 12.08.2010
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B.4. CONCLUZIE - Prezentarea istoricului acţionarilor din Registrul 

Acţionarilor în paralel cu istoricul acţionarilor din evidenţele O.N.R.C. 

Expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina consideră utilă o comparaţie între 

concluzia privind istoricul acţionarilor din Registrul Acţionarilor şi concluzia 

privind istoricul acţionarilor înregistrat în Registrul Comerţului, motiv pentru care 

în ANEXA 2 prezintă structura acţionariatului S.C. APROMATCO S.A. 

înregistrată în Registrul Acţionarilor în paralel cu istoricul acţionarilor înregistrat 

în evidenţele O.N.R.C., aşa cum reiese din concluziile formulate la subpunctele A4 

şi B3. 

 

 

 

 

 

Perioada 22.10.2010 - 20.02.2011

Acţionari în Registrul Comerţului 

in perioada 22.10.2010 - 

20.02.2011

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista P.P.M. 92.323 2,50 230.807,50 9,92%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

PAFIA LLC 745.315 2,50 1.863.287,50 80,09%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte

* PAFIA LLC  nu a figurat înscrisă în Registrul 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A.

În prezent această înregistrare este radiată din 

evidenţele ONRC.

PAFIA LLC a fost radiată prin Înregistrarea din Oficiu nr.73680/21.02.2011, ca 

urmare a Deciziei comerciale nr.1510 în judecarea recursului în dosar 

nr.40734/3/2010.

PAFIA LLC a fost înregistrată în 22.10.2010 prin 

Înregistrarea din Oficiu nr.544398/21.10.2010, ca 

urmare a cererii de menţiuni 

nr.469427/20.08.2010 şi Încheierii 

nr.199/29.09.2010 din dosar nr. 40734/3/2010.
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B.5. CONCLUZIE - Diagrama Cesiunilor de Acţiuni și înregistrărilor 

cesiunilor în Registrul Acționarilor şi Registrul Comerțului 
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Cap.II 1.1. C. Istoricul administratorilor S.C. APROMATCO S.A. aşa cum 

apare în evidenţele O.N.R.C. 

C.1 Studiul reglementărilor legale cu privire la înscrierea administratorilor 

societăţilor pe acţiuni în evidenţele O.N.R.C. 

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, societatea pe acţiuni este 

administrată de unul sau mai mulţi administratori. Când sunt mai mulţi 

administratori, ei constituie un consiliu de administraţie. 

În cursul funcţionării societăţii, administratorii sunt desemnaţi sau revocaţi de către 

adunarea generală ordinară a acţionarilor. 

Aşa cum prevede art.137 din Legea 31/1990, modificat prin Legea 441/2006 

începând cu 01.12.2006, numărul administratorilor unei societăţi pe acţiuni trebuie 

să fie întotdeauna impar. 

În conformitate cu Art. 153^19 din Legea 31/1990, care a fost introdus prin Legea 

441/2006 la 01/12/2006:  

"Consiliul de administraţie va solicita oficiului registrului comerţului înregistrarea 

numirii directorilor, precum şi a oricărei schimbări în persoana administratorilor 

sau directorilor şi publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a." 

Potrivit Legii 26/1990:  

"Art.21 În registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la: [...] 

b) numele şi prenumele, cetăţenia, codul numeric personal, pentru cetăţenii 

români, seria şi numărul paşaportului, pentru cetăţenii străini, data şi locul 

naşterii împuternicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul; dacă 

dreptul de reprezentare este limitat la o anumită sucursală, menţiunea se va face 

numai în registrul unde este înscrisă sucursala, semnătura 

împuternicitului/reprezentantului fiscal va fi dată în forma prevăzută la art. 18 

alin. (2) şi (3);" 

"Art. 22 (1) Comerciantul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul 

comerţului a menţiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data actelor 

şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare." 

Din coroborarea art.21 şi 22 din Legea 26/1990 cu prevederile Legii 31/1990, 

rezultă că numirea administratorilor/persoanelor împuternicite ale unei societăţi pe 

acţiuni se înregistrează în Registrul Comerţului în 15 zile de la data Hotărârii 

adunării generale ordinare, la cererea de înregistrare depunându-se ataşat 

act:68468%2023452331
act:68468%2023452332


..............................................................................................................................................   Pagina 105 din 306 

 

specimenul de semnătura a noului administrator şi declaraţia acestuia privind 

acceptarea mandatului. 

C.2 Istoricul administratorilor S.C. APROMATCO S.A. aşa cum apare în 

evidenţele O.N.R.C. 

Pentru a stabili istoricul administratorilor S.C. APROMATCO S.A. am analizat  

furnizările de informaţii emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. 

328103/23.06.2008; nr.246891/24.06.2011; nr.317002/11.09.2014 şi 

nr.344881/03.10.2014, coroborate cu documentele de la dosarul de cercetare 

penală. Expertul contabil parte a analizat fiecare cerere de menţiuni prin care s-a 

solicitat înregistrarea modificării persoanelor împuternicite/administratorilor şi au 

fost studiate atât documentele depuse în susţinerea cererilor, cât şi toate menţiunile 

de pe furnizările de informaţii care au legătură cu cererea iniţială, precum şi toate 

hotărârile instanţelor de judecată prin care a fost soluţionată fiecare cerere în parte. 

În ANEXA 3 expertul contabil parte a făcut un tabel cu corelaţiile dintre cererile 

de menţiuni şi înregistrările regăsite pe furnizările de informaţii emise de O.N.R.C. 

care se referă la administratori. Pe acelaşi rând sunt prezentate, pornind de la 

cererea/înregistrarea iniţială de pe coloana 2, toate cererile, înregistrările şi 

hotărârile judecătoreşti care au legătură între ele. 

În urma coroborării tuturor informaţiilor din documentele studiate, expertul 

contabil parte a identificat următoarele cereri şi înregistrări cu privire la 

administratorii S.C. APROMATCO S.A.: 

C.2.1. Înregistrări efectuate în Registrul Comerţului cu privire la 

administratorii S.C. APROMATCO S.A. 

1. În 23.01.1991 s-a înscris "Stare înmatriculare 491", iar în Registrul Comerţului 

s-a făcut menţiunea: "Administratorii şi cenzorii nu sunt desemnaţi": 

 

 

 

2. În 04.01.1996 s-a înregistrat Cererea de menţiune nr.442, prin care în Registrul 

Comerţului s-a înregistrat numirea următoarelor persoane împuternicite: 

23.01.1991

Administratori în Registrul 

Comerţului la data de 23.01.1991 Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NU SUNT DESEMNAŢI 

ADMINISTRATORI

Cerere de înmatriculare 491/23.01.1991
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3. În 03.06.1999 în baza Încheierii nr.54806/03.06.1999, ca urmare a cererii de 

menţiune 54806/31.05.1999, în Registrul Comerţului s-a înscris retragerea din 

funcţia de administrator a lui IONESCU DANIEL şi PIRVANESCU VASILE şi 

numirea ca administrator a lui GRIGORIU ADRIAN, SORIN MARIAN L. 

CIUTAC şi FLORIN V. TAMAŞ.  

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

03.06.1999 sunt următorii: 

 

 

 

4. În 20.04.2000 în baza Încheierii nr.2159/20.04.2000, ca urmare a cererii de 

menţiune 43701/19.04.2000, în Registrul Comerţului s-a înscris retragerea din 

funcţia de administrator a lui SORIN MARIAN L. CIUTAC şi FLORIN V. 

TAMAŞ şi numirea ca administrator a lui DANIEL BORTOI şi PAUL 

DANILIUC..  

04.01.1996

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 04.01.1996 - 

02.06.1999

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL Manager general

IONESCU DANIEL Manager comercial

NITA GEORGE Manager economic

PIRVANESCU VASILE Manager tehnic

Cerere de menţiuni 442/04.01.1996

03.06.1999

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 03.06.1996 - 

19.04.2000

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL Director general 23.01.1991

NITA GEORGE
Membru in Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

SORIN MARIAN L. CIUTAC Vicepreşedinte

FLORIN V. TAMAS
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 54806/31.05.1999 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.54806/03.06.1999
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În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

20.04.2000 sunt următorii: 

 

 

 

5. În 15.04.2002 în baza Rezoluţiei nr.109276/15.04.2002, ca urmare a cererii de 

menţiune 109276/10.04.2002, în Registrul Comerţului s-a înscris retragerea din 

funcţia de administrator a lui DANIEL BORTOI şi numirea ca administrator a lui 

STOIAN MAGDALENA.  

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

15.04.2002 sunt următorii: 

 

 

20.04.2000

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 20.04.2000 - 

14.04.2002

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

BORTOI DANIEL Vicepreşedinte

DANILIUC PAUL
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 43701/19.04.2000 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.2159/20.04.2000

15.04.2002

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 15.04.2002 - 

01.10.2002

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

DANILIUC PAUL Vicepreşedinte

STOIAN MAGDALENA
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 109276/10.04.2002 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Rezoluţiei nr.109276/15.04.2002
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6. În 02.10.2002, în baza Rezoluţiei nr.241543/02.10.2002, ca urmare a cererii de 

menţiune 241543/30.09.2002, în Registrul Cmerţului s-a înscris retragerea din 

funcţia de administrator a lui DANILIUC PAUL şi numirea ca administrator a lui 

PARVANESCU VASILE.  

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

02.10.2002 sunt următorii: 

 

 

 

7. În 25.04.2003, în baza Încheierii nr.7653/25.04.2003, ca urmare a cererii de 

menţiune 95775/22.04.2003, în Registrul Comerţului s-a înscris retragerea din 

funcţia de administrator a lui FICA IONEL, STOIAN MAGDALENA şi 

PARVANESCU VASILE şi numirea ca administrator a lui PETRESCU 

VALENTIN.  

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

25.04.2003 sunt următorii: 

 

02.10.2002

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 02.10.2002 - 

24.04.2003

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

STOIAN MAGDALENA
Membru în Consiliul de 

Administraţie

PARVANESCU VASILE
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 241543/30.09.2002 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Rezoluţiei nr.241543/02.10.2002
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8. În 19.02.2004, prin Nota internă (eroare de operare) nr.73194/18.02.2004, în 

Registrul Comerţului s-a înscris modificarea datelor administratorilor. 

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

19.02.2004 sunt următorii: 

 

 

 

9. În 26.05.2005, în baza Încheierii nr.24863/26.05.2005, ca urmare a cererii de 

menţiune 242727/24.05.2005, în Registrul Comerţului s-a înscris retragerea din 

funcţia de administrator a lui PETRESCU VALENTIN şi numirea ca administrator 

a lui PARVANESCU C. VASILE. 

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

26.05.2005 sunt următorii: 

 

25.04.2003

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 25.04.2003 - 

18.02.2004

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN
Membru în Consiliul de 

Administraţie

PETRESCU VALENTIN
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 95775/22.04.2003 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.7653/25.04.2003

19.02.2004

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 19.02.2004 - 

25.05.2005

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
25.05.1995 15.02.2007

GRIGORIU ADRIAN
Membru în Consiliul de 

Administraţie
16.01.1999 15.02.2007

PETRESCU VALENTIN
Membru în Consiliul de 

Administraţie
15.02.2003 15.02.2007

Notă internă (eroare de operare) 73194/18.02.2004
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10. În 21.06.2005, în baza Încheierii nr.29074/21.06.2005, ca urmare a cererii de 

menţiune 296036/17.06.2005, în Registrul Comerţului s-a înscris retragerea din 

funcţia de administrator a lui NITĂ GEORGE, GRIGORIU ADRIAN şI 

PARVANESCU C. VASILE şi numirea ca administrator a lui SAVA CĂTĂLIN. 

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în registrul comerţului la 

21.06.2005 sunt următorii: 

 

 

 

SAVA CĂTĂLIN a fost numit administrator prin Hotărârea Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din 30.04.2005, luată cu votul 

acţionarului majoritar S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. reprezentat tot 

de SAVA CĂTĂLIN.  

La dosarul de la O.N.R.C. se regăseşte Actul Adiţional la Statutul S.C. 

APROMATCO S.A. atestat cu nr.29/14.06.2005 de avocatul MARIN VASILE, în 

cuprinsul căruia se specifică: 

26.05.2005

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 26.05.2005 - 

20.06.2005

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NITA GEORGE
Membru in Consiliul de 

Administratie
25.05.1995 15.02.2007

GRIGORIU ADRIAN
Membru in Consiliul de 

Administratie
16.01.1999 15.02.2007

PARVANESCU C. VASILE 05.06.2004 05.06.2008

Cerere menţiune 242727/24.05.2005 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.24863/26.05.2005

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

21.06.2005

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 21.06.2005 - 

13.08.2007

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 30.04.2005 luată 

cu votul acţionarului ARBORIA 

MANUFACTURING SRL
SAVA CĂTĂLIN Administrator 27.04.2005 27.04.2009

Observaţii expert contabil parte

Cerere menţiune 296036/17.06.2005 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.29074/21.06.2005

Data numirii  în funcţie înscrisă în registrul comerţului este eronată. În fapt, SAVA CĂTĂLIN a fost numit 

în funcţia de administrator în 30.04.2005.
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"Acţionarii din cadrul S.C. APROMATCO S.A., având în vedere Hotărârea 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 05.06.2004 [...] hotărăsc 

modificarea Statutului societăţii după cum urmează: 

Art.1 Se revocă Consiliul de Administraţie format din NITĂ GEORGE, GRIGORIU 

ADRIAN şi PARVANESCU VASILE şi se numeşte în funcţia de administrator unic 

al S.C. APROMATCO S.A., domnul SAVA CĂTĂLIN,..., CNP 1710807100104." 

Se remarcă faptul că, în 21.06.2005, în Registrul Comerţului este înscrisă "data 

numirii în funcţie 27.04.2005" a lui SAVA CĂTĂLIN, dată diferită de cea din 

documentele justificative, aşa cum rezultă din tabelul comparativ de mai jos: 

 

 

 

În 12.09.2005, ca urmare a Cererii de îndreptare erori materiale 

nr.639365/08.09.2005 formulată de SAVA CĂTĂLIN în calitate de administrator, 

reprezentat de MATACHE MIHAELA în baza delegaţiei nr.506/05.09.2005, în 

Registrul Comerţului se înregistrează corectarea erorilor materiale din menţiunea 

nr.296036/17.06.2005 astfel: 

"Se îndreaptă eroarea din actul adiţional atestat sub nr.29/14.06.2005 în sensul că 

în loc de hot. A.G.A. din data de 05.06.2004 se va înscrie hot. A.G.O.A. din data de 

30.04.2005." 

În urma acestei înregistrări, data numirii în funţia de administrator a lui SAVA 

CĂTĂLIN care apare înscrisă în registrul comerţului a rămas tot 27.04.2005, dată 

eronată. 

Document Data numirii în funcţie ca 

administrator unic al lui SAVA 

CĂTĂLIN

Hotărârea Adunării Generale 

Ordinare a S.C. 

APROMATCO S.A.

30.04.2005

Înregistrarea în Registrul 

Comerţului în 21.06.2005 în 

baza Încheierii nr.29074

27.04.2005

Actul Adiţional la Statutul 

APROMATCO S.A. atestat 

cu nr.29/14.06.2005 de 

avocat MARIN VASILE

05.06.2004
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Se remarcă faptul că, pe cererea de îndreptare erori materiale depusă la Registrul 

Comerţului, persoana aleasă pentru comunicarea înregistrării acestei corecţii este 

SAVA CĂTĂLIN, iar adresa: Bucureşti, str. Iuliu Maniu, nr.16, bl.14, sc. A, et.9, 

ap.18, sector 6, este diferită de adresa sediului social al societăţii APROMATCO 

S.A. 

11. În 14.08.2007, în baza Încheierii judecătorului delegat nr.47120/14.08.2007, ca 

urmare a cererii de menţiune 361319/10.08.2007, în Registrul Comerţului s-a 

înscris retragerea din funcţia de administrator a lui SAVA CĂTĂLIN şi numirea ca 

administrator a lui BĂDĂNOIU GEORGETA. 

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

14.08.2007 sunt următorii: 

 

 

 

BĂDĂNOIU GEORGETA a fost numită administrator al S.C. APROMATCO 

S.A. prin Hotărârea A.G.E.A. din 10.08.2007 la care a votat acţionarul majoritar 

EDEN LLC. 

 

Împotriva Încheierii nr.47120/14.08.2007 au declarat recurs FIER FORJAT M&I 

S.R.L., ZLATE ANDREI, MARIN ION şi SAVA CĂTĂLIN, iar pentru judecarea 

cererilor de recurs s-a format dosarul nr.7825/2/2007 (număr în format vechi 

2411/2007) pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Comercială. 

Prin Încheierea nr.291R/05.03.2008, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - 

Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.7825/2/2007 şi înscrisă în Registrul 

Comerţului în 25.04.2008 prin Înregistrarea din oficiu nr.191886/22.04.2008, s-a 

dispus: 

"Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenţii FIER FORJAT M&I S.R.L., 

ZLATE ANDREI, MARIN ION şi SAVA CĂTĂLIN, împotriva încheierii 

nr.47120/14.08.2007 pronunţată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

14.08.2007

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 14.08.2007 - 

19.11.2007

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 10.08.2007 

luată cu votul acţionarului 

EDEN LLC

BĂDĂNOIU GEORGETA Administrator 10.08.2007 10.08.2011

Cerere menţiune 361319/10.08.2007 înscrisă în registrul 

comerţului prin Încheierea judecatorului delegat 

47120/14.08.2007
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Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în contradictoriu cu intimata S.C. 

APROMATCO S.A. Irevocabilă" 

Prin cererea nr.30676/3/2007 pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VI-a 

Comercială, reclamanţii FIER FORJAT M&I S.R.L. şi ZLATE ANDREI au 

chemat în judecată pe pârâta S.C. APROMATCO S.A., solicitând instanţei ca, pe 

cale de ordonanţă preşedinţială să dispună suspendarea Hotărârii A.G.E.A din 

10.08.2007 (luată cu votul EDEN LLC) înscrisă la O.R.C.T.B. în baza încheierii 

nr.47120/14.08.2007. 

Prin Încheierea nr.13883/22.11.2007, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a 

VI-a comercială în dosarul nr.30676/3/2007, s-a dispus: 

"Dispune suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din data de 10.08.2007 înscrisă la 

O.R.C.T.B. în baza încheierii nr.47120/14.08.2007, până la soluţionarea cererii în 

anulare ce face obiectul dosarului nr.29807/3/2007, aflat pe rolul Tribunalului 

Bucureşti - Secţia a VI-a Comercială. Cu apel în 15 zile de la comunicare." 

Prin Decizia Comercială nr.31/16.01.2008, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti 

- Secţia a V-a Comercială în dosarul nr.30676/3/2007 în faza de recurs şi înscrisă 

în Registrul Comerţului în 29.02.2008 cu nr. intrare 88222, s-a dispus: 

"Admite recursul formulat de recurenta petentă S.C. APROMATCO S.A. împotriva 

sentinţei comerciale nr.13883/22.11.2007 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - 

Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.30676/3/2007 [...] 

Respinge cererea de suspendare a executării hotărârii A.G.A. din 10.08.2007, ca 

neîntemeiată." 

12. În 20.11.2007, în baza Încheierii judecătorului delegat nr.66758/20.11.2007, ca 

urmare a cererii de menţiune 487183/16.11.2007, în Registrul Comerţului s-a 

înscris retragerea din funcţia de administrator a lui BĂDĂNOIU GEORGETA şi 

numirea ca administrator a lui TOMA MARIAN. 

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

20.11.2007 sunt următorii: 
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TOMA MARIAN a fost numit administrator al S.C. APROMATCO S.A. prin 

Hotărârea A.G.O.A. din 16.11.2007 la care a votat acţionarul majoritar EDEN 

LLC. 

 

Prin cererea nr.43022/3/2007 pe rolul Tribunalului Bucureşti -Secţia a VI-a 

Comercială, reclamanţii FIER FORJAT M&I S.R.L., ZLATE ANDREI şi MARIN 

ION au solicitat în contradictoriu cu S.C. APROMATCO S.A., pe cale de 

ordonanţă preşedinţială să se dispună suspendarea parţială a Hotărârii A.G.O.A. 

din 16.11.2007 înscrisă la O.R.C.T.B. în baza încheierii nr.66758/20.11.2007. 

Prin Sentinţa comercială nr.1748/06.02.2008, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - 

Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.43022/3/2007 şi înscrisă în Registrul 

Comerţului în baza încheierii judecătorului delegat nr.9481/13.02.2008 ca urmare a 

cererii de depunere şi menţionare acte nr.51422/11.02.2008, s-a dispus: 

"Dispune suspendarea parţială a executării Hotărârii Adunării Generale Ordinare 

a Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din data de 16.11.2007 cu privire la 

punctul din hotărâre prin care s-a dispus revocarea administratorului Bădănoiu 

Georgeta şi numirea administratorului Toma Marian, până la soluţionarea cererii 

în anulare ce face obiectul dosarului nr.29807/3/2007. Cu recurs în 5 zile de la 

pronunţare" 

Ca urmare a menţionării sentinţei comerciale nr.1748/06.02.2008, administratorii 

înscrişi în Registrul Comerţului la 13.02.2008 sunt următorii: 

 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

20.11.2007

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 20.11.2007 - 

12.02.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 16.11.2007 luata 

cu votul actionarului EDEN LLC TOMA MARIAN Administrator 16.11.2007 16.11.2011

Cererea menţiune 487183/16.11.2007 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.66758/20.11.2007

Observaţii expert contabil parte

Dosarul nr.29807/3/2007 (avand ca obiect constatarea nulităţii absolute a A.G.A. din 16.11.2007 luată cu 

votul EDEN LLC) este suspendat până la soluţionarea dosarelor 35969/3/2007 si 3179/P/2007. Dosarul 

3179/P/2007 este conexat cu dosarul 287/P/2010.

Prin Sentinţa comerciala 1748/06.02.2008 în dosar în dosarul nr.43022/3/2007 (înscrisă în registrul 

comertului în 13.02.2008) s-a dispus suspendarea punctului din Hotararea A.G.A. prin care a fost numit 

administratorul TOMA MARIAN şi revocat administratorul BĂDĂNOIU GEORGETA până la 

solutionarea dosarului nr.29807/3/2007. 
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Împotriva Încheierii nr.9481/13.02.2008, pronunţată de judecătorul delegat la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul 

nr.51422/2008, recurenta APROMATCO S.A. a formulat cerere de recurs, pentru 

soluţionarea acestei cereri formându-se dosarul nr.1331/2/2008 pe rolul Curţii de 

Apel Bucureşti Secţia a VI-a comercială. 

Prin Decizia Comercială nr.902R/15.09.2008 pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.1331/2/2008 şi înscrisă în 

Registrul Comerţului în 10.10.2008 prin Înregistrarea din Oficiu 

nr.502534/07.10.2008, s-a dispus: 

"Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta S.C. APROMATCO S.A. 

împotriva Încheierii nr.9481/13.02.2008, pronunţată de judecătorul delegat la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul 

nr.51422/2008 [...]. Irevocabilă" 

 

Prin Decizia Comercială nr.680/04.06.2008, pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia a V-a Comercială în dosarul nr.43022/3/2007 în faza de recurs şi 

menţionată în Registrul Comerţului în 20.06.2008 în baza Încheierii 

nr.48116/19.06.2008 ca urmare a cererii de depunere şi menţionare acte 

nr.320514/17.06.2008, s-a dispus: 

"Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta pârâtă S.C. APROMATCO 

S.A. Bucureşti, împotriva sentinţei comerciale nr.1748/06.02.2008 a Tribunalului 

Bucureşti - Secţia a VI-a comercială [...]. Irevocabilă" 

 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

13.02.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 13.02.2008 - 

19.02.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Sentinţa comercială 

nr.1748/06.02.2008 pronunţată 

de Tribunalul Bucureşti în dosar 

43022/3/2007, coroborată cu 

Hot. AGA din 10.08.2007 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC

BADANOIU GEORGETA Administrator 10.08.2007 10.08.2011

Cererea de depunere şi menţionare acte 51422/11.02.2008 

înscrisă în registrul comerţului în baza Încheierii 

nr.9481/13.02.2008
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Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială 

sub nr.29807/3/2007, FIER FORJAT M&I S.R.L., ZLATE ANDREI şi MARIN 

ION au solicitat constatarea nulităţii Hotărârii A.G.A. din 16.11.2007 prin care a 

fost numit administrator TOMA MARIAN. 

Prin Încheierea din 30.03.2009 în dosarul nr.29807/3/2007, pronunţată de 

Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercială, s-a dispus: 

"În temeiul art.244 C.pr.civ.suspendă judecata cauzei comerciale [...] până la 

pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile în dosarul civil 

nr.35969/3/2007 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială şi 

a unei soluţii definitive în dosarul penal nr.3179/P/2007. Cu recurs pe toată 

durata suspendării." 

Soluţia pronunţată în 19.02.2010 de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a 

Comercială în dosarul nr.29807/3/2007 în faza de recurs este următoarea: 

"Anulează recursul declarat.Irevocabilă." 

Dosarul penal nr.3179/P/2007 a fost conexat la dosarul penal nr.287/P/2010. 

 

13. În 20.02.2008, în baza Încheierii nr.12236/20.02.2008, ca urmare a cererii de 

menţiune 49383/08.02.2008, în Registrul Comerţului s-a înscris numirea ca 

administrator a lui TOMA MARIAN. 

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

20.02.2008 sunt următorii: 

 

 

 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

20.02.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 20.02.2008 - 

30.03.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Pct.9 din Hot. A.G.A. din 

23.01.2008 luată cu votul 

acţionarului EDEN LLC

TOMA MARIAN Administrator 23.01.2008 23.01.2012

Observaţii expert contabil 

parte
Prin Sentinţa comerciala 4344/25.03.2008 în dosar în dosarul nr.11150/3/2008 (înscrisă în registrul 

comertului în 31.03.2008) s-a dispus suspendarea pct.9 din Hotărârea A.G.A. prin care a fost numit 

administratorul TOMA MARIAN.

Cererea menţiuni 49383/08.02.2008 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii 12236//20.02.2008
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TOMA MARIAN a fost numit administrator al S.C. APROMATCO S.A. prin 

punctul nr.9 din Hotărârea A.G.E.A. din 23.01.2008 la care a votat acţionarul 

majoritar EDEN LLC. 

Totodată, prin punctul 8 din Hotărârea A.G.E.A. din 23.01.2008 MANOLACHE 

IONICA este numită administrator provizoriu al S.C. APROMATCO S.A., numire 

care devine executorie dacă în dosarul 43022/3/2007 se va ordona suspendarea 

executării hotărârii A.G.A. din 16.11.2007. 

Ca urmare a Hotărârii A.G.E.A. din 23.01.2008 s-a întocmit Actul adiţional atestat 

sub nr.1057/23.01.2008 de avocat Bogdan Dumitru, ca urmare a actului adiţional  

s-a întocmit Actul constitutiv al S.C. APROMATCO S.A. atestat sub 

nr.056/23.01.2008, forma actualizată a Actului Constitutiv cuprinzând la art.19 atât 

pe administratorul TOMA MARIAN, cât şi pe administratorul provizoriu 

MANOLACHE IONICA. Prin Încheierea nr.12236/20.02.2008 s-a dispus totodată 

înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor referitoare la "depunerea actului 

constitutiv actualizat potrivit datelor actului adiţional atestat sub nr.1057 din data 

de 23.01.2008 de Av. Bogdan Dumitru." 

 

Împotriva Încheierii nr.12236/20.02.2008, pronunţată de judecătorul delegat la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul 

nr.49383/2008, a declarat recurs ZLATE ANDREI, iar pentru soluţionarea cererii 

de recurs s-a format dosarul nr.1667/2/2008 pe rolul Curţii de Apel Bucureşti 

Secţia a VI-a civilă. 

Prin Decizia Comercială nr.735R/17.06.2008 pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti Secţia a VI-a civilă în dosarul nr.1667/2/2008 şi înscrisă în Registrul 

Comerţului în 23.07.2008 prin Înregistrarea din Oficiu nr.388573/22.07.2008, s-a 

dispus: 

"Respinge recursul ca nefondat. [...] Irevocabilă" 

 

Prin cererea nr.11150/3/2008 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a 

Comercială, reclamanţii FIER FORJAT M&I S.R.L., ZLATE ANDREI şi MARIN 

ION au solicitat în contradictoriu cu S.C. APROMATCO S.A., pe cale de 

ordonanţă preşedinţială, să se dispună suspendarea Hotărârii A.G.A. din 

23.01.2008 până la soluţionarea irevocabilă a cererii de anulare a acestei hotărâri 

din dosarul 11149/3/2008. 

Prin Sentinţa comercială executorie nr.4344/25.03.2008, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti - Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.11150/3/2008 şi înscrisă în 
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Registrul Comerţului în baza încheierii nr.27883/31.03.2008 ca urmare a cererii de 

depunere şi menţionare acte nr.134626/27.03.2008, s-a dispus: 

"Admite în parte cererea formulată de reclamanţii ZLATE ANDREI [...], S.C. 

FIER FORJAT M&I S.R.L [...] şi MARIN ION [...]. [...] dispune suspendarea 

executării punctului 9 al Hotărârii A.G.A. S.C. APROMATCO S.A. din 23.01.2008. 

Dispune efectuarea menţiunii privind suspendarea în registrul comerţului. [...] Cu 

recurs în 5 zile de la pronunţare." 

Prin Decizia Comercială nr.626/26.05.2008, pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia a V-a Comercială în dosarul nr.11150/3/2008 în faza de recurs şi 

menţionată în Registrul Comerţului în 19.06.2008 în baza Încheierii 

nr.48113/19.06.2008 ca urmare a cererii de depunere şi menţionare acte 

nr.320518/17.06.2008, s-a dispus: 

"Respinge cererea de suspendare a executării hotărârii recurate, ca rămasă fără 

obiect. Respinge recursurile declarate [...] împotriva sentinţei comerciale 

nr.4344/25.03.2008, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a 

comercială în dosarul nr.11150/3/2008 [...]. Irevocabilă" 

Ca urmare a înregistrării sentinţei comerciale nr.4344/25.03.2008, precum şi ca 

efect al Sentinţei comerciale nr.1748/06.02.2008 pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosarul nr.43022/3/2007, administratorii înscrişi în Registrul 

Comerţului la 31.03.2008 sunt următorii: 

 

 

 

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială 

sub nr.11149/3/2008, reclamanţii FIER FORJAT M&I S.R.L., ZLATE ANDREI şi 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

31.03.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 31.03.2008 - 

29.09.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Sentinţa comercială 

nr.4344/25.03.2008 pronunţată 

de Tribunalul Bucureşti în dosar 

11150/3/2008; coroborată cu 

pct.8 din Hot. AGA din 

23.01.2008 luată cu votul 

acţionarului EDEN LLC şi cu 

art.19 din Actul constitutiv al 

S.C. APROMATCO S.A. cu 

nr.056/23.01.2008

administrator provizoriu 

MANOLACHE IONICA
Administrator 23.01.2008

Cererea de depunere şi menţionare acte 

134626/27.03.2008 înscrisă în registrul comerţului în baza 

Încheierii nr.27883/31.03.2008
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MARIN ION au solicitat anularea Hotărârii A.G.A. din 23.01.2008 şi suspendarea 

executării acestei hotărâri. 

Prin Sentinţa comercială nr.8692/03.06.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - 

Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.11149/3/2008, s-a dispus: 

"Respinge cererea principală [...] ca fiind formulată de persoane fără calitate 

procesuală. Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de EDEN LLC [...]. 

Cu apel în 15 zile de la comunicare." 

Soluţia finală nerecurată pronunţată în 19.01.2012 de Curtea de Apel Bucureşti - 

Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.11149/3/2008 în faza de apel este următoarea: 

"Constată perimat apelul. Cu recurs în 5 zile de la pronunţare." 

 

14. În 30.09.2008, în baza Încheierii nr.71225/30.09.2008, ca urmare a cererii de 

menţiune 478902/23.09.2008, în Registrul Comerţului s-a înscris revocarea 

administratorului TOMA MARIAN, revocarea administratorului provizoriu 

MANOLACHE IONICA şi numirea ca administrator a lui GALICEANU 

NICOLAE. 

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

30.09.2008 sunt următorii: 

 

 

 

GALICEANU NICOLAE a fost numit administrator al S.C. APROMATCO S.A. 

prin Hotărârea A.G.A. din 17.09.2008 la care a votat acţionarul majoritar EDEN 

LLC. 

 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

30.09.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 30.09.2008 - 

11.01.2009

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 17.09.2008 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC GALICEANU NICOLAE Administrator 17.09.2008 17.09.2012

Observaţii expert contabil parte Prin Sentinţa comerciala 14102/18.12.2008 în dosarul nr.40723/3/2008 (înscrisă în registrul comertului în 

21.04.2009) s-a dispus suspendarea executării Hotărârii A.G.E.A. din 17.09.2008 prin care a fost numit 

administratorul GALICEANU NICOLAE, efectele suspendării urmând a se produce de la data achitării 

unei cauţiuni de 2000 lei de către reclamantul ZLATE ANDREI.

Cerere menţiune 478902/23.09.2008 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii 71225/30.09.2008
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Împotriva Încheierii nr.71225/30.09.2008, pronunţată de judecătorul delegat la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul 

nr.478902/2008, a declarat recurs ZLATE ANDREI, iar pentru soluţionarea cererii 

de recurs s-a format dosarul nr.6265/2/2008 pe rolul Curţii de Apel Bucureşti 

Secţia a V-a comercială. 

Prin Decizia nr.387/03.03.2009 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti secţia a V-

a comercială în dosarul nr.6265/2/2008 şi înscrisă în Registrul Comerţului în 

23.07.2008 prin Înregistrarea din Oficiu nr.233233/08.05.2009, s-a dispus: 

"Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul ZLATE ANDREI împotriva 

încheierii judecătorului delegat la O.R.C. nr.71225/30.09.2008 în dosarul 

nr.478902/2008. [...]. Irevocabilă." 

 

Prin cererea nr.40723/3/2008 pe rolul Tribunalului Bucureşti -Secţia a VI-a 

Comercială, reclamanţii FIER FORJAT M&I S.R.L. şi ZLATE ANDREI au 

solicitat, pe cale de ordonanţă preşedinţiala, suspendarea Hotărârii A.G.A. din 

17.09.2008. 

Prin Sentinţa comercială nr.14102/18.12.2008, pronunţată de Tribunalul Bucureşti 

- Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.40723/3/2008 şi înscrisă în Registrul 

Comerţului în 21.04.2009 în baza încheierii judecătorului delegat 

nr.29216/21.04.2009 ca urmare a cererii de depunere şi menţionare acte 

nr.189219/15.04.2009, s-a dispus: 

"Dispune suspendarea executării hotărârii adunării generale a asociaţilor pârâtei 

din 17.09.2008. 

Dispune ca reclamantul ZLATE ANDREI să achite o cauţiune de 2000 lei, efectele 

suspendării urmând a se produce de la data achitării cauţiunii. Cu recurs în 5 zile 

de la pronunţare" 

 

La dosar nu s-au găsit documente care să dovedească data când a fost plătită 

cauţiunea de către ZLATE ANDREI, aşa cum a fost dispusă prin Sentinţa 

comercială nr.14102/18.12.2008. 

Soluţia pronunţată în 07.04.2009 de Curtea de Apel Bucureşti - secţia a VI-a Civilă 

în dosarul nr.40723/3/2008 în faza de recurs este următoarea: 

"Admite excepţia tardivităţii declarării recursului formulat de recurenta S.C. FIER 

FORJAT M & I S.R.L. Respinge recursul formulat de recurenta S.C. FIER 
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FORJAT M & I S.R.L. ca tardiv declarat. Respinge recursul formulat de recurenta 

S.C. APROMATCO S.A. ca nefondat.Irevocabilă." 

 

15. În 12.01.2009, în baza Încheierii nr.2062/12.01.2009, ca urmare a cererii de 

menţiune 642236/23.12.2008, în Registrul Comerţului s-a înscris numirea ca 

administrator provizoriu a lui MANOLACHE IONICA. 

În urma acestei înregistrări, administratorii înscrişi în Registrul Comerţului la 

12.01.2009 sunt următorii: 

 

 

 

MANOLACHE IONICA a fost numită administrator provizoriu al S.C. 

APROMATCO S.A. prin Decizia nr.328/22.12.2008 emisă de cenzorul S.C. CNC 

AUDIT FINANCIAR S.R.L., în conformitate cu dispoziţiile art.19 din Actul 

Constitutiv al societăţii. 

16. Prin cererea de menţiune nr.480879/31.08.2010, CRISTESCU DORIN 

DĂNUŢ, în calitate de administrator, a solicitat înregistrarea în Registrul 

Comerţului a modificărilor cu privire la persoane împuternicite pentru S.C. 

APROMATCO S.A. în baza Hotărârii A.G.O.A. din 30.08.2010, hotărâre luată cu 

votul societăţii PAFIA LLC, prin care s-a decis revocarea administratorului 

MANOLACHE IONICA şi numirea administratorului CRISTESCU DORIN 

DĂNUŢ. 

Împotriva cererii nr. 480879/31.08.2010 s-a depus cererea de intervenţie 

nr.483034/02.09.2010 formulată de FORMBY TRADING LIMITED şi EDEN 

LLC, iar pentru judecarea acestor cereri s-a format dosarul nr.42323/3/2010 pe 

rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială. 

Prin Sentinţa comercială nr.11717/29.11.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti 

- Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.42323/3/2010 şi înscrisă în Registrul 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

12.01.2009

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 12.01.2009 - 

07.02.2011

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Decizia nr.328/22.12.2008 

emisa de cenzorul S.C. CNC 

AUDIT FINANCIAR SRL

MANOLACHE IONICA Administrator provizoriu 22.12.2008

Cerere menţiune 642236/23.12.2008 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii 2062/12.01.2009
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Comerţului în 08.02.2011 prin Înregistrarea din oficiu nr.51840/07.02.2011, s-a 

dispus: 

"Respinge cererile de intervenţie formulate de intervenientele FORMBY TRADING 

LIMITED şi EDEN LLC ca inadmisibile în principiu. 

Admite cererea de înregistrare a menţiunilor formulată de către petenta S.C. 

APROMATCO S.A. Dispune menţionarea în registrul comerţului a menţiunilor 

referitoare la modificare act constitutiv cu privire la persoane împuternicite şi alte 

menţiuni din Hotărârea A.G.A. a S.C. APROMATCO S.A. din 30.08.2010 [...] Cu 

dreptul de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare." 

Prin Decizia comercială civilă nr.2040/15.12.2011, pronunţată în dosar 

nr.42323/3/2010 în faza de recurs, de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a 

civilă s-a dispus: 

"Admite recursurile formulate de recurentele TOMA AURICA, FORMBY 

TRADING LIMITED şi EDEN LLC, împotriva sentinţei nr.11717/29.11.2010 

pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercială în dosarul 

nr.42323/3/2010 [...]. 

Casează sentinţa atacată şi încheierea din data de 08.11.2010 şi trimite cauza, 

spre rejudecare, primei instanţe. Irevocabilă" 

ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI A DECIZIEI CIVILE 

NR.2040/15.12.2011 A FĂCUT OBIECTUL MENŢIUNII NR.598663/23.04.2012 

ÎNSCRISĂ ÎN REGISTRUL COMERŢULUI ÎN 23.10.2013 ÎN BAZA 

REZOLUŢIEI NR.533548/24.04.2012. DIN MOMENT CE MENTIUNEA A 

FOST ADMISĂ ÎNCĂ DIN 24.04.2012 PRIN REZOLUŢIA NR.533548, NU 

SE POATE JUSTIFICA ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI 

FĂCUTĂ PESTE 1 AN SI JUMĂTATE! 

CASAREA SENTINTEI COMERCIALE NR.11717/29.11.2010 ARE CA ŞI 

CONSECINŢĂ FAPTUL CĂ, DIN MOMENTUL CASĂRII, SENTINŢA 

RESPECTIVĂ ESTE LIPSITĂ TOTAL DE EFECTE JURIDICE. DEŞI 

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ, A CĂREI ÎNREGISTRARE S-A DISPUS PRIN 

SENTINŢA COMERCIALĂ NR.11717/29.11.2010, A FIGURAT ŞI DUPĂ 

CASAREA ACESTEI SENTINŢE ÎNREGISTRAT CA ADMINISTRATOR ÎN 

EVIDENŢELE O.N.R.C., ÎN OPINIA EXPERTULUI CONTABIL PARTE, DIN 

DATA DE 23.10.2013 (DATA ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL 

COMERŢULUI A CASĂRII SENTINŢEI NR.11717/29.11.2010) PÂNĂ ÎN 

DATA DE 29.08.2014, CALITATEA DE ADMINISTRATOR A LUI 

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ NU MAI ESTE OPOZABILĂ TERŢILOR. 
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În rejudecarea cauzei din dosar 42323/3/2010, prin Încheierea din 25.06.2012 

pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a civilă, s-a dispus:  

"În temeiul art.244 alin. Ct.1 C.pr. civilă dispune suspendarea judecării acţiunii 

formulată de către intervenienţii FORMBY TRADING LIMITED, TOMA AURICA 

şi EDEN LLC, [...] până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei ce 

formează obiectul dosarului nr.29854/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti 

Secţia a VI-a civilă. Cu recurs pe toată durata suspendării." 

Ca urmare a cererii de menţiune nr.480879/31.08.2010, în Registrul Comerţului s-a 

înregistrat modificarea la 08.02.2011 a administratorului S.C. APROMATCO S.A. 

astfel: 

 

 

SOLUŢIE FINALĂ: 

SOLUŢIONARE CERERE 

SUSPENDATĂ ÎN 

PREZENT

08.02.2011

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 08.02.2011 - 

10.08.2011

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 30.08.2010 luată 

cu votul PAFIA LLC
CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

Prin Decizia civilă 744/26.03.2012  în dosarul nr.53431/3/2010 s-a dispus suspendarea Hotărârii A.G.A. 

din 30.08.2010 luată cu votul PAFIA LLC, prin care a fost numit administratorul CRISTESCU DORIN 

DĂNUŢ, până la soluţionarea dosarului nr.29854/3/2010 (în care juecarea cauzei s-a suspendat până la 

soluţionarea dosarului 287/P/2010.

ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI A DECIZIEI CIVILE 

NR.2040/15.12.2011 A FĂCUT OBIECTUL MENŢIUNII NR.598663/23.04.2012 ÎNSCRISĂ ÎN 

REGISTRUL COMERŢULUI ÎN 23.10.2013 ÎN BAZA REZOLUŢIEI NR.533548/24.04.2012. 

DIN MOMENT CE MENTIUNEA A FOST ADMISĂ ÎNCĂ DIN 24.04.2012 PRIN 

REZOLUŢIA NR.533548, NU SE POATE JUSTIFICA ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL 

COMERŢULUI FĂCUTĂ PESTE 1 AN SI JUMĂTATE!

Observaţii expert contabil parte

Ca urmare a Înregistrării din Oficiu nr.51840/07.02.2011, CRISTESCU DORIN DĂNUŢ a figurat înscris 

în Registrul Comerţului din 08.02.2011 până în 29.08.2014.

La 30.08.2010 PAFIA LLC nu figurează înscrisă ca acţionar al S.C. APROMATCO S.A. nici în Registrul 

Acţionarilor, nici în Registrul Comerţului.

Prin Decizia civilă nr.2040/15.12.2011 în dosarul nr.42323/3/2010 s-a dispus casarea Sentinţei comerciale 

nr.11717/29.11.2010 şi rejudecarea cauzei. În rejudecarea cauzei din dosar 42323/3/2010, prin 

Încheierea din 25.06.2012 s-a dispus suspendarea judecăţii până la soluţionarea dosarului 

nr.29854/3/2010. Dosarul 29854/3/2010 este suspendat până la soluţionarea dosarului nr.287/P/2010.

ÎN OPINIA EXPERTULUI CONTABIL PARTE, DIN DATA DE 23.10.2013  (DATA 

ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI A DECIZIEI CIVILE NR.2040/15.12.2011 PRIN 

CARE S-A CASAT SENTINŢA NR.11717/29.11.2010) PÂNĂ ÎN DATA DE 29.08.2014, 

CALITATEA DE ADMINISTRATOR A LUI CRISTESCU DORIN DĂNUŢ NU MAI ESTE 

OPOZABILĂ TERŢILOR.

Înregistrarea din Oficiu nr.51840/07.02.2011 înscrisă în 

registrul comerţului în 08.02.2011 (ca urmare a cererii de 

menţiune nr.480879/31.08.2010 şi sentinţei comerciale 

nr.11717/29.11.2010 în dosar nr.42323/3/2010) 

Prin Decizia comercială nr.744/26.03.2012 în dosarul nr.53431/3/2010 (înscrisă în registrul comerţului în 

22.07.2015) s-a dispus suspendarea executării Hotărârii A.G.A. Din 30.08.2010 luată cu votul PAFIA 

LLC până la soluţionarea dosarului 29854/3/2010, care s-a suspendat până la soluţionarea dosarului 

nr.287/P/2010.
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17. Prin cererea de menţiune nr.478667/30.08.2010, GRIGORIU ADRIAN, în 

calitate de administrator, reprezentat de Pârlea Cosmin, a solicitat înregistrarea în 

Registrul Comerţului a modificărilor cu privire la persoane împuternicite pentru 

S.C. APROMATCO S.A. în baza Hotărârii A.G.A. nr. I din 30.08.2010, hotărâre 

luată cu votul acţionarului majoritar EDEN LLC, în care s-a decis revocarea 

administratorilor MANOLACHE IONICA şi GALICEANU NICOLAE şi numirea 

administratorului unic cu puteri depline GRIGORIU ADRIAN. 

Împotriva cererii nr.478667/30.08.2010 s-au depus: cererea de intervenţie 

nr.480944/01.09.2010 formulată de societatea APROMATCO S.A. prin 

reprezentant CRISTESCU DORIN DĂNUŢ, cererile de intervenţie nr. 

479961/31.08.2010 şi 481110/01.09.2010, pentru judecarea acestor cereri 

formându-se dosarul nr.42089/3/2010 pe rolul Tribunalului Bucureşti - secţia a VI-

a comercială. 

Prin Încheierea nr.225/13.10.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a 

VI-a comercială în dosarul nr.42089/3/2010 şi înscrisă în Registrul Comerţului în 

26.10.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.547039/25.10.2010, s-a dispus: 

" Respinge cererea de înregistrare a Hotărârii A.G.A. din 30.08.2010 formulată de 

S.C. APROMATCO S.A. [...] ca neîntemeiată. Cu recurs." 

Prin Decizia comercială nr.1018/08.06.2011, pronunţată în dosar nr.42089/3/2010 

în faza de recurs, de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a comercială şi 

înregistrată în Registrul Comerţului în 10.08.2011 prin Înregistrarea din oficiu 

nr.312483/10.08.2011, s-a dispus: 

"Modifica în parte sentinţa atacată în sensul că admite cererea şi dispune 

înregistrarea Hotărârii A.G.A. din 30.08.2010. Irevocabilă." 

 

În urma Înregistrării din oficiu nr.312483/10.08.2011, administratorii înscrişi în 

Registrul Comerţului la 11.08.2011 sunt următorii: 
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Pentru suspendarea Hotărârii A.G.A. din 30.08.2010 luată cu votul societăţii 

EDEN LLC au fost pornite două acţiuni în instanţă, ambele respinse, şi anume: 

dosarul nr.51272/3/2011 şi dosarul nr.568/3/2014. 

18. Prin cererea de menţiune nr.299820/12.08.2014, petenta S.C. APROMATCO 

S.A. a cerut înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor privind persoanele 

împuternicite, în baza Hotărârii A.G.O.A. din 12.08.2014, hotărâre luată cu votul 

societăţii BGA INSTAL ENERGIE S.R.L., în care s-a decis prelungirea 

mandatului lui CRISTESCU DORIN DĂNUŢ ca administrator. 

La data de 12.08.2014, CRISTESCU DORIN DANUŢ era suspendat din 

funcţia de administrator  (conform Deciziei Comerciale nr.744/26.03.2012 

înscrisă în Registrul Comerţului în 22.07.2015), iar Sentinţa Comerciala 

nr.11717/29.11.2010 în baza căreia a fost înscris în Registrul Comerţului ca 

administrator era casată (conform Deciziei civile nr.2040/15.12.2011 înscrisă 

în registrul comerţului în 23.10.2013). Pe cale de consecinţă, din punctul de 

vedere al expertului contabil parte, la 12.08.2014 nu se putea înregistra în 

Registrul Comerţului prelungirea unui mandat suspendat, în condiţiile 

arătate anterior. 

Prin Rezoluţia nr.101959/29.08.2014 pronunţată de STAN CRISTINA 

MARINELA, persoana desemnată conform O.U.G. 116/2009, în dosarul 

nr.299820/26.08.2014 s-a dispus: 

"Admite cererea de înregistrare aşa cum a fost formulată şi dispune înregistrarea 

în registrul comerţului a menţiunilor cu privire la persoane împuternicite potrivit 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

11.08.2011

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 11.08.2011 - 

30.08.2014

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 30.08.2010 luată 

cu votul PAFIA LLC
CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

Hot. AGA din 30.08.2010 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC
GRIGORIU ADRIAN Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

ÎN OPINIA EXPERTULUI CONTABIL PARTE, DIN DATA DE 23.10.2013  (DATA 

ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI A CASĂRII SENTINŢEI NR.11717/29.11.2010) 

PÂNĂ ÎN DATA DE 29.08.2014, CALITATEA DE ADMINISTRATOR A LUI CRISTESCU 

DORIN DĂNUŢ NU MAI ESTE OPOZABILĂ TERŢILOR.

Observaţii expert contabil parte

Înregistrarea din Oficiu nr.312483/10.08.2011 înscrisă în 

registrul comerţului în 11.08.2011 (ca urmare a cererii de 

menţiune nr.478667/30.08.2010 şi Deciziei comerciale 

nr.1018/08.06.2011 în dosar nr.42089/3/2010)

Ca urmare a Înregistrării din Oficiu nr.312483/10.08.2011, GRIGORIU ADRIAN a figurat înscris în 

Registrul Comerţului din 10.08.2011 până în 28.08.2014.
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datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor din 12.08.2014. 

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile [...] " 

Prin cererea înregistrată la ORCTB sub nr.310049/04.09.2014, petenţii EDEN LLC 

prin administrator TOMA AURICA şi S.C. APROMATCO S.A. prin administrator 

GRIGORIU ADRIAN, au formulat plângere împotriva Rezoluţiei 

nr.101959/29.08.2014, pentru soluţionarea căreia s-a format dosarul 

nr.30214/3/2014 pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VI-a civilă. 

Prin Sentinţa civilă nr.5551/12.11.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - 

Secţia a VI-a civilă în dosarul nr.30214/3/2014, s-a dispus: 

" Respinge plângerea formulată de EDEN LLC prin administrator Toma Aurica şi 

S.C. Apromatco S.A. prin administrator Grigoriu Adrian. Respinge cererea de 

intervenţie formulată de S.C. BGA Instal Energie S.R.L. şi Zlate Andrei ca 

inadmisibila.Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare." 

Prin Decizia civilă nr.1332A/22.09.2015, pronunţată în dosar nr.30214/3/2014 în 

faza de apel, de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a civilă, s-a dispus: 

"Admite apelul declarat de reclamantele EDEN LLC şi S.C. APROMATCO S.A. 

[...] prin administrator GRIGORIU ADRIAN [...] împotriva sentinţei civile 

nr.5551/12.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a civilă în 

dosarul nr.30214/3/2014 [...]. 

Schimbă în parte hotărârea atacată în sensul că: 

Admite plângerea formulată de reclamantele EDEN LLC şi APROMATCO S.A. 

[...] prin administrator GRIGORIU ADRIAN împotriva rezoluţiei 

nr.101959/29.08.2014 a O.N.R.C. - O.R.C.T.B. 

Respinge cererea de înregistrare menţiuni nr.299820/26.08.2014 formulată de S.C. 

APROMATCO S.A. prin CRISTESCU DORIN DĂNUŢ. 

Dispune radierea din registrul comerţului a înregistrării efectuate ca urmare a 

rezoluţiei nr.101959/29.08.2014 a O.N.R.C. - O.R.C.T.B. 

[...] Definitivă." 

În urma Rezoluţia nr.101959/29.08.2014, administratorii înscrişi în registrul 

comerţului la 01.09.2014 sunt următorii: 
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19. Prin cererea de menţiune nr.286806/12.08.2014, petenta S.C. APROMATCO 

S.A., prin GRIGORIU ADRIAN, a solicitat înregistrarea în Registrul Comerţului a 

menţiunii privind administratorii, în baza Hotărârii A.G.A. din 12.08.2014, 

hotărâre luată cu votul acţionarului majoritar EDEN LLC, în care s-a decis 

prelungirea mandatului administratorului GRIGORIU ADRIAN de la 30.08.2014 

până la 30.08.2018. 

Împotriva cererii nr. 286806/12.08.2014 s-au înregistrat în Registrul Comerţului: 

cererea de intervenţie nr.288237/13.08.2014 formulată de CRISTESCU DORIN 

DĂNUŢ şi cererea de intervenţie nr. 288183/13.08.2014 formulată de BGA 

INSTAL ENERGIE S.R.L. şi ZLATE ANDREI, iar pentru judecarea acestor cereri 

s-a format dosarul nr.28037/3/2014 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a 

civilă. 

Prin Sentinţa civilă nr.4148/15.09.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - 

Secţia a VI-a civilă în dosarul nr.28037/3/2014şi înscrisă în Registrul Comerţului 

în 10.10.2014, s-a dispus: 

" Respinge cererile de intervenţie [...]. 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE RESPINSĂ

01.09.2014

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 01.09.2014 - 

09.10.2014

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L.

CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. nu a fost înscrisă niciodată ca acţionar al S.C. APROMATCO S.A. nici 

în Registrul Acţionarilor, nici în Registrul Comerţului.

În 29.08.2014 prin Rezoluţia nr.101959/29.08.2014, ca urmare a cererii de menţiune 

nr.299820/26.08.2014, este înscris în registrul comerţului administratorul  CRISTESCU DORIN DĂNUŢ 

şi radiat administratorul GRIGORIU ADRIAN.

Rezoluţia nr.101959/29.08.2014, ca urmare a cererii de 

menţiune nr.299820/26.08.2014 

Observaţii expert contabil parte

Ca urmare a Rezoluţiei nr.101959/29.08.2014, CRISTESCU DORIN DĂNUŢ a figurat înscris în 

Registrul Comerţului din 29.08.2014 până în 10.11.2015.

Prin Sentinţa civilă nr.5402/05.11.2014  în dosarul nr.30281/3/2014 şi înscrisă în registrul comerţului în 

22.07.2015 s-a dispus suspendarea executării Hotărârii A.G..A. din 12.08.2014 luată cu votul BGA 

INSTAL ENERGIE S.R.L până la soluţionarea dosarului nr.30276/3/2014 (acţiune în anulare) care s-a 

conexat cu dosarul 29441/3/2014 suspendat în prezent până la soluţionarea dosarului nr.287/P/2010.

Prin Decizia civilă nr.1332A/22.09.2015 în dosar nr.30214/3/2014 (înscrisă în registrul comertului în 

11.11.2015) s-a dispus radierea înregistrarii făcută în registrul comerţului ca urmare a Rezoluţiei 

nr.101959/29.08.2014, iar cererea de menţiuni nr.299820/12.08.2014 a primit soluţia finală: MENŢIUNE 

RESPINSĂ
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Admite cererea de înregistrare nr.286806 şi dispune înregistrarea menţiunilor 

privind prelungire mandat administrator. [...] Cu apel în 30 de zile de la 

comunicare." 

Prin Decizia nr.246/18.02.2015, pronunţată în dosar nr.28037/3/2014 în faza de 

apel, de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a civilă, s-a dispus: 

"Respinge apelurile formulate de apelanţii intervenienţi CRISTESCU DORIN 

DĂNUŢ, [...] ZLATE ANDREI [...] şi BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. Definitivă." 

Pentru suspendarea Hotărârii A.G.A. din 12.08.2014 luată cu votul EDEN LLC a 

fost pornită o acţiune în justiţie în dosarul nr.30545/3/2014, care a fost respinsă. 

În urma Sentinţei civile nr.4148/15.09.2014, administratorii înscrişi în registrul 

comerţului la 10.10.2014 sunt următorii: 

 

 

 

 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

10.10.2014

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 10.10.2014 - 

10.11.2015

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L.

CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC
GRIGORIU ADRIAN Administrator unic 30.08.2014 30.08.2018

Ca urmare a Cererii de menţiuni nr.286806/12.08.2014, GRIGORIU ADRIAN figurează înscris în 

Registrul Comerţului din 10.10.2014 până în prezent.

Potrivit Sentinţei civile nr.4148/15.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VI-a civilă în 

dosarul nr.28037/3/2014 şi înscrisă în registrul comerţului în 10.10.2014, menţiunea 

nr.286806/12.08.2014 este MENŢIUNE ADMISĂ.

Cerere menţiune nr.286806/12.08.2014 

Observaţii expert contabil parte

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ figurează ca administrator ca urmare înregistrării în baza Rezoluţiei 

nr.101959/29.08.2014, care a fost radiată în 11.11.2015 ca urmare a Deciziei civile 

nr.1332A/22.09.2015 în dosar nr.30214/3/2014

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

10.11.2015

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 10.11.2015 - 

până în prezent

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC
GRIGORIU ADRIAN Administrator unic 30.08.2014 30.08.2018
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Aşa cum se poate observa la punctele 16 - 19, în perioada 11.08.2011 - 10.11.2015 

pentru S.C. APROMATCO S.A., în evidenţele O.N.R.C. au figurat înscrişi 

concomitent 2 (doi) administratori, încălcându-se astfel prevederile art.137 (1) din 

Legea 31/1990 care stipulează că, în cazul societăţilor pe acţiuni administrate în 

sistem unitar, numărul administratorilor este întotdeauna impar.  

Totodată, având în vedere faptul că administratorul CRISTESCU DORIN DĂNUŢ 

a fost înscris în Registrul Comerţului în baza unor Hotărâri A.G.A. 

S.C.APROMATCO S.A. luate cu votul majoritar al unor societăţi care nu au 

figurat înscrise în Registrul Acţionarilor (PENGANA LLC, PAFIA LLC, BGA 

INSTAL ENERGIE S.RL.), iar documentele prin care PENGANA LLC şi 

succesoarele acesteia ar fi dobandit proprietatea asupra pachetului majoritar de 

acţiuni APROMATCO S.A. sunt contestate de cedentul FORMBY TRADING 

LTD şi sunt întocmite în condiţiile pe care le detaliez în răspunsul la obiecţiunile la 

Obiectivul nr.2, concluzia expertului contabil parte este că numai organele de 

cercetare penală pot stabili dacă CRISTESCU DORIN DĂNUŢ a fost în realitate 

administrator al S.C. APROMATCO S.A. 

Având în vedere Decizia civilă nr.2040/15.12.2011 în dosarul nr.42323/3/2010 

prin care s-a dispus casarea Sentinţei comerciale nr.11717/29.11.2010 şi 

rejudecarea cauzei, precum şi Decizia civilă nr.1332A/22.09.2015 în dosar 

nr.30214/3/2014 prin care s-a dispus radierea înregistrării făcută în Registrul 

Comerţului ca urmare a Rezoluţiei nr.101959/29.08.2014, iar cererea de menţiuni 

nr.299820/12.08.2014 a primit soluţia finală: MENŢIUNE RESPINSĂ, precum şi 

toate cele precizate la punctele 16 - 19, opinia expertului contabil parte este că din 

23.10.2013 până în prezent administratorul unic al S.C. APROMATCO S.A. 

înscris în evidenţele O.N.R.C. a fost GRIGORIU ADRIAN. 

C.2.2. O cerere de menţiuni cu soluţia finală: admisă, dar care nu a modificat 

evidenţele O.N.R.C. 

Prin cererea de menţiuni nr.444024/02.08.2010, s-a solicitat înregistrarea în 

Registrul Comerţului a modificărilor actului constitutiv cu privire la persoane 

împuternicite pentru S.C. APROMATCO S.A. în baza Hotărârii A.G.O.A. din 

31.07.2010, hotărâre prin care, cu votul societăţii PENGANA LLC, s-a decis 

revocarea administratorului MANOLACHE IONICA şi numirea administratorului 

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ. 

Împotriva cererii nr. 444024/02.08.2010 au depus cerere de intervenţie 

nr.447984/04.08.2010 societăţile FORMBY TRADING LIMITED şi EDEN LLC, 

prin care au solicitat respingerea cererii de menţiuni nr. 444024/02.08.2010, pentru 
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judecarea acestor cereri formându-se dosarul nr.37704/3/2010 pe rolul Tribunalului 

Bucureşti - Secţia a VI-a comercială. 

Prin Încheierea nr.275/30.11.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a 

VI-a comercială în dosarul nr.37704/3/2010 şi înscrisă în Registrul Comerţului în 

05.04.2011 prin Înregistrarea din oficiu nr.137800/04.04.2011, s-a dispus: 

" Respinge cererea de înregistrare a Hotărârii A.G.A. din 31.07.2010 formulată de 

S.C. APROMATCO S.A. [...] ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în 15 zile de la 

comunicare." 

Prin Decizia civilă nr.1461/13.10.2011, pronunţată în dosar nr.37707/3/2010 în 

faza de recurs, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a civilă a dispus: 

"Admite recursul declarat de recurenta S.C. APROMATCO S.A. prin CRISTESCU 

DORIN DĂNUŢ, împotriva încheierii nr.275/30.11.2010 pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti - Secţia a VI-a Comercială, în dosarul 37704/3/2010. 

Modifică în parte încheierea atacată, în sensul că: 

Admite cererea formulată de S.C. APROMATCO S.A. prin CRISTESCU DORIN 

DĂNUŢ. Dispune înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor cuprinse în 

hotărârea A.G.O.A. din 31.07.2010 a S.C. APROMATCO S.A. 

Anulează recursul declarat de recurentele FORMBY TRADING LIMITED şi 

APROMATCO S.A., prin GRIGORIU ADRIAN, [...] ca netimbrat.Irevocabilă." 

Opinia expertului contabil parte cu privire la Cererea de menţiuni 

nr.444024/02.08.2010 este că aceasta nu a modificat evidenţele O.N.R.C., pentru 

că în conformitate cu art.1555 din Codul civil "Numirea unui nou mandatar pentru 

aceeaşi afacere cuprinde in sine revocarea mandatului dat celui dintâi, din ziua in 

care i s-a notificat", iar la O.N.R.C.existau 2 Hotărâri A.G.A. S.C. APROMATCO 

S.A. (A.G.A. din 30.08.2010 cu votul EDEN LLC şi A.G.A.din 30.08.2010 cu 

votul PAFIA LLC) prin care s-a dispus numirea unui administrator ulterior datei de 

31.07.2010 şi s-a revocat implicit orice mandat anterior: 
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C.2.3. Hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor S.C. APROMATCO 

S.A. suspendate 

1 Prin cererea nr.53431/3/2010 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a 

Comercială înregistrată la 05.11.2010, reclamanta EDEN LLC a formulat cerere de 

ordonanţă preşedinţială de suspendare a următoarelor Hotărâri ale Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din: 17.07.2010 (la 

care a votat PENGANA LLC); 31.07.2010 (la care a votat PENGANA LLC); 

19.08.2010 (la care a votat PAFIA LLC) şi 30.08.2010 (la care a votat PAFIA 

LLC), până la soluţionarea acţiunii în constatarea nulităţii exercitate împotriva 

acestora prin hotărâre judecătorească irevocabilă în contradictoriu cu parata S.C. 

APROMATCO S.A. 

Prin Sentinţa comercială nr.14324/26.08.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti 

- Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.53431/3/2010, s-a dispus: 

"Respinge cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta EDEN 

LLC.Cu recurs în 5 zile de la pronunţare." 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

02.08.2010

Document justificativ Nu a modificat evidenţele 

O.N.R.C. privind administratorii
Funcţie

Data numirii 

în funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 31.07.2010 

luată cu votul PENGANA LLC
CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 31.07.2010 31.07.2014

Cerere de menţiuni nr.444024/02.08.2010

Prin Decizia civilă nr.1461/13.10.2011 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a 

VI-a civilă, s-a admis cererea de menţiune nr.444024/02.08.2010. Potrivit art. 1555 din 

Codului Civil, numirea unui nou mandatar pentru aceeaşi afacere cuprinde în sine 

revocarea mandatului dat celui dintâi, din ziua în care i s-a notificat. La registrul comerţului 

în 13.10.2011 existau depuse 2 hotărâri A.G.A. ulterioare celei din 31.07.2010 prin care s-

a decis numirea unui administrator, pe cale de consecinţă nu s-a mai înscris în evidenţele 

O.N.R.C. soluţia finala a menţiunii nr.444024/02.08.2010, fiind fără efect asupra 

înregistrărilor din Registrul Comerţului.

Observaţii expert contabil parte Societatea PENGANA LLC nu figurează înregistrată ca acţionar la 31.07.2010 nici în 

Registrul Acţionarilor, nici în registrul comerţului.

Prin Decizia civilă 744/26.03.2012  în dosarul nr.53431/3/2010 s-a dispus suspendarea 

Hotărârii A.G.A. din 31.07.2010 luată cu votul PENGANA LLC, prin care a fost numit 

administratorul CRISTESCU DORIN DĂNUŢ, până la soluţionarea dosarului 

nr.29854/3/2010 (în care juecarea cauzei s-a suspendat până la soluţionarea dosarului 

287/P/2010.
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Prin Decizia civilă nr.744/26.03.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - 

Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.53431/3/2010 în faza de recurs, s-a dispus: 

"Admite recursul formulat de [...] EDEN LLC şi S.C. APROMATCO S.A. prin 

administrator GRIGORIU ADRIAN [...] împotriva sentinţei comerciale nr. 

14324/26.08.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercială 

în dosarul nr.53431/3/2010 [...]. 

Modifică în parte hotărârea atacată în sensul că: 

Dispune suspendarea executării următoarelor Hotărâri A.G.A. ale S.C. 

APROMATCO S.A.: din 17.07.2010; din 31.07.2010; din 19.08.2010; din 

30.08.2010, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului ce formează 

obiectul dosarului nr.29854/3/2010 al Tribunalului Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. 

Irevocabilă." 

În dosarul nr.29854/3/2010, în 17.10.2014 Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a 

Civilă a dispus: 

"Admite cererea formulată de către S.C. APROMATCO S.A. prin administrator 

Grigoriu Adrian.Suspendă cauza potrivit art.244 alin.1 pct.2 C.pr. civilă până la 

soluţionarea dosarului penal nr.287/P/2010 al Parchetului de pe lângă I.C.C.J. - 

D.N.A. Cu recurs pe toată durata suspendării." 

Din cele precizate mai sus, rezultă că următoarele Hotărâri ale A.G.A. S.C. 

APROMATCO S.A. sunt suspendate până la soluţionarea dosarului 287/P/2010: 

- Hotărârea din 17.07.2010 luată cu votul societăţii PENGANA LLC şi depusă în 

susţinerea cererii de menţiuni: nr.426575/19.07.2010; 

- Hotărârea din 31.07.2010 luată cu votul societăţii PENGANA LLC şi depusă în 

susţinerea cererii de menţiuni nr.444024/02.08.2010; 

- Hotărârea din 19.08.2010 luată cu votul societăţii PAFIA LLC şi depusă în 

susţinerea cererii de menţionare acte nr.467971/19.08.2010, în care nu s-a făcut 

referire la modificarea acţionarilor sau administratorilor; 

- Hotărârea din 30.08.2010 luată cu votul societăţii PAFIA LLC şi depusă în 

susţinerea cererii de menţiuni nr.480879/31.08.2010. 

2. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a civilă la 

data de 18.06.2012 sub nr.29857/3/2010, reclamanta EDEN LLC a formulat cerere 

de ordonanţă preşedinţială de suspendare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din data de 07.06.2010 până la soluţionarea 
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acţiunii în constatarea nulităţii exercitate împotriva acesteia prin hotărâre 

judecătorească irevocabilă în contradictoriu cu parata S.C. APROMATCO S.A. 

Prin Sentinţa comercială nr.14323/26.08.2011 pronunţată în dosarul 

nr.29857/3/2010 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a civilă, s-a dispus: 

"Respinge cererea de ordonanţă preşedinţiala formulată de reclamanta EDEN 

LLC [...]. Cu recurs în 5 zile de la pronunţare." 

Prin Decizia Civilă nr.1757/16.11.2011, pronunţată în dosar nr.29857/3/2010 în 

faza de recurs de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a civilă şi înregistrată în 

Registrul Comerţului în 23.04.2012 prin Înregistrarea din oficiu 

nr.598661/23.04.2012, s-a dispus: 

"Admite recursul. Modifică în parte sentinţa atacată în sensul că: Admite în parte 

cererea de ordonanţă preşedinţială astfel cum a fost completată. Admite cererea 

de intervenţie formulată de Toma Aurica. Dispune suspendarea executării 

hotărârii A.G.A. din 07.06.2010 a S.C. Apromatco S.A. până la soluţionarea pe 

fond a cauzei ce face obiectul dosarului nr.29854/3/2010 al Tribunalului Bucureşti 

- Secţia a VI a Civilă.". 

Din cele precizate anterior, rezultă că şi Hotărârea A.G.A. S.C. APROMATCO 

S.A. din 07.06.2010 luată cu votul PENGANA LLC este suspendată până la 

soluţionarea dosarului 287/P/2010. Această Hotărâre A.G.A. a stat la baza 

următoarelor cereri de menţiuni: cererea de menţiune nr.374059/10.06.2010 şi 

cererea de menţiuni nr.399255/25.06.2010. 

3. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a civilă la 

data de 08.09.2014, reclamanta EDEN LLC a formulat cerere de ordonanţă 

preşedinţială de suspendare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

S.C. APROMATCO S.A. din data de 12.08.2014 adoptată de BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L. şi SAVA CĂTĂLIN. 

Prin Sentinţa civilă nr.5402/05.11.2014 pronunţată în dosarul nr.30281/3/2014 de 

Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a civilă, s-a dispus: 

"Admite cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale formulate de 

reclamanta EDEN LLC. Suspendă executarea Hotărârii A.G.A. APROMATCO 

S.A. din 12.08.2014 până la soluţionarea acţiunii în anulare ce face obiectul 

dosarului nr.30276/3/2014." 

Prin Decizia Civilă nr.927/03.06.2015, pronunţată în dosar nr. 30281/3/2014 în 

faza de apel de Curtea de Apel Bucureşti - secţia a V-a civilă şi înregistrată în 

Registrul Comerţului în 22.07.2015, s-a dispus: 
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"Respinge apelurile formulate de apelanta pârâtă APROMATCO S.A. prin 

administrator CRISTESCU DORIN DĂNUŢ şi apelanţii intervenienţi BGA 

INSTAL ENERGIE S.R.L. şi ZLATE ANDREI [...].". 

Dosarul nr.30276/3/2014 s-a conexat la dosarul 29441/3/2014, după care judecarea 

cauzei s-a suspendat până la soluţionarea dosarului nr.287/P/2010. 

Din cele precizate anterior, rezultă că şi Hotărârea AGA SC APROMATCO SA 

din 12.08.2014 luată cu votul BGA INSTAL ENERGIE S.R.L., care a stat la baza 

cererii de menţiuni nr.299820/12.08.2014, este suspendată până la soluţionarea 

dosarului 287/P/2010.  

C.2.4. Cereri de menţiune RESPINSE cu privire la administratori, care apar 

în furnizările de informaţii emise de O.N.R.C. 

Cererile de menţiuni RESPINSE nu au determinat modificarea persoanei 

împuternicite înscrisă în Registrul Comerţului, însă expertul contabil parte 

consideră că trebuie prezentate, întrucât cele mai multe s-au soluţionat prin hotărâri 

ale instanţelor judecătoreşti, iar în furnizările de informaţii emise de O.N.R.C. 

există cazuri în care s-a înscris numai numărul şi data sentinţei judecătoreşti, fără a 

se preciza explicit conţinutul sentinţei şi modul de soluţionare a cererii. Rezultă că, 

pentru a nu lăsa loc de interpretări şi pentru a avea o imagine de ansamblu a datele 

prezentate în furnizările de informaţii, acestea trebuie coroborate cu conţinutul 

hotărârilor judecătoreşti. 

1 Prin cererea de menţiune nr.374059/10.06.2010, MARIN VASILE, în calitate de 

reprezentant, a solicitat pentru petenta APROMATCO S.A. înregistrarea menţiunii 

privind Hotărârea A.G.A. din 07.06.2010 (la care a votat PENGANA LLC, iar 

această adunare generală nu a fost convocată), hotărâre prin care s-a decis 

revocarea administratorului MANOLACHE IONICA şi numirea administratorului 

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ. 

Împotriva cererii nr.374059/10.06.2010, la data de 11.06.2010, FORMBY 

TRADING LIMITED şi EDEN LLC au depus cererile de intervenţie cu nr.378300 

şi 378242, prin care au solicitat respingerea cererii de menţiuni 

nr.374059/10.06.2010, pentru judecarea cererilor formându-se dosarul 

nr.29146/3/2010 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială. 

Prin Sentinţa Comercială 7421/24.06.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - 

Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.29146/3/2010 şi înscrisă în Registrul 

Comerţului în 22.07.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.431574/21.07.2010, s-a 

dispus: 
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"Respinge cererea de înregistrare formulată de petenta S.C. APROMATCO S.A. 

[...] Cu recurs." 

Prin Decizia Comercială nr.252/15.02.2011, pronunţată în dosar nr.29146/3/2010 

în faza de recurs, de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a comercială, s-a 

dispus: 

"Respinge ca nefondat recursul formulat de S.C. APROMATCO S.A. împotriva 

sentinţei comerciale nr.7421/24.06.2010 pronunţată de Secţia a VI-a comercială a 

Tribunalului Bucureşti în dosarul nr.29146/3/2010 [...]. Irevocabilă." 

2 Prin cererea de menţiune nr.399255/25.06.2010, ENGLEZU RADU 

OCTAVIAN, în calitate de avocat împuternicit, a solicitat pentru petenta 

APROMATCO S.A. înregistrarea menţiunii privind schimbarea administratorilor 

în baza Hotărârii A.G.O.A. din 07.06.2010 (la care a votat PENGANA LLC, iar 

această adunare generală nu a fost convocată), hotărâre prin care s-a decis 

revocarea administratorului MANOLACHE IONICA şi numirea administratorului 

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ. 

Împotriva cererii nr. 399255/25.06.2010, FORMBY TRADING LIMITED şi 

EDEN LLC au formulat şi depus cererea de intervenţie cu nr.402449/29.06.2010, 

prin care au solicitat respingerea cererii de menţiuni nr. 399255/25.06.2010, pentru 

judecarea acestor cereri formându-se dosarul nr.31904/3/2010 pe rolul Tribunalului 

Bucureşti - Secţia a VI-a comercială. 

Prin Sentinţa Comercială 8428/06.09.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - 

Secţia a VI-a comercială în dosarul nr.31904/3/2010 şi înscrisă în Registrul 

Comerţului în 06.10.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.523405/05.10.2010, s-a 

dispus: 

"Admite cererile de intervenţie privind pe intervenientele FORMBY TRADING 

LTD [...] şi EDEN LLC [...]. Respinge cererea de înscriere menţiuni privind 

revocarea administratorului şi administratorului provizoriu S.C. APROMATCO 

S.A. în baza Hotărârii A.G.A. din 07.06.2010. Cu recurs în 15 zile de la 

comunicare." 

Prin Decizia Comercială nr.394R/07.03.2011, pronunţată în dosar nr.31904/3/2010 

în faza de recurs, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială a dispus: 

"Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta S.C. APROMATCO S.A. 

împotriva încheierii din data de 14 iulie 2010 şi a sentinţei comerciale 

nr.8428/06.09.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercială 

în dosarul nr.31904/3/2010 [...]. Irevocabilă." 
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3 Prin cererea de menţiune nr.426575/19.07.2010, APROMATCO S.A., în calitate 

de titular reprezentat de CRISTESCU DORIN DĂNUŢ, a solicitat pentru petenta 

APROMATCO S.A. înregistrarea menţiunii privind schimbarea administratorilor 

în baza Hotărârii A.G.O.A. din 17.07.2010, hotărâre prin care, cu votul societăţii 

PENGANA LLC, s-a decis revocarea administratorului MANOLACHE IONICA 

şi numirea administratorului CRISTESCU DORIN DĂNUŢ. 

La data de 21.07.2010 împotriva cererii nr.426575/19.07.2010 au depus cerere de 

intervenţie FORMBY TRADING LIMITED şi EDEN LLC, prin care au solicitat 

respingerea cererii de menţiuni nr. 426575/19.07.2010, formându-se pentru 

judecarea acestor cereri dosarul nr.35468/3/2010 pe rolul Tribunalului Bucureşti - 

Secţia a VI-a comercială. 

Prin Încheierea nr.246/30.11.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a 

VI-a comercială în dosarul nr.35468/3/2010, s-a dispus: 

"Admite cererea de intervenţie formulată de intervenienta EDEN LLC [...]. 

Respinge cererea de înregistrare formulată de petenta S.C. APROMATCO S.A. 

[...] ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare." 

Prin Încheierea din 05.09.2011, pronunţată în dosar nr.35468/3/2010 în faza de 

recurs, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială a dispus: 

"[...] Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă." 

4 Prin cererea de menţiuni nr.11570/11.01.2011, CRISTESCU DĂNUŢ, în calitate 

de "adm." reprezentat prin Bonica Bogdan, a solicitat pentru petenta 

APROMATCO S.A. înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor referitoare 

la administratori şi cenzori conform Hotărârii A.G.O.A. S.C. APROMATCO S.A. 

din 08.01.2011 şi publicarea în Monitorul Oficial Al României - partea a IV-a. Prin 

Hotărârea A.G.A. din 08.01.2011, adoptată cu votul majoritar al societăţii BGA 

INSTAL ENERGIE S.R.L., s-a decis revocarea administratorului MANOLACHE 

IONICA şi numirea administratorului CRISTESCU DORIN DĂNUŢ şi a 

cenzorului S.C. MAIACONT EXPERT S.R.L. J40/3207/2000. 

La 13.01.2011 EDEN LLC a formulat cererea de intervenţie, solicitând respingerea 

cererii de menţiuni nr. 11570/11.01.2011, iar pentru judecarea acestor cereri s-a 

format dosarul nr.3238/3/2011 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a 

comercială. 

Prin Încheierea nr.38/14.02.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-

a comercială în dosarul nr.3238/3/2011, s-a dispus: 

"Respinge cererea de înregistrare formulată de petenta S.C. APROMATCO S.A. 

prin CRISTESCU DORIN DĂNUŢ [...] ca neîntemeiată. Cu recurs." 
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Soluţia finală a fost pronunţată în 17.01.2012 în dosar nr.29146/3/2010 în faza de 

recurs de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a comercială, care a dispus: 

"Admite excepţia tardivităţii declarării recursului. Respinge recursul ca tardiv 

declarat. Irevocabilă." 

5 Prin cererea de menţiuni nr.323215/22.08.2011, CRISTESCU DORIN - 

DĂNUŢ, în calitate de "administrator", a solicitat pentru petenta APROMATCO 

S.A. înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor referitoare la 

administratori în baza Hotărârii A.G.O.A. din 23.07.2011 luată cu votul societăţii 

BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. Prin Hotărârea din 23.07.2011 ora 11.00 s-a decis 

revocarea administratorului GRIGORIU ADRIAN şi numirea administratorului 

BUZĂRNEA GHEORGHE CNP1580926400032. 

La dosarul de cercetare penală există două Hotărâri A.G.A. S.C. APROMATCO 

S.A. din 23.07.2011 luate cu votul majoritar al societăţii BGA INSTAL ENERGIE 

S.R.L., una la ora 11.00 şi două la ora 12.00, în cuprinsul ambelor fiind amintite 2 

persoane ca reprezentanţi (administratori) ai societăţii: BUZĂRNEA GHEORGHE 

şi CRISTESCU DORIN DĂNUŢ, în contradicţie cu prevederile art.137 (1) din 

Legea 31/1990 care impun obligativitatea ca o societate pe acţiuni administrată în 

sistem unitar să aibă un număr impar de administratori. 

 

La 24.08.2011 EDEN LLC a formulat cererea de intervenţie împotriva cererii nr. 

323215/22.08.2011, solicitând respingerea acesteia. Pentru judecarea acestor cereri 

s-a format dosarul nr.58136/3/2011 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a 

comercială. 

Prin Încheierea nr.247/25.11.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a 

VI-a comercială în dosarul nr.58136/3/2011, s-a dispus: 

"Respinge ca neîntemeiată cererea de înregistrare în registrul comerţului a 

hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din 

data de 23.07.2011 formulată de petenta SC APROMATCO SA prin CRISTESCU 

DORIN DĂNUŢ. Executorie. Cu recurs" 

Soluţia finală a fost pronunţată în 08.06.2012 în dosarul nr.58136/3/2010 în faza de 

recurs de Curtea de Apel Bucureşti - secţia a VI-a civilă, care a dispus: 

" Anulează recursurile ca netimbrate. Irevocabilă." 

6 Prin cererea de menţiuni nr.595195/19.04.2012, CDG INVESTMENT S.R.L., în 

calitate de "acţionar" reprezentat de CRISTESCU DORIN DĂNUŢ, a solicitat 

pentru APROMATCO S.A. înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor 
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referitoare la schimbarea administratorilor în baza Hotărârii A.G.O.A. S.C. 

APROMATCO S.A. din 26.09.2011 luată cu votul majoritar al societăţii BGA 

INSTAL ENERGIE S.R.L. Prin Hotărârea din 26.09.2011 s-a decis revocarea 

administratorului GRIGORIU ADRIAN şi numirea administratorului CRISTESCU 

DORIN DĂNUŢ. 

 

Împotriva cererii nr.595195/19.04.2011, EDEN LLC şi S.C. APROMATCO S.A. 

au formulat cererea de intervenţie înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti 

Secţia a VI-a civilă cu nr.14922/3/2012. 

Prin Încheierea nerecurată nr.152/29.06.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - 

Secţia a VI-a civilă în dosarul nr.14922/3/2012, s-a dispus: 

"Respinge cererea de înregistrare nr.595195/19.04.2012 formulată de petenta 

CDG INVESTMENT S.R.L. [...] ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la 

comunicare." 

7 Prin cererea nr.278859/05.08.2014, CRISTESCU DORIN - DĂNUŢ, în calitate 

de "împuternicit" reprezentat de MAGORI LAURA - VALENTINA, a solicitat 

pentru APROMATCO S.A. înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor 

referitoare la administratori, în susţinerea cererii fiind depusă Hotărârea A.G.O.A. 

S.C. APROMATCO S.A. din 26.09.2011 luată cu votul societăţii BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L., prin care s-a decis revocarea administratorului GRIGORIU 

ADRIAN şi numirea administratorului CRISTESCU DORIN DĂNUŢ. 

În 11.08.2014 este înregistrată în Registrul Comerţului cererea de intervenţie cu 

nr.285253 formulată de EDEN LLC, prin TOMA AURICA, împotriva cererii 

nr.278859/05.08.2014. Pentru soluţionarea acestor cereri s-a format dosarul 

nr.27862/3/2014 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a civilă. 

Prin Sentinţa civilă nr.5300/01.10.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia 

a VI-a civilă în dosarul nr.27862/3/2014, s-a dispus: 

"Ia act de renunţarea la judecata cererii de înregistrare menţiuni 

nr.278859/05.08.2014 formulată de petenta S.C. APROMATCO S.A. [...] Respinge 

ca rămasă fără obiect cererea de intervenţie nr.285253/11.08.2014 formulată de 

EDEN LLC [...]. Cu apel în 30 de zile de la comunicare." 

Prin Decizia Civilă nr.331/03.03.2015 pronunţată, în faza de apel, în dosarul 

nr.27862/3/2014 de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, s-a dispus: 

"Respinge ca nefondat apelul formulat de intervenienta S.C. APROMATCO S.A. 

[...] prin administrator GRIGORIU ADRIAN [...] şi intimata petenta S.C. 
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APROMATCO S.A. [...] prin administrator CRISTESCU DORIN DĂNUŢ. 

Definitivă." 

C.3 CONCLUZIE privind istoricul administratorilor S.C. APROMATCO 

S.A. aşa cum apare în evidenţele O.N.R.C. 

În concluzie, istoricul administratorilor S.C. APROMATCO S.A., de la înfiinţare 

până în prezent, aşa cum rezultă din înregistrările făcute în Registrul Comerţului 

este următorul: 

 

 

 

23.01.1991

Administratori în Registrul 

Comerţului la data de 23.01.1991 Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NU SUNT DESEMNAŢI 

ADMINISTRATORI

Cerere de înmatriculare 491/23.01.1991

04.01.1996

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 04.01.1996 - 

02.06.1999

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL Manager general

IONESCU DANIEL Manager comercial

NITA GEORGE Manager economic

PIRVANESCU VASILE Manager tehnic

Cerere de menţiuni 442/04.01.1996

03.06.1999

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 03.06.1996 - 

19.04.2000

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL Director general 23.01.1991

NITA GEORGE
Membru in Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

SORIN MARIAN L. CIUTAC Vicepreşedinte

FLORIN V. TAMAS
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 54806/31.05.1999 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.54806/03.06.1999
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20.04.2000

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 20.04.2000 - 

14.04.2002

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

BORTOI DANIEL Vicepreşedinte

DANILIUC PAUL
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 43701/19.04.2000 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.2159/20.04.2000

15.04.2002

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 15.04.2002 - 

01.10.2002

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

DANILIUC PAUL Vicepreşedinte

STOIAN MAGDALENA
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 109276/10.04.2002 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Rezoluţiei nr.109276/15.04.2002

02.10.2002

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 02.10.2002 - 

24.04.2003

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

STOIAN MAGDALENA
Membru în Consiliul de 

Administraţie

PARVANESCU VASILE
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 241543/30.09.2002 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Rezoluţiei nr.241543/02.10.2002
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25.04.2003

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 25.04.2003 - 

18.02.2004

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN
Membru în Consiliul de 

Administraţie

PETRESCU VALENTIN
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 95775/22.04.2003 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.7653/25.04.2003

19.02.2004

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 19.02.2004 - 

25.05.2005

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
25.05.1995 15.02.2007

GRIGORIU ADRIAN
Membru în Consiliul de 

Administraţie
16.01.1999 15.02.2007

PETRESCU VALENTIN
Membru în Consiliul de 

Administraţie
15.02.2003 15.02.2007

Notă internă (eroare de operare) 73194/18.02.2004

26.05.2005

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 26.05.2005 - 

20.06.2005

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NITA GEORGE
Membru in Consiliul de 

Administratie
25.05.1995 15.02.2007

GRIGORIU ADRIAN
Membru in Consiliul de 

Administratie
16.01.1999 15.02.2007

PARVANESCU C. VASILE 05.06.2004 05.06.2008

Cerere menţiune 242727/24.05.2005 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.24863/26.05.2005

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

21.06.2005

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 21.06.2005 - 

13.08.2007

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 30.04.2005 luată 

cu votul acţionarului ARBORIA 

MANUFACTURING SRL
SAVA CĂTĂLIN Administrator 27.04.2005 27.04.2009

Observaţii expert contabil parte

Cerere menţiune 296036/17.06.2005 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.29074/21.06.2005

Data numirii  în funcţie înscrisă în registrul comerţului este eronată. În fapt, SAVA CĂTĂLIN a fost numit 

în funcţia de administrator în 30.04.2005.
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SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

14.08.2007

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 14.08.2007 - 

19.11.2007

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 10.08.2007 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC BĂDĂNOIU GEORGETA Administrator 10.08.2007 10.08.2011

Cerere menţiune 361319/10.08.2007 înscrisă în registrul 

comerţului prin Încheierea judecatorului delegat 

47120/14.08.2007

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

20.11.2007

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 20.11.2007 - 

12.02.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 16.11.2007 luata 

cu votul actionarului EDEN LLC TOMA MARIAN Administrator 16.11.2007 16.11.2011

Prin Sentinţa comerciala 1748/06.02.2008 în dosar în dosarul nr.43022/3/2007 (înscrisă în registrul 

comertului în 13.02.2008) s-a dispus suspendarea punctului din Hotararea A.G.A. prin care a fost numit 

administratorul TOMA MARIAN şi revocat administratorul BĂDĂNOIU GEORGETA până la 

solutionarea dosarului nr.29807/3/2007. 

Cererea menţiune 487183/16.11.2007 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.66758/20.11.2007

Observaţii expert contabil parte

Dosarul nr.2980/3/2007 (avand ca obiect constatarea nulităţii absolute a A.G.A. din 16.11.2007 luată cu 

votul EDEN LLC) este suspendat până la soluţionarea dosarelor 35969/3/2007 si 3179/P/2007. Dosarul 

3179/P/2007 este conexat cu dosarul 287/P/2010.

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

13.02.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 13.02.2008 - 

19.02.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Sentinţa comercială 

nr.1748/06.02.2008 pronunţată 

de Tribunalul Bucureşti în dosar 

43022/3/2007, coroborată cu 

Hot. AGA din 10.08.2007 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC

BADANOIU GEORGETA Administrator 10.08.2007 10.08.2011

Cererea de depunere şi menţionare acte 51422/11.02.2008 

înscrisă în registrul comerţului în baza Încheierii 

nr.9481/13.02.2008

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

20.02.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 20.02.2008 - 

30.03.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Pct.9 din Hot. A.G.A. din 

23.01.2008 luată cu votul 

acţionarului EDEN LLC

TOMA MARIAN Administrator 23.01.2008 23.01.2012

Observaţii expert contabil parte Prin Sentinţa comerciala 4344/25.03.2008 în dosar în dosarul nr.11150/3/2008 (înscrisă în registrul 

comertului în 31.03.2008) s-a dispus suspendarea pct.9 din Hotărârea A.G.A. prin care a fost numit 

administratorul TOMA MARIAN.

Cererea menţiuni 49383/08.02.2008 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii 12236//20.02.2008
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SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

31.03.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 31.03.2008 - 

29.09.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Sentinţa comercială 

nr.4344/25.03.2008 pronunţată 

de Tribunalul Bucureşti în dosar 

11150/3/2008; coroborată cu 

pct.8 din Hot. AGA din 

23.01.2008 luată cu votul 

acţionarului EDEN LLC şi cu 

art.19 din Actul constitutiv al 

S.C. APROMATCO S.A. cu 

nr.056/23.01.2008

administrator provizoriu 

MANOLACHE IONICA
Administrator 23.01.2008

Cererea de depunere şi menţionare acte 

134626/27.03.2008 înscrisă în registrul comerţului în baza 

Încheierii nr.27883/31.03.2008

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

30.09.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 30.09.2008 - 

11.01.2009

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 17.09.2008 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC GALICEANU NICOLAE Administrator 17.09.2008 17.09.2012

Observaţii expert contabil parte Prin Sentinţa comerciala 14102/18.12.2008 în dosarul nr.40723/3/2008 (înscrisă în registrul comertului în 

21.04.2009) s-a dispus suspendarea executării Hotărârii A.G.E.A. din 17.09.2008 prin care a fost numit 

administratorul GALICEANU NICOLAE, efectele suspendării urmând a se produce de la data achitării 

unei cauţiuni de 2000 lei de către reclamantul ZLATE ANDREI.

Cerere menţiune 478902/23.09.2008 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii 71225/30.09.2008

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

12.01.2009

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 12.01.2009 - 

07.02.2011

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Decizia nr.328/22.12.2008 

emisa de cenzorul S.C. CNC 

AUDIT FINANCIAR SRL

MANOLACHE IONICA Administrator provizoriu 22.12.2008

Cerere menţiune 642236/23.12.2008 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii 2062/12.01.2009
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SOLUŢIE FINALĂ: 

SOLUŢIONARE CERERE 

SUSPENDATĂ ÎN 

PREZENT

08.02.2011

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 08.02.2011 - 

10.08.2011

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 30.08.2010 luată 

cu votul PAFIA LLC
CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI A DECIZIEI CIVILE 

NR.2040/15.12.2011 A FĂCUT OBIECTUL MENŢIUNII NR.598663/23.04.2012 ÎNSCRISĂ ÎN 

REGISTRUL COMERŢULUI ÎN 23.10.2013 ÎN BAZA REZOLUŢIEI NR.533548/24.04.2012. 

DIN MOMENT CE MENTIUNEA A FOST ADMISĂ ÎNCĂ DIN 24.04.2012 PRIN 

REZOLUŢIA NR.533548, NU SE POATE JUSTIFICA ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL 

COMERŢULUI FĂCUTĂ PESTE 1 AN SI JUMĂTATE!

ÎN OPINIA EXPERTULUI CONTABIL PARTE, DIN DATA DE 23.10.2013  (DATA 

ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI A DECIZIEI CIVILE NR.2040/15.12.2011 PRIN 

CARE S-A CASAT SENTINŢA NR.11717/29.11.2010) PÂNĂ ÎN DATA DE 29.08.2014, 

CALITATEA DE ADMINISTRATOR A LUI CRISTESCU DORIN DĂNUŢ NU MAI ESTE 

OPOZABILĂ TERŢILOR.

Observaţii expert contabil parte

Ca urmare a Înregistrării din Oficiu nr.51840/07.02.2011, CRISTESCU DORIN DĂNUŢ a figurat înscris 

în Registrul Comerţului din 08.02.2011 până în 29.08.2014.

La 30.08.2010 PAFIA LLC nu figurează înscrisă ca acţionar al S.C. APROMATCO S.A. nici în Registrul 

Acţionarilor, nici în Registrul Comerţului.

Prin Decizia civilă nr.2040/15.12.2011 în dosarul nr.42323/3/2010 s-a dispus casarea Sentinţei comerciale 

nr.11717/29.11.2010 şi rejudecarea cauzei. În rejudecarea cauzei din dosar 42323/3/2010, prin 

Încheierea din 25.06.2012 s-a dispus suspendarea judecăţii până la soluţionarea dosarului 

nr.29854/3/2010. Dosarul 29854/3/2010 este suspendat până la soluţionarea dosarului nr.287/P/2010.

Prin Decizia comercială nr.744/26.03.2012 în dosarul nr.53431/3/2010 (înscrisă în registrul comerţului în 

22.07.2015) s-a dispus suspendarea executării Hotărârii A.G.A. Din 30.08.2010 luată cu votul PAFIA 

LLC până la soluţionarea dosarului 29854/3/2010, care s-a suspendat până la soluţionarea dosarului 

nr.287/P/2010.

Prin Decizia civilă 744/26.03.2012  în dosarul nr.53431/3/2010 s-a dispus suspendarea Hotărârii A.G.A. 

din 30.08.2010 luată cu votul PAFIA LLC, prin care a fost numit administratorul CRISTESCU DORIN 

DĂNUŢ, până la soluţionarea dosarului nr.29854/3/2010 (în care juecarea cauzei s-a suspendat până la 

soluţionarea dosarului 287/P/2010.

Înregistrarea din Oficiu nr.51840/07.02.2011 înscrisă în 

registrul comerţului în 08.02.2011 (ca urmare a cererii de 

menţiune nr.480879/31.08.2010 şi sentinţei comerciale 

nr.11717/29.11.2010 în dosar nr.42323/3/2010) 
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SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

11.08.2011

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 11.08.2011 - 

30.08.2014

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 30.08.2010 luată 

cu votul PAFIA LLC
CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

Hot. AGA din 30.08.2010 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC
GRIGORIU ADRIAN Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

ÎN OPINIA EXPERTULUI CONTABIL PARTE, DIN DATA DE 23.10.2013  (DATA 

ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI A CASĂRII SENTINŢEI NR.11717/29.11.2010) 

PÂNĂ ÎN DATA DE 29.08.2014, CALITATEA DE ADMINISTRATOR A LUI CRISTESCU 

DORIN DĂNUŢ NU MAI ESTE OPOZABILĂ TERŢILOR.

Observaţii expert contabil parte

Înregistrarea din Oficiu nr.312483/10.08.2011 înscrisă în 

registrul comerţului în 11.08.2011 (ca urmare a cererii de 

menţiune nr.478667/30.08.2010 şi Deciziei comerciale 

nr.1018/08.06.2011 în dosar nr.42089/3/2010)

Ca urmare a Înregistrării din Oficiu nr.312483/10.08.2011, GRIGORIU ADRIAN a figurat înscris în 

Registrul Comerţului din 10.08.2011 până în 28.08.2014.

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE RESPINSĂ

01.09.2014

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 01.09.2014 - 

09.10.2014

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L.

CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. nu a fost înscrisă niciodată ca acţionar al S.C. APROMATCO S.A. nici 

în Registrul Acţionarilor, nici în Registrul Comerţului.

În 29.08.2014 prin Rezoluţia nr.101959/29.08.2014, ca urmare a cererii de menţiune 

nr.299820/26.08.2014, este înscris în registrul comerţului administratorul  CRISTESCU DORIN DĂNUŢ 

şi radiat administratorul GRIGORIU ADRIAN.

Rezoluţia nr.101959/29.08.2014, ca urmare a cererii de 

menţiune nr.299820/26.08.2014 

Observaţii expert contabil parte

Ca urmare a Rezoluţiei nr.101959/29.08.2014, CRISTESCU DORIN DĂNUŢ a figurat înscris în 

Registrul Comerţului din 29.08.2014 până în 10.11.2015.

Prin Sentinţa civilă nr.5402/05.11.2014  în dosarul nr.30281/3/2014 şi înscrisă în registrul comerţului în 

22.07.2015 s-a dispus suspendarea executării Hotărârii A.G..A. din 12.08.2014 luată cu votul BGA 

INSTAL ENERGIE S.R.L până la soluţionarea dosarului nr.30276/3/2014 (acţiune în anulare) care s-a 

conexat cu dosarul 29441/3/2014 suspendat în prezent până la soluţionarea dosarului nr.287/P/2010.

Prin Decizia civilă nr.1332A/22.09.2015 în dosar nr.30214/3/2014 (înscrisă în registrul comertului în 

11.11.2015) s-a dispus radierea înregistrarii făcută în registrul comerţului ca urmare a Rezoluţiei 

nr.101959/29.08.2014, iar cererea de menţiuni nr.299820/12.08.2014 a primit soluţia finală: MENŢIUNE 

RESPINSĂ



..............................................................................................................................................   Pagina 146 din 306 

 

 

 

 

 

În perioada 11.08.2011 - 10.11.2015 pentru S.C. APROMATCO S.A. în evidenţele 

O.N.R.C. au figurat înscrişi concomitent 2 (doi) administratori, încălcându-se 

astfel prevederile art.137 (1) din legea 31/1990 care stipulează că, în cazul 

societăţilor pe acţiuni administrate în sistem unitar, numărul administratorilor este 

întotdeauna impar. 

Totodată, având în vedere faptul că administratorul CRISTESCU DORIN DĂNUŢ 

a fost înscris în Registrul Comerţului în baza unor Hotărâri A.G.A. 

S.C.APROMATCO S.A. luate cu votul majoritar al unor societăţi care nu au 

figurat înscrise în Registrul Acţionarilor (PENGANA LLC, PAFIA LLC, BGA 

INSTAL ENERGIE S.RL.), iar documentele prin care PENGANA LLC şi 

succesoarele acesteia ar fi dobandit proprietatea asupra pachetului majoritar de 

acţiuni APROMATCO S.A. sunt contestate de cedentul FORMBY TRADING 

LTD şi sunt întocmite în condiţiile pe care le detaliez în răspunsul la obiecţiunile la 

Obiectivul nr.2, concluzia expertului contabil parte este că numai organele de 

cercetare penală pot stabili dacă CRISTESCU DORIN DĂNUŢ a fost în realitate 

administrator al S.C. APROMATCO S.A. 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

10.10.2014

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 10.10.2014 - 

10.11.2015

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L.

CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC
GRIGORIU ADRIAN Administrator unic 30.08.2014 30.08.2018

Ca urmare a Cererii de menţiuni nr.286806/12.08.2014, GRIGORIU ADRIAN figurează înscris în 

Registrul Comerţului din 10.10.2014 până în prezent.

Potrivit Sentinţei civile nr.4148/15.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VI-a civilă în 

dosarul nr.28037/3/2014 şi înscrisă în registrul comerţului în 10.10.2014, menţiunea 

nr.286806/12.08.2014 este MENŢIUNE ADMISĂ.

Menţiune nr.286806/12.08.2014 

Observaţii expert contabil parte

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ figurează ca administrator ca urmare înregistrării în baza Rezoluţiei 

nr.101959/29.08.2014, care a fost radiată în 11.11.2015 ca urmare a Deciziei civile 

nr.1332A/22.09.2015 în dosar nr.30214/3/2014

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

10.11.2015

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 10.11.2015 - 

până în prezent

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC
GRIGORIU ADRIAN Administrator unic 30.08.2014 30.08.2018
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Având în vedere Decizia civilă nr.2040/15.12.2011 în dosarul nr.42323/3/2010 

prin care s-a dispus casarea Sentinţei comerciale nr.11717/29.11.2010 şi 

rejudecarea cauzei, precum şi Decizia civilă nr.1332A/22.09.2015 în dosar 

nr.30214/3/2014 prin care s-a dispus radierea înregistrarii făcută în registrul 

comerţului ca urmare a Rezoluţiei nr.101959/29.08.2014, iar cererea de menţiuni 

nr.299820/12.08.2014 a primit soluţia finală: MENŢIUNE RESPINSĂ, precum şi 

cele precizate la punctele 16 - 19, opinia expertului contabil parte este ca din 

23.10.2013 până în prezent administratorul unic al S.C. APROMATCO S.A. 

înscris în evidenţele O.N.R.C. a fost GRIGORIU ADRIAN. 
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Cap.II 1.1. D. Răspunsuri la obiecţiunile la OBIECTIVUL NR.1 

 

D.1. OBIECŢIUNEA NR.1 

"OBIECŢIUNI LA RAPORTUL DE EXPERTIZĂ ÎNTOCMIT DE EXPERT 

DESEMNAT IORDACHE 

Faţă de răspunsul formulat de dna. expert numit în raport de succesiunea prezentată 

mai sus, facem următoarele obiecţiuni: 

1) Cu toate că la dosarul cauzei există Autorizaţia (împuternicirea) acordată de 

Formby către Sava Cătălin din 14.06.2005, dna. expert numit nu face nici o vorbire 

despre acest act – document care are un rol important în efectuarea 

malversaţiunilor care au urmat." 

RĂSPUNS: 

Autorizaţia acordată de FORMBY TRADING LTD pentru SAVA CĂTĂLIN în 

14.06.2005 nu este menţionată în raportul de expertiză contabilă în analiza 

obiectivului nr.1. 

Autorizaţia din 14.06.2005 este o împuternicire specială prin care SAVA 

CĂTĂLIN a fost autorizat de Consiliul de Administraţie al FORMBY TRADING 

LIMITED să achiziţioneze 75,5% din acţiunile emise de S.C. APROMATCO S.A. 

de la S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L., precum şi să achiziţioneze 

acţiuni adiţionale emise de APROMATCO S.A. 

În baza autorizaţiei din 14.06.2005, SAVA CĂTĂLIN a semnat Contractul de 

cesiune nr.35/22.06.2005 atestat de avocat MARIN VASILE, prin care FORMBY 

TRADING LIMITED a achiziţionat 75,5% din acţiunile emise de S.C. 

APROMATCO S.A. 

Tot în 22.06.2005 SAVA CĂTĂLIN, în calitate de reprezentant al FORMBY 

TRADING LIMITED, a încheiat Actul adiţional nr.36 la Statutul APROMATCO 

S.A., atestat de avocat MARIN VASILE, document din cuprinsul căruia reţinem 

următoarele: 

- În ultimul paragraf al art.1 şi în art.2 s-a precizat o valoarea nominală de 7,35 

lei/acţiune, mai mare decât valoarea nominală de 2,5 lei/acţiune care figura 

înregistrată în Registrul Comerţului; 

- La art.1 se menţionează că SAVA CĂTĂLIN acţionează în baza autorizaţiei din 

14.06.2005, deşi autorizaţia în cauză nu i-a acordat şi mandatul de a realiza o 

majorare de capital social la APROMATCO S.A.;  
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- La art.3 s-a prevăzut transformarea societăţii S.C. APROMATCO S.A. în 

societate de tip închis conform Deciziei nr.1803/14.06.2005 şi atestatului 

nr.151/14.06.2005 emise de C.N.V.M.; 

- Pe document nu a fost aplicată nici ştampila S.C. APROMATCO S.A., nici 

ştampila societăţii FORMBY TRADING LIMITED. 

Prin cererea de menţiuni nr.309047/23.06.2005, făcută de SAVA CĂTĂLIN 

pentru societatea APROMATCO S.A. prin avocat MARIN VASILE (cu 

împuternicire avocaţială în baza contractului de asistenţă juridică 

nr.8006/22.06.2005), s-a solicitat înregistrarea în Registrul Comerţului a 

menţiunilor privind: "capital social","acţionari/asociaţi" şi "participare la profit şi 

pierderi", aceste opţiuni fiind bifate cu "X" pe formularul standard de cerere 

completat cu scris de mână. 

Anexat la cererea 309047/23.06.2005, la O.N.R.C. s-au depus: 

- Actul adiţional nr.36/22.06.2005 la Statutul APROMATCO S.A.; 

- Decizia C.N.V.M. nr.1803/14.06.2005, prin care începând cu data de 

16.06.2005acţiunile emise de S.C. APROMATCO S.A.au fost retrase de la 

tranzacţionare de pe piaţa RASDAQ; 

- Procesul verbal nr.17958/17.06.2005 care atestă predarea de la Registrul Român 

al Acţionarilor S.A. către S.C. APROMATCO S.A. a registrului consolidat al 

acţionarilor pe suport magnetic şi hârtie la data 16.06.2005. Pe procesul - verbal 

regăsit în dosarul de la O.N.R.C. nu se specifică nici numele şi nici semnătura 

persoanei care a primit lista acţionarilor în 17.06.2005; 

- Structura sintetică a registrului consolidat din 17.06.2005 eliberată de Registrul 

Român al Acţionarilor S.A. şi 

- Acordul emis de administratorul S.C. APROMATCO S.A., SAVA CĂTĂLIN, 

prin care confirmă cesiunea acţiunilor emise de societatea APROMATCO S.A. de 

la S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. către FORMBY TRADING LTD. 

Ca urmare a cererii nr. 309047, în baza încheierii nr.30010 din 27.06.2005, în 

Registrul Comerţului s-au înregistrat, devenind opozabile terţilor: 

A) majorarea valorii nominale de la 2,50 ron/acţiune la 7,35 ron/acţiune; 

B) majorarea de capital social prin "aporturi noi" de la 2.326.512,50 RON la 

6.839.946,75 RON (majorare cu 6.839.946,75 ron - 2.326.512,50 ron = 

4.513.434,25 ron). 
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Conform dispoziţiilor art.9 din Statutul societăţii APROMATCO S.A. corelat cu 

art.113 lit. (f)), art. 210, art.211 şi art.212 (1) din Legea societăţilor nr.31/1990, 

majorarea capitalului social putea fi făcută numai în baza hotărârii A.G.E.A. S.C. 

APROMATCO S.A., publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, 

prin emiterea de noi acţiuni reprezentând aport în numerar sau natura. 

Conform prevederilor art. 14 şi art. 21 din Legea nr.26/1990 privind registrul 

comerţului, coroborate cu art.8 lit. d din Legea 31/1990 privind societăţile 

comerciale, cererea de menţiuni trebuia însoţită de documente doveditoare privind 

efectuarea vărsămintelor. 

Din verificarea documentelor din dosarul de la O.N.R.C., am constatat că: 

- Nu există o Hotărâre A.G.E.A. APROMATCO S.A. prin care să fie decisă 

majorarea de capital social care a fost înregistrată în Registrul Comerţului în 

27.06.2005; 

- Nu există documente justificative care să dovedească efectuarea 

vărsămintelor acestor aporturi noi, deşi în înregistrarea făcută în Registrul 

Comerţului în 27.06.2005 se specifică: "Data vărsare integrală a capitalului: 

17.06.2005". 

- Există neconcordanţe între documentul "Structura sintetică a registrului 

consolidat din 17.06.2005", datele înscrise în Actul adiţional nr.36/22.06.2005 

la Statutul APROMATCO S.A. şi datele înregistrate în Registrul Comerţului 

în 27.06.2005, pe care le prezint comparativ în tabelul de mai jos: 

 

Se remarcă faptul că, deşi în evidenţele Registrului Român al Acţionarilor S.C. 

CDG INVESTMENT S.R.L. figurează ca acţionar cu o deţinere de 9,99%, aşa cum 

Denumire acţionari 

care deţin minim 

5%

număr 

acţiuni

% Denumire 

actionari

numar 

actiuni

% Valoare 

actiuni 

(RON)

Denumire 

actionari 

care detine 

minim 5%

numar 

actiuni

% Valoare 

actiuni 

(RON)

ARBORIA 

MANUFACTURING 

SRL

702.609 75,5 FORMBY 

TRADING 

LIMITED

702.609 75,5 5.164.176,15 FORMBY 

TRADING 

LIMITED

702.609 75,5 5.164.176,15

CDG INVESTMENT 

SRL

92.967 9,99

Alti actionari 135.029 14,5 Alti actionari 227.996 24,5 1.675.770,60 LISTA PPM 227.996 24,5 1.675.770,60

TOTAL 930.605 100 TOTAL 930.605 100 6.839.946,75 TOTAL 930.605 100 6.839.946,75

Valoare 

nominala per 

acţiune

Capital social 

integral vărsat
2.326.512,50 RON 6.839.946,75 RON 6.839.946,75 RON

Element analizat

Structura sintetică a registrului 

consolidat nr.17958/17.06.2005 

Actul adiţional nr.36/22.06.2005 la 

Statutul APROMATCO SA atestat de av. 

Marin Vasile

Cerere menţiune nr.309047/23.06.2005 

înscrisă în registrul comerţului în 

27.06.2005 în baza încheierii 30010

Acţionari

2,50 RON/acţiune 7,35 RON/acţiune 7,35 RON/acţiune
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atestă "structura sintetică a registrului consolidat nr.17958/17.06.2005", totuşi atât 

actul adiţional nr.36/22.06.2005 la Statutul APROMATCO S.A. cât şi menţiunea 

înregistrată în registrul comerţului în data de 27.06.2005 omit acest acţionar şi nu 

corespund cu documentul justificativ arătat care a fost depus ataşat cererii de 

menţiune nr.309047/23.06.2005. 

De asemenea, deşi în evidenţele Registrului Român al Acţionarilor capitalul social 

al S.C. APROMATCO S.A. are valoarea de 2.326.512,50 ron, aşa cum atestă 

"structura sintetică a registrului consolidat nr.17958/17.06.2005", totuşi atât actul 

adiţional nr.36/22.06.2005 la Statutul S.C. APROMATCO S.A. cât şi menţiunea 

înregistrată în registrul comerţului la data de 27.06.2005 prezintă în mod eronat un 

capital social de 6.839.946,75 ron, valoare care diferă de cea din documentul 

justificativ arătat care a fost depus ataşat cererii de menţiune 

nr.309047/23.06.2005. 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată în sensul că Autorizaţia din 14.06.2005 acordată de 

FORMBY TRADING LIMITED pentru SAVA CĂTĂLIN nu a fost menţionată în 

raportul de expertiză contabilă în analiza obiectivului nr.1. 

Autorizaţia din 14.06.2005 a fost specificată în cuprinsul Actului adiţional nr.36 la 

Statutul APROMATCO S.A. din 22.06.2005 întocmit de SAVA CĂTĂLIN şi 

atestat de avocat MARIN VASILE, document care reflectă în mod eronat o valoare 

nominală a acţiunii de 7,35 lei/acţiune şi un capital social de 6.839.946,75 ron, 

aceste valori fiind diferite de cele înregistrate în contabilitatea societăţii S.C. 

APROMATCO S.A. şi de cele înscrise în registrul acţionarilor. 

Actul adiţional nr.36 la Statutul APROMATCO S.A. din 22.06.2005 a stat la baza 

înregistrării în Registrul Comerţului în data de 27.06.2005, în baza încheierii 

nr.30010, ca urmare a cererii nr. 309047, a unei majorări de capital social de la 

2.326.512,50 RON la 6.839.946,75 RON fără să existe o Hotărâre A.G.A. 

APROMATCO S.A. care să decidă această majorare şi fără să existe documente 

justificative (ordine de plată, foi de vărsământ etc.) care să dovedească efectuarea 

vărsămintelor acestor aporturi noi. Totodată, nici în cuprinsul Actului adiţional 

nr.36/22.06.2005 şi nici în înregistrarea în registrul comerţului din 27.06.2005 nu 

apare acţionarul CDG INVESTMENT S.R.L. (care deţine 9,99% din capitalul 

social).  

Autorizaţia din 14.06.2005 emisă de FORMBY TRADING LTD nu a acordat lui 

SAVA CĂTĂLIN împuternicirea să majoreze capitalul social al S.C. 

APROMATCO S.A. 
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Numai organul de urmărire penală, prin metode specifice, poate determina care a 

fost scopul prezentării în Actul adiţional nr.36/22.06.2005 la Statutul S.C. 

APROMATCO S.A., întocmit de SAVA CĂTĂLIN şi atestat de avocatul MARIN 

VASILE, şi în înregistrarea subsecventă făcută în Registrul Comerţului în baza 

încheierii nr.30010/27.06.2005, a unei valori nominale a acţiunii şi a unui capital 

social eronate, mai mari decât valorile din documentele justificative, precum şi a 

omisiunii acţionarului S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. care deţine 9,99 % din 

capitalul social. 

 

D.2. OBIECŢIUNEA NR.2 

"2) În aceeaşi manieră, expertul numit nu analizează şi nu se pronunţă cu privire la 

mărirea şi micşorarea ilegală a capitalului social din 27.06.2005 şi 06.09.2005 şi 

nici asupra influenţelor pe care aceste operaţiuni ilegale le au asupra patrimoniului 

Formby." 

RĂSPUNS: 

În raportul de expertiză contabilă la paginile 7 şi 79 au fost amintite atât 

înregistrarea în Registrul Comerţului a majorării de capital social din 27.06.2005, 

cât şi înregistrarea din 08.09.2005 prin care s-a corectat valoarea capitalului social, 

însă nu au fost sesizate neconcordanţele dintre documentele justificative care au 

stat la baza acestor înregistrări şi datele care au fost înscrise în Registrul 

Comerţului, neconcordanţe care au determinat prezentarea în Registrul Comerţului 

în 27.06.2005 a unor date publice eronate privind valoarea capitalului social al S.C. 

APROMATCO S.A. şi omiterea prezentării acţionarului S.C. CDG 

INVESTMENT S.R.L., aşa cum am arătat detaliat în răspunsul la întrebarea nr.1. 

În ceea ce priveşte corectarea valorii capitalului social înregistrată în 08.09.2005, 

am constatat că aceasta s-a realizat în urma cererii de îndreptare erori materiale 

nr.635367 din 06.09.2005 făcută pentru firmă APROMATCO S.A. de SAVA 

CĂTĂLIN în calitate de” administrator" reprezentat de MATACHE MIHAELA 

(conform delegaţiei nr.506/05.09.2005), cerere prin care s-a solicitat îndreptarea 

erorilor materiale privind înregistrarea menţiunii nr.309047/23.06.2005 în registrul 

comerţului după cum urmează: 

- În loc de: "cap. social 6.839.946,75 lei" se va scrie "2.326.512,50 lei" şi 

- În loc de: "val. nom. acţiuni 7,35 lei" se va scrie "val. nom. acţiuni 2,50 lei". 

Anexat la cererea de îndreptare erori materiale nr.635367/06.09.2005 s-au depus: 
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- Actul adiţional cu nr.83/05.09.2005 atestat de avocatul MARIN VASILE, prin 

care s-a rectificat actul adiţional nr.36/22.06.2005 la Statutul S.C. APROMATCO 

S.A.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate articolele modificate de Actul adiţional 

nr.83/05.09.2005: 

 

- Actul adiţional cu nr.82/05.09.2005 atestat de avocatul MARIN VASILE, de 

rectificare a Contractului de cesiune acţiuni nr.35/22.06.2005. În tabelul de mai jos 

sunt prezentate articolele modificate de Actul adiţional nr.82/05.09.2005: 

 

 

Ca urmare a cererii nr. 635367/06.09.2005, în 08.09.2005 s-a făcut o înregistrare în 

Registrul Comerţului prin care, fără a fi specificată o Încheiere a judecătorului 

delegat: 

Articol

Denumire 

acţionari

număr 

acţiuni

%  

deţinut

Valoare totală 

acţiuni (RON)

Denumire 

acţionari

număr 

acţiuni

%  

deţinut

Valoare totală 

acţiuni (RON)

Art.1

FORMBY 

TRADING 

LIMITED

702.609 75,50 5.164.176,15

FORMBY 

TRADING 

LIMITED

702.609 75,50 1.756.522,50

CDG 

INVESTMENT 

SRL

92.967 9,99 232.417,50

Alti 

actionari
227.996 24,50 1.675.770,60

Alti actionari 

(Lista PPM 1)
135.029 14,51 337.572,50

Art.2 - referitor  la 

capitalul social

"Valoarea unei actiuni este de 7,35 RON." "Valoarea unei actiuni este de 2,50 RON."

6.839.946,75 RON 2.326.512,50 RON

Actul adiţional nr.36/22.06.2005 la 

Statutul S.C. APROMATCO S.A. atestat de 

av. Marin Vasile

Act adiţional atestat de av. Marin Vasile cu 

nr.83/05.09.2005, de rectificare a actului 

aditional nr.36/22.06.2005 la Statutul 

S.C.APROMATCO S.A, 

Art.2

Articol
Contract de cesiune acţiuni nr.35/22.06.2005 

atestat de avocat MARIN VASILE

Act adiţional atestat de avocat MARIN VASILE cu 

nr.82/05.09.2005, de rectificare a Contractului 

de cesiune acţiuni nr.35/22.06.2005

Art.1 la 

final 

"…, valoarea fiecărei acţiuni fiind de 7,35 

RON."

"…, valoarea nominală a fiecărei acţiuni fiind de 

2,5 RON."

Art. 2 la 

final

"…, valoarea fiecărei acţiuni fiind de 7,35 

RON, acţiuni pe care le deţinem în cadrul 

S.C. APROMATCO S.A."

"…, valoarea nominală a fiecărei acţiuni fiind de 

2,5 RON, acţiuni pe care le deţinem în cadrul 

S.C. APROMATCO S.A."
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- S-a înregistrat un capital subscris de 2.326.512,50 RON şi o valoare nominală a 

acţiunii de 2,50 RON, iar aferent acestei înregistrări la rubrica "tip modificare 

capital" s-a specificat "MODIFICARE STRUCTURA"; 

- S-a înregistrat asociatul S.C. CDG INVESTMENT S.R.L., cu o deţinere de 

92.967 acţiuni şi o cotă corespunzătoare de 9,99% din capitalul social; 

- La rubrica "alte menţiuni" a înregistrării s-a precizat: "1. Îndreptare erori 

materiale M: 309047/23.06.2005". 

Referitor la înregistrarea din 08.09.2005 prin care s-a corectat valoarea capitalului 

social, în raportul de expertiză contabilă am găsit la paginile 7 şi 79 următoarea 

afirmaţie:"La data de 08.09.2005 P.P.M. cesionează 92.967 acţiuni către CDG 

INVESTMENT S.R.L., [...] "; afirmaţie care poate induce în eroare utilizatorii 

expertizei contabile întrucât este incorectă, fiind în fapt contrazisă de următoarele 

documente existente la dosarul de cercetare penală: 

- Aşa cum atestă procesul - verbal nr.74845/18.05.2006, în Registrul consolidat al 

acţionarilor la data de referinţă 17.12.2003 eliberat pe suport de hârtie de 

REGISCO S.A., societatea CDG INVESTMENT S.R.L. figura la poziţia nr.374 ca 

acţionar al S.C. APROMATCO S.A. şi deţinea 92.967 acţiuni; 

- aşa cum rezultă din informaţiile regăsite pe site-ul Bursei de valori Bucureşti, 

Registrul Român al Acţionarilor (R.R.A.) a raportat în 17.12.2003 către bursă noul 

acţionar CDG INVESTMENT S.R.L. ca deţinând un procent de 9,99% din 

capitalul social al emitentului S.C. APROMATCO S.A.; 

- "Structura sintetică a Registrului consolidat" nr.11736/04.06.2004 eliberată de 

Registrul Roman al Acţionarilor S.A. atestă că, la 02.06.2004, societatea CDG 

INVESTMENT S.R.L. figura ca acţionar care deţinea 92.967 acţiuni reprezentând 

un procent de 9,99% din capitalul social al APROMATCO S.A.; 

- Din Declaraţia atestată cu nr.101/19.07.2004 de avocat MARIN VASILE, dată de 

S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. prin administrator GRIGORIU 

ADRIAN şi depusă în cadrul ofertei publice de preluare a acţiunilor S.C. 

APROMATCO S.A. în vederea închiderii societăţii rezultă că: "În data de 

16.12.2003 S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. a achiziţionat de pe piaţa RASDAQ un 

număr de 92.967 acţiuni emise de S.C. APROMATCO S.A. la preţul de 6,6468 

lei/acţiune." 

În concluzie, din documente rezultă că S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. a 

achiziţionat 92.967 acţiuni emise de S.C. APROMATCO S.A. de pe piaţa liberă, în 

data de 16.12.2003.  
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Expertul contabil parte reţine faptul că prin achiziţia a 92.967 acţiuni ale 

emitentului APROMATCO S.A., S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. şi-a 

îndeplinit obligaţia pe care şi-a asumat-o în Nota de negocieri din 16.11.2003 

(pagina 1): 

"I. Modul de realizare a tranzacţiei: 

CDG şi RT cumpără de pe piaţa valorilor mobiliare un procent de aproximativ 

12% din acţiunile emise de APROMATCO până la nivelul sumei de 220.000 USD." 

În baza constatărilor anterioare, expertul contabil parte consideră necesară 

corectarea raportul de expertiză contabilă şi completarea acestuia cu precizările 

sale de mai sus, pentru a se arăta clar utilizatorilor expertizei contabile faptul că 

S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. a achiziţionat pachetul de 9,99% din acţiunile 

emise de APROMATCO S.A. în data de 16.12.2003, iar înregistrarea acţionarului 

S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. în Registrul Comerţului s-a făcut în 08.09.2005 

ca urmare a Cererii de îndreptare erori materiale nr.635367 din 06.09.2005. 

Totodată, în urma analizei înregistrărilor făcute în Registrul Comerţului în luna 

septembrie 2005 şi a documentelor care au stat la baza acestora, am identificat o 

NEREGULĂ MAJORĂ, şi anume existenţa la dosarul de la O.N.R.C. a doua (2) 

exemplare în copie CU CONŢINUT DIFERIT ALE ACELUIAŞI DOCUMENT, 

şi anume "Act adiţional la statutul SC APROMATCO S.A." atestat sub 

nr.81/01.09.2005 de avocat MARIN VASILE. UNUL DINTRE EXEMPLARE 

CONŢINE ALINEATUL 3 AL ART.10, AL DOILEA EXEMPLAR NU 

CONŢINE ALINEATUL 3 AL ARTICOLULUI 10, iar ambele exemplare ale 

Actului Adiţional la Statutul S.C. APROMATCO S.A. nr.81/01.09.2005 poartă 

semnătura lui SAVA CĂTĂLIN ca reprezentant al FORMBY TRADING 

LIMITED: 

 

 

 

Articol

Act adiţional la STATUTUL S.C. APROMATCO 

S.A., atestat de avocat MARIN VASILE cu 

nr.81/01.09.2005 - varianta 1

Act adiţional la STATUTUL S.C. APROMATCO 

S.A., atestat de avocat MARIN VASILE cu 

nr.81/01.09.2005 - varianta 2

Art.10 

alineat 3 

"Acţionarul majoritar are drept de 

preempţiune asupra acţiunilor care 

urmează sa fie cedate în condiţii egale cu 

orice terţ."

Acest alineat lipseşte.
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La dosar nu s-a găsit nicio procură specială prin care SAVA CĂTĂLIN să fi fost 

împuternicit de FORMBY TRADING LIMITED să elimine din statutul S.C. 

APROMATCO S.A. alineatul privind dreptul de preempţiune. 

În ambele variante ale Actului adiţional la statutul S.C. APROMATCO S.A. 

nr.81/01.09.2005 se specifică în primul alineat că acest document a fost întocmit 

"în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor întrunită în data 

de 20.08.2005. Lecturând Hotărârea A.G.E.A. din 20.08.2005 la care se face 

referire, am constatat că Actul constitutiv aprobat prin această Hotărâre A.G.E.A. 

conţine alineatul 3 art.10. La dosarul de cercetare penală nu există nicio Hotărâre 

A.G.A. S.C. APROMATCO S.A. prin care să se fi votat eliminarea dreptului de 

preempţiune, prin urmare VARIANTA 2 A ACTULUI ADIŢIONAL 

NR.81/01.09.2005 NU ARE LA BAZĂ NICIUN DOCUMENT JUSTIFICATIV 

ŞI NU EXPRIMĂ VOINŢA ACŢIONARILOR S.C. APROMATCO S.A. 

Aceasta neregulă a avut drept consecinţă publicarea în Monitorul Oficial a 

variantei nr.2 din Actul adiţional la statului S.C. APROMATCO S.A. atestat 

de avocat MARIN VASILE cu nr.81/01.09.2005, din cuprinsul căreia lipseşte 

art.10 alin.3, astfel: 

- Ca urmare a cererii de înregistrare nr.656459/19.09.2005 depusă pentru firmă 

S.C. APROMATCO S.A. de SAVA CĂTĂLIN, în calitate de administrator, prin 

Matache Mihaela conform delegaţiei nr.508/08.09.2005, în baza Încheierii 

nr.42295/21.09.2005 s-a înscris în registrul comerţului modificarea actului 

constitutiv al S.C. APROMATCO S.A. "conform art.1 din AA 81/01.09.2005" 

(art.1: "se înlocuieşte statutul societăţii cu un act denumit ACT CONSTITUTIV, 

cu următorul conţinut:"); 

- În Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.3249/07.10.2005, la paginile 

13-15 S-A PUBLICAT VARIANTA 2 A ACTULUI ADIŢIONAL 

NR.81/01.09.2005, DIN CARE LIPSEŞTE ART.10 ALIN.3 PRIVIND DREPTUL 

DE PREEMPŢIUNE. 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă au fost 

prezentate, la paginile 7 şi 79, atât mărirea capitalului social din 27.06.2005, cât şi 

corectarea capitalului social din 08.09.2005 înregistrate în registrul comerţului, 

fără a se arăta că aceste înregistrări nu corespund cu "Structura sintetică a 
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registrului consolidat din 17.06.2005" eliberată de Registrul Român al Acţionarilor 

şi depusă la O.N.R.C., că aceste înregistrări nu reflectă voinţa societară şi că 

documentele financiar - contabile ale S.C. APROMATCO S.A. nu atestă vărsarea 

unor aporturi noi de capital social, aşa cum eronat s-a înregistrat în registrul 

comerţului. 

Expertul contabil parte a constatat că afirmaţia:"La data de 08.09.2005 P.P.M. 

cesionează 92.967 acţiuni către CDG INVESTMENT S.R.L., [...] " regăsită la 

paginile 7 şi 79 în raportul de expertiză contabilă este incorectă, motiv pentru care 

consideră necesară corectarea raportul de expertiză contabilă şi completarea 

acestuia cu toate precizările sale de mai sus din cuprinsul răspunsului, pentru a se 

arăta clar utilizatorilor expertizei contabile faptul că S.C. CDG INVESTMENT 

S.R.L. a achiziţionat pachetul de 9,99% din acţiunile emise de APROMATCO S.A. 

în data de 16.12.2003, iar înregistrarea acţionarului S.C. CDG INVESTMENT 

S.R.L. în registrul comerţului s-a făcut în 08.09.2005 ca urmare a Cererii de 

îndreptare erori materiale nr.635367 din 06.09.2005. Prin achiziţia a 92.967 acţiuni 

ale emitentului S.C. APROMATCO S.A, S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. a 

îndeplinit obligaţia pe care şi-a asumat-o în Nota de negocieri din 16.11.2003 

(pagina 1). 

De asemenea, expertul contabil parte a găsit la dosarul de la O.N.R.C. în copie 

două exemplare cu conţinut diferit ale aceluiaşi document denumit Act adiţional 

nr.81/01.09.2005 la Statutul S.C. APROMATCO S.A., semnat de SAVA 

CĂTĂLIN (pentru FORMBY TRADING LIMITED) şi atestat de avocatul 

MARIN VASILE, dintr-unul dintre ele fiind eliminat paragraful nr.3 al art. 10 

privind dreptul de preempţiune. În Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 

nr.3249/07.10.2005, la paginile 13-15 S-A PUBLICAT VARIANTA 2 A 

ACTULUI ADIŢIONAL NR.81/01.09.2005, DIN CARE LIPSEŞTE 

PARAGRAFUL PRIVIND DREPTUL DE PREEMPŢIUNE.  

Numai organul de urmărire penală, prin metode specifice, poate determina de ce 

SAVA CĂTĂLIN (care a semnat pentru FORMBY TRADING LIMITED) şi 

avocatul MARIN VASILE au întocmit acelaşi document, şi anume Actul adiţional 

nr.81/01.09.2005, în două exemplare cu conţinut diferit şi au depus ambele 

exemplare la O.N.R.C., fapte care au avut ca şi consecinţă eliminarea paragrafului 

3 art.10 privind dreptul de preempţiune din STATUTUL S.C. APROMATCO 

S.A., fără acordul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A., fără să existe o hotărâre 

A.G.A. în care să se fi decis acest aspect şi fără o procură specială din partea 

acţionarului majoritar FORMBY TRADING LTD. 
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D.3. OBIECŢIUNEA NR.3 

"3) Nu au interesat-o nici măcar prevederile Lg. 31/1990 care sunt imperative şi nu 

permisive." 

RĂSPUNS: 

În raportul de expertiză contabilă obiectat, în analiza obiectivului nr.1 se regăsesc 

câteva referiri la prevederile Legii nr.31/1990, şi anume: la pagina 7 ultimul 

paragraf, pagina 8 paragraful 1 şi pagina 79 paragraf 3, dar expertul contabil parte 

apreciază că referirile sunt incomplete nefiind sesizate toate aspectele legale 

relevante. 

Astfel, raportat la Obiectivul nr.1, consider că trebuie avute în vedere şi 

următoarele prevederi din Legea nr.31/1990: 

A) "Art.99.1 (1)Constituirea de garanţii reale mobiliare asupra acţiunilor se face 

prin înscris sub semnătură privată, în care se va arăta cuantumul datoriei, 

valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor la 

purtător şi nominative emise în formă materială, şi prin menţionarea garanţiei pe 

titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.  

   (2) Garanţia se înregistrează în registrul acţionarilor ţinut de consiliul de 

administraţie, respectiv de directorat, sau, după caz, de societatea independentă 

care ţine registrul acţionarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit 

garanţia reală mobiliară asupra acţiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării 

acesteia.  

   (3) Garanţia devine opozabilă terţilor şi dobândeşte rangul în ordinea de 

preferinţă a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii 

Reale Mobiliare." 

Din documentele de la dosarul de cercetare penală, a reieşit că: 

- Prin Contractul de garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007, societatea 

FORMBY TRADING LTD, reprezentată de SAVA CĂTĂLIN, ar fi pus un gaj pe 

702.609 acţiuni emise de APROMATCO S.A. în favoarea societăţii PENGANA 

LLC; 

- Garanţia reală mobiliară constituită prin Contractul de garanţie reală mobiliară 

nr.63/16.06.2007 nu a fost niciodată înregistrată în Registrul Acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A., deşi art.99.1 din Legea 31/1990 impunea obligativitatea 

înregistrării garanţiilor reale mobiliare în registrul acţionarilor; 
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Totodată, în cazul executărilor silite efectuate în baza Legii 99/1999, trebuie ţinut 

cont de regulile speciale cu privire la publicitatea garanţiilor reale mobiliare 

stabilite de Legea 99/1999, şi anume: 

 "Art. 29. - (1) Garanţiile reale şi sarcinile constituite pe bunuri mobile, care cad 

sub incidenţa prezentului titlu, îndeplinesc condiţia de publicitate. Din momentul 

înscrierii avizului de garanţie reală la Arhiva Electronică de Garanţii Reale 

Mobiliare, denumită în continuare arhivă. 

 Art. 30. - (1)Fac excepţie, de la prevederile art. 29 următoarele:  

C)garanţia reală sau sarcina reală pe valori mobiliare care, potrivit regulilor 

pieţei de valori mobiliare, pot fi transferate prin simpla înregistrare în registrele 

care deservesc piaţa pe care sunt vândute va fi considerată ca fiind făcută publică 

din acest moment; înscrierea la arhivă nu este o metodă validă de publicitate în 

aceste cazuri;" 

Acţiunile emitentului S.C. APROMATCO S.A. sunt tranzacţionate pe piaţă închisă 

începând cu 16.06.2005 (data delistării), iar regulile de transfer sunt stabilite de 

Legea 31/1990, potrivit căreia: 

"Art. 98. - (1) [...] Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în 

formă dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, 

semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor." 

Ca urmare a coroborării precizărilor anterioare, opinia expertului contabil parte 

este că în cazul executării silite a acţiunilor S.C. APROMATCO S.A. făcută în 

baza Legii 99/1999 în dosarul nr.500/2010 de către B.E.J. BOGDAN 

DUMITRACHE, înregistrarea garanţiei reale mobiliare în registrul acţionarilor era 

obligatorie, iar înscrierea garanţiei la arhivă nu este o metodă validă de publicitate. 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în cuprinsul raportului de expertiză nu au 

fost menţionate toate prevederile Legii 31/1990 imperative. 

Raportat la obiecţiunile la obiectivul nr.1, din verificarea actelor a rezultat că 

garanţia reală mobiliară constituită prin Contractul de garanţie reală mobiliară 

nr.63/16.06.2007 nu a fost niciodată înregistrată în Registrul Acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A., deşi art.99.1 din Legea 31/1990 impunea obligativitatea 

înregistrării garanţiilor reale mobiliare în registrul acţionarilor. 
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Opinia expertului contabil parte este că, în conformitate cu art. 98 (1) din Legea 

31/1990 coroborat cu art.29 şi art.30 din Legea 99/1999, în cazul executării silite a 

acţiunilor S.C. APROMATCO S.A. făcută în baza Legii 99/1999 în dosarul 

nr.500/2010 de către B.E.J. BOGDAN DUMITRACHE, înregistrarea garanţiei 

reale mobiliare în registrul acţionarilor era obligatorie, iar înscrierea garanţiei la 

arhivă nu este o metodă validă de publicitate. 

D.4. OBIECŢIUNEA NR.4 

"4) Atâta vreme cât Sava Cătălin a fost împuternicit pentru achiziţii acţiuni, 

semnare tratate şi contracte comerciale precum şi pentru plata impozitelor către 

statul român, acesta trebuia să se înregistreze conform Codului de procedură 

fiscală al României: 

Art. 18 - Împuterniciţii  

(1) În relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un 

împuternicit. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în 

împuternicire sau stabilite de lege, după caz.  

 (2) Împuternicitul este obligat să înregistreze la organul fiscal actul de 

împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege. Revocarea 

împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data înregistrării actului de 

revocare.  

(3) În cazul reprezentării contribuabililor în relaţiile cu organele fiscale prin 

avocat, forma şi conţinutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 

(4) Contribuabilul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune 

declaraţii la organele fiscale, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul 

fiscal în România, care să îndeplinească obligaţiile acestuia faţă de organul fiscal.  

 (5) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi reprezentanţilor fiscali 

desemnaţi potrivit Codului fiscal, dacă legea nu prevede altfel.  

D-na expert se face că nu sesizează nici aceste aspecte." 

RĂSPUNS: 

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal prevede: 
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"Art.30 (3) Orice persoană juridică străină care obţine venituri dintr-o proprietate 

imobiliară situată în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de 

participare deţinute la o persoană juridică română are obligaţia de a plăti impozit 

pe profit, potrivit art. 34, şi de a depune declaraţii de impozit pe profit, potrivit art. 

35. Orice persoană juridică străină poate desemna un reprezentant fiscal pentru a 

îndeplini aceste obligaţii." 

Norma metodologică din 22.01.2004 de aplicare a Legii 571/2003 prevede: 

"pct.89.2 În aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 30 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care 

plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent al 

unei persoane juridice străine, obligaţia plăţii şi declarării impozitului pe profit 

revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la alin. (1) 

al art. 30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului 

desemnat pentru îndeplinirea acestor obligaţii." 

Potrivit art.18 (4) din Codul de procedură fiscală, "Contribuabilul fără domiciliu 

fiscal în România, care are obligaţia de a depune declaraţii la organele fiscale, 

trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să 

îndeplinească, în numele şi din averea contribuabilului, obligaţiile acestuia din 

urmă faţă de organul fiscal.", iar potrivit art.18 (2) al aceluiaşi act normativ: 

"Împuternicitul este obligat să înregistreze la organul fiscal actul de împuternicire, 

în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege..." 

Totodată, potrivit Codului de procedură fiscală: "art.69 (1) Orice persoană sau 

entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal 

primind un cod de identificare fiscală.", iar potrivit art.69 (3)în vederea atribuirii 

codului de identificare fiscală persoanele juridice obligaţia să depună o cerere de 

înregistrare fiscală la A.N.A.F. 

Conform adresei nr.67868/26.05.2011 eliberată de Direcţia Generală Juridica şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului 

de afaceri, societatea străină FORMBY TRADING LIMITED nu este în evidenţele 

acestei autorităţi şi nu figurează cu reprezentaţe deschise în România conform 

Decretului-Lege 122/1990. 

La dosarul de cercetare penală se regăsesc 3 autorizaţii emise pentru SAVA 

CĂTĂLIN de societatea nerezidentă FORMBY TRADING LTD (pe care le voi 

analiza detaliat în răspunsul la obiecţiunea nr.2): 

1. Autorizaţia din 10.11.2001 este o împuternicire generală, care nu conţine nicio 

prevedere referitoare la cumpărări sau vânzări de acţiuni deţinute de FORMBY 
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TRADING LIMITED. Această autorizaţie nu reflectă acordul Consiliului de 

administraţie al societăţii, ci este semnată de un singur administrator - STELIOS 

SAVVIDES, motiv pentru care nici nu poate conferi lui SAVA CĂTĂLIN 

calitatea de reprezentant legal al acestei societăţi.  

Mai mult, autorizaţia din 10.11.2001 nu stabileşte pentru SAVA CĂTĂLIN sarcina 

de a reprezenta societatea faţă de autorităţile române şi nici de a plăti taxele 

societăţii către statul român.  

Nu a fost identificat niciun document care să fi fost încheiat de SAVA CĂTĂLIN 

în cuprinsul căruia să fie menţionată autorizaţia din 10.11.2001.  

Având în vedere cele precizate mai sus, raportat la prevederile autorizaţiei din 

10.11.2001, SAVA CĂTĂLIN nu a avut obligaţia de a se înregistra la autorităţile 

fiscale române ca împuternicit al societăţii nerezidente FORMBY TRADING 

LTD. 

2. Autorizaţia din 14.06.2005este o împuternicire expresă prin care SAVA 

CĂTĂLIN a fost împuternicit de Consiliul de Administraţie al FORMBY 

TRADING LTD să achiziţioneze de la ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. 

702.609 din acţiunile emise de APROMATCO S.A., precum şi acţiuni adiţionale.  

La art.5 această autorizaţie stabileşte: "Dl. SAVA va reprezenta compania 

noastră în relaţiile cu autorităţile locale şi este împuternicit să plătească 

onorariile, taxele sau orice sumă datorată de societatea noastră statului român." 

În baza acestei autorizaţii SAVA CĂTĂLIN a încheiat Contractul de cesiune 

acţiuni nr.35/22.06.2005 prin care FORMBY TRADING LTD a achiziţionat un 

număr de 702.609 acţiuni emise de S.C. APROMATCO S.A. de la S.C. ARBORIA 

MANUFACTURING S.R.L. 

Ca urmare a acestei tranzacţii economice, FORMBY TRADING LTD nu a realizat 

venituri şi nu a avut obligaţia de a depune declaraţii către statul român. Pe cale de 

consecinţă, SAVA CĂTĂLIN nu a avut obligaţia, nici în cazul tranzacţiei 

economice din 22.06.2005, de a se înregistra la organele fiscale române ca 

împuternicit al societăţii nerezidente FORMBY TRADING LTD. 

3. Autorizaţia din 04.04.2007 este o împuternicire expresă prin care SAVA 

CĂTĂLIN a fost împuternicit de Consiliul de Administraţie al FORMBY 

TRADING LIMITED să cumpere de la CDG INVESTMENT S.R.L. şi NĂSTASE 

RALUCA EUGENIA 12% din acţiunile emise de APROMATCO S.A. 

Autorizaţia din 04.04.2007 nu stabileşte pentru SAVA CĂTĂLIN sarcina de a 

reprezenta societatea faţă de autorităţile române şi nici de a plăti taxe în numele 

societăţii către statul român.  
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În baza autorizaţiei din 04.04.2007 SAVA CĂTĂLIN a semnat pentru FORMBY 

TRADING LTD Nota de negocieri nr.260/15.04.2007 atestată de avocat STAN 

TÂRNOVEANU. Nu au fost identificate alte documente care să fi fost încheiate de 

SAVA CĂTĂLIN în baza acestei împuterniciri şi în urma cărora FORMBY 

TRADING LIMITED să fi obţinut venituri care să genereze obligaţii de declarare 

către autorităţile române.  

Prin urmare, nici raportat la prevederile autorizaţiei din 04.04.2007, SAVA 

CĂTĂLIN nu a avut obligaţia de a se înregistra la autorităţile fiscale române ca 

împuternicit al societăţii FORMBY TRADING LTD. 

4. Prin Acordul din 23.07.2007 apostilat cu nr.175133/07/24.07.2007, FORMBY 

TRADING LTD a cedat 702.609 acţiuni emise de S.C. APROMATCO S.A. în 

favoarea creditorului EDEN LLC, în schimbul ştergerii datoriei de 3.300.000 euro 

pe care o avea faţă de creditor. 

Astfel, având în vedere prevederile art. 30, art.34 şi art.35 din Legea 571/2003 şi 

ale Normelor Metodologice de aplicare a codului fiscal, rezultă că FORMBY 

TRADING LTD a obţinut în urma acestei tranzacţii economice un venit din 

proprietăţi imobiliare situate în România, având obligaţia să depună declaraţia 100 

aferentă trimestrului 3 al anului 2007 până pe 25.10.2007 în cuprinsul căreia să 

declare obligaţia: "04. (20010101XX-105) Imp.pe profit datorat de PJ străine", 

precum şi declaraţia 101 privind impozitul pe profit aferentă anului 2007 până pe 

15.04.2008.  

Totodată, în conformitate cu art. 69 din Codul de procedură fiscală, FORMBY 

TRADING LTD trebuia să se înregistreze fiscal în România prin depunerea unei 

declaraţii de înregistrare fiscală la Administraţia Finanţelor publice a Sectorului 3 

Bucureşti,  autoritate competentă conform Ordinului Ministerului Finanţelor 

Publice nr.2157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a 

contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent. 

Din conţinutul autorizaţiei din 14.06.2005 rezultă că SAVA CĂTĂLIN a fost 

desemnat împuternicit fiscal al societăţii FORMBY TRADING LTD. Această 

autorizaţie a fost revocată în 24.09.2007 prin notificarea transmisă de FORMBY 

TRADING LTD către SAVA CĂTĂLIN prin intermediu executorului 

judecătoresc CANEA CĂTĂLIN. 

CONCLUZIE: 

Opinia expertului contabil parte este că, potrivit prevederilor art.69 din Codul de 

procedură fiscală şi a Ordinului M.F.P. 2157/2006, în baza autorizaţiei din 
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14.06.2005, începând cu data de 23.07.2007, SAVA CĂTĂLIN avea obligaţia să 

se înregistreze ca împuternicit al societăţii FORMBY TRADING LTD în relaţia cu 

autorităţile fiscale române şi să depună la A.N.A.F. Sector 3 Bucureşti atât 

Autorizaţia din 14.06.2005 în formă autentică, cât şi cererea de înregistrare fiscală 

pentru societatea FORMBY TRADING LIMITED. 

Calitatea lui SAVA CĂTĂLIN de împuternicit fiscal al societăţii FORMBY 

TRADING LTD a încetat în 17.09.2007, dată când Consiliul de administraţie al 

societăţii a revocat autorizaţia din 14.06.2005. 

D.5. OBIECŢIUNEA NR.5 

"5) Totodată, d-na expert contabil judiciar numit nu prezintă “multitudinea de 

atribuţii” pe care o avea Sava Cătălin, respectiv, administrator la Apromatco cât şi 

împuternicit al lui Formby – mandate ale căror limite nu au fost respectate, prin 

puterea acumulată putând să înscrie la ORC şi să pună în execuţie planul de 

devalizare al celor 2 societăţi, aşa cum s-a demonstrat mai sus. 

* de asemenea, era administrator la Apromatco, dar ţinea în buzunar şi cei 

1,756,522.50 ron aferenţi aşa-zisei vânzări dintre Formby şi Pengana LLC şi 

trebuia din aceştia să achite lipsurile de la societatea la care era administrator 

unic." 

RĂSPUNS: 

În cuprinsul raportului de expertiză contabilă nu sunt menţionate toate funcţiile pe 

care le-a deţinut SAVA CĂTĂLIN şi nici perioada de timp în care a ocupat fiecare 

funcţie. 

În opinia expertului contabil parte, prezentarea cumulului de funcţii îndeplinite de 

SAVA CĂTĂLIN este importantă pentru stabilirea persoanelor afiliate cu acesta şi 

întrucât, în practică, atunci când funcţiile de decizie, execuţie şi control dintr-una 

sau mai multe firme se concentrează în mâinile unei singure persoane, creşte riscul 

ca acea persoană să abuzeze de puterea pe care o deţine. Cumulul funcţiilor poate 

genera şi conflict de interese. 

Din documentele de la dosar reiese că SAVA CĂTĂLIN a deţinut următoarele 

funcţii: 

1) SAVA CĂTĂLIN a fost administrator unic al societăţii APROMATCO 

S.A. în perioada 30.04.2005 - 09.08.2007. 



..............................................................................................................................................   Pagina 165 din 306 

 

Potrivit prevederilor Legii 31/1990: 

"Art. 1. - (1) În vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi 

persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu 

respectarea dispoziţiilor prezentei legi." 

Decretul nr.31/1954 stabileşte că: 

"Art. 34. - Persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund 

scopului ei, stabilit prin lege, actul de înfiinţare sau statut.  

Orice act juridic care nu este făcut în vederea realizării acestui scop este nul." 

Orice societate comercială acţionează pentru realizarea obiectului său de activitate. 

Potrivit Actului constitutiv, S.C. APROMATCO S.A. are ca obiect principal de 

activitate: "Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata". 

Din cuprinsul paginii 6 din Nota de negocieri nr.260/15.04.2007 atestată de avocat 

STAN TÂRNOVEANU, precum şi din pagina 8 a Actului Adiţional 

nr.2/02.07.2007  la Nota de negocieri nr.260, ambele documente semnate de 

SAVA CĂTĂLIN, rezultă că:  

"[...] FORMBY TRADING LIMITED şi SAVA CĂTĂLIN îşi asumă obligaţia de 

diligenţă în vederea întreprinderii tuturor demersurilor legale necesare în vederea 

dizolvării şi lichidării voluntare a S.C. APROMATCO S.A. în termen de 1 an de la 

data semnării prezentei note de negocieri." 

Nu există la dosarul de cercetare penală nicio Hotărâre A.G.A. APROMATCO 

S.A. şi niciun document prin care FORMBY TRADING LTD (acţionar majoritar 

la S.C. APROMATCO S.A. cu 75,50% din capitalul social) să fi decis dizolvarea 

şi lichidarea societăţii, iar SAVA CĂTĂLIN nu are niciun mandat special din 

partea societăţii FORMBY TRADING LTD care să-i confere autorizaţia să dizolve 

şi să lichideze APROMATCO S.A. 

2) SAVA CĂTĂLIN a fost împuternicit al societăţii FORMBY TRADING 

LIMITED, în baza a 2 autorizaţii, şi anume: 

* autorizaţia expresă din 14.06.2005 (consultata în traducere legalizată cu 

nr.8923/27.09.2007 - notar public MONICA POP) semnată de ambii administratori 

din Consiliul de administraţie al FORMBY TRADING LIMITED; 
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* autorizaţia expresă din 04.04.2007 (consultata în traducere legalizată cu 

nr.10020/05.04.2011 - notari publici DANIELA NEGRILA şi MEDA ENACHE), 

semnată de ambii administratori din Consiliul de administraţie al FORMBY 

TRADING LIMITED.  

La dosar mai există şi autorizaţia generală din 10.11.2001 (consultata în 

traducere legalizată cu nr.8928/27.09.2007 - notar public MONICA POP) semnată 

de un singur administrator, respectiv Stelios Savvides, însă aceasta nu reflectă o 

hotărâre a Consiliului de Administraţie al FORMBY TRADING (care e în fapt 

reprezentantul legal al societăţii), motiv pentru care expertul contabil consideră că 

această autorizaţie generală nu conferă lui SAVA CĂTĂLIN calitatea de 

reprezentant al FORMBY TRADING LTD.  

Toate cele 3 autorizaţii au fost revocate, în întregime şi expres, în data de 

17.09.2007 prin Hotărârea reprezentaţilor legali ai FORMBY TRADING 

LIMITED: STELIOS SAVVIDES şi EVA AGATHANGELOU, hotărâre 

apostilata cu nr.222581/07/18.09.2007. Decizia de revocare a fost adusă la 

cunoştinţă lui SAVA CĂTĂLIN la data de 21.09.2007, prin comunicarea 

notificării nr.158/20.09.2007 făcută prin agent procedural de BEJ CANEA 

CĂTĂLIN conform Procesului Verbal nr.3565/21.09.2007. 

3) SAVA CĂTĂLIN a fost asociat majoritar la S.C. ARBORIA 

MANUFACTURING S.R.L.în perioada 26.02.2005 - 21.06.2005, aşa cum atestă 

următoarele documente: 

- Prin Contractul de cesiune nr.7972/26.02.2005 atestat de avocat MARIN 

VASILE, SAVA CĂTĂLIN a achiziţionat de la GRIGORIU ADRIAN un număr 

de 13.102 părţi sociale ale ARBORIA MANUFACTURING SRL, reprezentând 

99,9924% din capitalul social; 

- Prin Contractul de cesiune nr.32/22.06.2005 atestat de avocat MARIN VASILE, 

SAVA CĂTĂLIN a vândut către EDEN LLC (societate deţinută de GRIGORIU 

ADRIAN şi TOMA AURICA) un număr de 13.102 părţi sociale ale ARBORIA 

MANUFACTURING SRL, reprezentând 99,9924% din capitalul social. 

Istoricul eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu nr.316567/17.08.2011 atestă 

că: 
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* SAVA CĂTĂLIN a fost înregistrat în Registrul Comerţului ca asociat al 

ARBORIA MANUFACTURING SRL în 10.03.2005 în baza Încheierii 

nr.11855/10.03.2005 ca urmare a cererii de menţiune 85907/08.03.2005, cu o 

deţinere de 99,9924% din capitalul social.; 

* retragerea lui SAVA CĂTĂLIN din societatea ARBORIA MANUFACTURING 

SRL a fost înregistrată în Registrul Comerţului în 27.06.2005 în baza încheierii 

nr.30012/27.06.2005, ca urmare a cererii de menţiuni nr.309043/23.06.2005. 

4) Asociat al societăţii SANTEX LLC deţinând 80% din acţiuni prin 

intermediul firmei PRIMI LIMITED pentru nici măcar o zi conform 

următoarelor documente: 

A) În 11.04.2007 GRIGORIU ADRIAN cedează 80% din acţiunile pe care le 

deţine în SANTEX LLC (prin firma PRIMI LIMITED) către SAVA CĂTĂLIN. 

Documentul de transfer poartă 3 semnături: GRIGORIU ADRIAN, SAVA 

CĂTĂLIN şi MARIN VASILE (acesta fiind în fapt al doilea acţionar în SANTEX 

LLC cu 20%); 

B) Tot în 11.04.2007 SAVA CĂTĂLIN cedează cele 80% din acţiunile deţinute în 

SANTEX LLC (prin firma PRIMI LIMITED) către LILIAN TRADING LLC 

(societate ai cărei proprietari sunt TOMA AURICA 50% şi GRIGORIU ADRIAN 

50%). Documentul de transfer poartă 4 semnături: SAVA CĂTĂLIN, MARIN 

VASILE, TOMA AURICA şi GRIGORIU ADRIAN; 

C) Prin Contractul de cesiune cu nr.58/11.04.2007 atestat de avocatul MARIN 

VASILE, SAVA CĂTĂLIN cesioneazăaceleaşi 80% din acţiunile deţinute în 

SANTEX LLC (prin firma PRIMI LIMITED) către MARIN VASILE. 

În 26.06.2007 MARIN VASILE înscrie în A.E.G.R.M. o garanţie în favoarea lui 

personal asupra 80% din acţiunile SANTEX LLC, precum şi asupra întregului fond 

de comerţ al acestei societăţi, debitori fiind SANTEX LLC şi SAVA CĂTĂLIN 

(conform avizului de garanţie nr.2007-00007860381603-RKC din 26.06.2007). 

De remarcat faptul că din actele obţinute în Comisia rogatorie rezultă căîn 

urma cesiunii din 11.04.2007 dintre cedentul SAVA CĂTĂLIN şi cesionara 

LILIAN TRADING LLC, societatea LILIAN TRADINGa fost înregistratăla 

autorităţile competente ca asociatal SANTEX LLC cu o deţinere de 80% din 
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capitalul social, iar Contractul de cesiune nr.58/11.04.2007 NU A FOST 

ÎNREGISTRAT NICIODATĂ. 

Din cele prezentate anterior rezultă că în 11.04.2007 SAVA CĂTĂLIN a 

încheiat în paralel 2 contracte prin care a cedat acelaşi pachet de acţiuni 

deţinute de el la SANTEX LLC către persoane diferite, respectiv către 

LILIAN TRADING LLC şi ulterior către MARIN VASILE.  

Deşi a luat la cunoştinţă, semnând şi exprimându-şi acordul, despre actul de 

transfer a acţiunilor către LILIAN TRADING LLC şi de faptul că SAVA 

CĂTĂLIN nu mai era proprietar al celor 80% din acţiunile SANTEX LLC, 

MARIN VASILE a atestat ulterior un alt contract de cesiune, Contractul 

nr.58/11.04.2007, prin care şi-a însuşit el personal cele 80% din acţiunile 

SANTEX LLC. 

Mai mult, atât pe cererea de deschidere de cont din 30.04.2007 depusă la "BANK 

OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, cât şi pe documentul cu specimenele de 

semnături din 22.05.2007 depuse la bancă de societatea SANTEX LLC regăsim 2 

semnături din partea acestei societăţi: GRIGORIU ADRIAN (care este asociat în 

LILIAN TRADING LLC) şi MARIN VASILE, ambii semnând şi la rubrica 

"beneficiari", ceea ce demonstrează faptul că GRIGORIU ADRIAN nu avea 

cunoştinţă până la data de 22.05.2007 despre existenţa Contractului de cesiune 

nr.58/11.04.2007, iar MARIN VASILE nu a prezentat acest contractnici la bancă şi 

nici lui GRIGORIU ADRIAN, CEEA CE CONDUCE LA CONCLUZIA CĂ 

EXISTĂ POSIBILITATEA CA, LA DATA DE 22.05.2007, CONTRACTUL 

ATESTAT CU NR.58/11.04.2005 DE AVOCAT MARIN VASILE SĂ NU FI 

EXISTAT. 

Deţinerea pachetul de acţiuni majoritar în societatea SANTEX LLC este 

importantă întrucât această societate este parte semnatară în Nota de negocieri 

nr.260/15.04.2007 atestată de avocat STAN TÂRNOVEANU, iar prevederile 

Notei de negocieri nr.2, semnată de SAVA CĂTĂLIN şi MARIN VASILE, au ca 

finalitate ca SANTEX LLC să devină: 

- asociat cu 50% în CDG INVESTMENT S.R.L. (care deţine KOILADA INVEST 

S.R.L. - firma proprietară a imobilelor din str. Jiului nr.50-118 şi str. Jiului nr.120-

138, Bucureşti, sector 1) 

şi 
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- asociat cu 50% în JIULUI INVESTMENT S.R.L. (societate care deţinea în 

proprietate imobilul din str. Jiului, nr.10-48, Bucureşti, sector 1). 

Având în vedere cele precizate anterior şi din coroborarea datelor din 

documentele de la dosarul de cercetare penală, în special:  

- Contractul de cesiune nr.59/09.05.2007 atestat de MARIN VASILE, prin care s-

au cesionat drepturile litigioase în dosarul 43785/3/2006 de la KOILADA LLC 

(societate deţinută de GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA, aşa cum atestă 

"declaration of trust" obţinute în comisia rogatorie) către SANTEX LLC; 

- Contractul de tranzacţie încheiat în 10.05.2007 de care s-a luat act prin Sentinţa 

comercială nr.6418/10.05.2007 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a VI-a 

comercială; 

- Notele de negocieri din 16.11.2003 şi 15.04.2007; 

în opinia expertului contabil parte întocmirea Contractului de cesiune 

nr.58/11.04.2007 s-a făcut pentru ca societatea SANTEX LLC să fie preluată 

fără acordul proprietarului de drept LILIAN TRADING (deţinută de 

GRIGORIU ADRIAN şI TOMA AURICA) de către MARIN VASILE, în 

paralel cu preluarea de SANTEX LLC a drepturilor societăţii KOILADA 

LLC izvorâte din Nota de negocieri din 16.11.2003, interesul constituindu-l 

atât câştigarea proprietăţii asupra a 3 imobile, formate din teren şi construcţii 

aferente, situate în Bucureşti, str. Jiului nr.10-48, nr.50-118 şi nr.120-138  

deţinute de societăţi la care SANTEX LLC urma să devină asociat (CDG 

INVESTMENT S.R.L., KOILADA INVEST S.R.L. şi JIULUI INVESTMENT 

S.R.L., cât şi lipsirea beneficiarilor reali ai SANTEX LLC şi KOILADA LLC 

(GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA) de puterea decizională şi 

executivă în legătură cu drepturile izvorâte din Nota de negocieri din 

16.11.2003 şi Nota de negocieri nr.260/15.04.2007. 

Important este şi faptul că aceste 3 imobile din Bucureşti, str. Jiului, sector 1, au 

aparţinut S.C. APROMATCO S.A. şi au fost scoase din patrimoniul acestei 

societăţi în condiţii care pot indica înşelăciunea, pe care le voi detalia în răspunsul 

la obiecţiunile la obiectivul nr.15. 

Expertul contabil parte consideră că numai organul de urmărire penală, prin 

metode specifice, poate stabili data reală a întocmirii Contractului nr.58, de ce 
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SAVA CĂTĂLIN şi MARIN VASILE au procedat la întocmirea Contractului 

de cesiune nr.58/11.04.2007 în condiţiile în care SAVA CĂTĂLIN deja 

cesionase în 11.04.2007 cele 80% din acţiuni pe care le deţinea în SANTEX 

LLC către LILIAN TRADING LLC şi de ce au omis să comunice Contractul 

nr.58/11.04.2007atât societăţii LILIAN TRADING LLC (societate care are că 

asociaţi pe GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA) cât şi băncii BANK OF 

CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD. 

Remarcăm şi faptul că în Nota de negocieri nr.260/15.04.2007 şi actele adiţionale 

la aceasta există referiri cu privire la proprietarii societăţii SANTEX LLC, astfel: 

* În Nota de negocieri nr.260/15.04.2007 la pagina 5 paragraful nr.2 se specifică: 

"La data semnării prezentei note de negocieri părţile sociale ale SANTEX LLC - 

WASHINGTON D.C. sunt deţinute în proporţie de 20% de către FORMIA 

LIMITED (persoana juridică străină... al cărei asociat unic este dl. MARIN 

VASILE) şi în proporţie de 80% de către PRIMI LIMITED (persoana juridică 

străină... al cărei asociat unic este dl. SAVA CĂTĂLIN)." 

Afirmaţia din Nota de negocieri nr.260/15.04.2007 la pagina 5 paragraful nr.2  este 

contrazisă de acte. Conform actelor de la dosarul de cercetare penală, la 

15.04.2007 asociaţi ai societăţii SANTEX LLC sunt: LILIAN TRADING LLC 

care deţine 80% (prin intermediul societăţii PRIMI LIMITED) şi MARIN VASILE 

care deţine 20% (prin intermediul societăţii FORMIA LIMITED). 

* În Actul adiţional nr.2/02.07.2007 la Nota de negocieri nr.260/15.04.2007, la 

pagina 6 paragraf 5, se precizează: 

"La data semnării prezentei note de negocieri părţile sociale ale SANTEX LLC - 

WASHINGTON D.C. sunt deţinute în proporţie de 20% de către FORMIA 

LIMITED (persoana juridică străină... al cărei asociat unic este dl. MARIN 

VASILE) şi în proporţie de 80% de către PRIMI LIMITED (persoana juridică 

străină... al cărei asociat unic este dl. SAVA CĂTĂLIN)." 

Şi afirmaţia din Actul adiţional nr.2/02.07.2007 la Nota de negocieri 

nr.260/15.04.2007 la pagina 6 paragraful 5  este contrazisă de acte. Conform 

actelor de la dosarul de cercetare penală, la 02.07.2007 asociaţi ai societăţii 

SANTEX LLC sunt: LILIAN TRADING LLC care deţine 80% (prin intermediul 
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societăţii PRIMI LIMITED) şi MARIN VASILE care deţine 20% (prin intermediul 

societăţii FORMIA LIMITED).  

Totodată, la 02.07.2007 FORMBY TRADING LIMITED are ca beneficiari reali 

pe GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA, iar această societate nu a fost 

niciodată deţinută de MARIN VASILE. 

Numai organul de urmărire penală, prin metode specifice, poate stabili care a fost 

motivaţia afirmaţiilor neconforme cu realitatea documentară cu privire la 

proprietarii societăţii SANTEX LLC şi ai societăţii FORMBY TRADING 

LIMITED, afirmaţii asumate de MARIN VASILE şi SAVA CĂTĂLIN prin 

semnarea Notei de negocieri nr.260/15.04.2007 şi a Actului adiţional 

nr.1/02.07.2007 la Nota de negocieri nr.260. 

5) SAVA CĂTĂLIN a fost administrator al S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. 

din 02.07.2007 cu dată expirare mandat 02.07.2011, aşa cum atestă Furnizarea 

de informaţii nr.23122/27.01.2010 eliberată de Oficiul Registrului Comerţului. 

SAVA CĂTĂLIN a fost numit administrator al CDG INVESTMENT S.R.L. prin 

Hotărârea A.G.A. CDG INVESTMENT S.R.L. din 02.07.2007 în cadrul căreia au 

votat asociaţii CEERES (reprezentat de ALEXANDER ETIENNE HERGAN în 

baza Procesului - verbal al Consiliului de administraţie al CEERES din 

02.07.2007) şi OCEANIS (reprezentat de ALEXANDER ETIENNE HERGAN în 

baza Procesului - verbal al Consiliului de administraţie al OCEANIS din 

21.05.2007).  

SAVA CĂTĂLIN este înregistrat în Registrul Comerţului ca administrator al CDG 

INVESTMENT S.R.L. în 02.08.2007 în baza încheierii nr.315671/02.08.2007, ca 

urmare a cererii de menţiuni nr.315671/03.07.2007.  

Numirea lui SAVA CĂTĂLIN ca administrator al CDG INVESTMENT SRL din 

partea societăţii FIER FORJAT M&I SRL este o consecinţă a prevederilor art.13.1 

în Actul adiţional nr.2 din 02.07.2007 la Nota de negocieri nr.260/15.04.2007.  

Din 02.07.2007 până în 25.09.2012, S.C. CDG INVESTMENT S.R.L.este 

administrată de 2 administratori: ALEXANDER ETIENNE HERGAN şi SAVA 

CĂTĂLIN. 

În 25.09.2012, prin Procesul - verbal al şedinţei Consiliului de administraţie al 

CEERES (format din PEETER BOOSTER şi H.A. VAN WIJLEN), CEERES în 
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calitate de asociat al CDG INVESTMENT S.R.L. hotărăşte: revocarea din funcţia 

de administratori a lui ALEXANDER ETIENNE HERGAN şi SAVA CĂTĂLIN 

şi numirea unui nou administrator MATTEW A. PROSKINE. 

6) SAVA CĂTĂLIN a fost administrator al S.C. KOILADA INVEST 

S.R.L.din 02.07.2007 cu dată expirare mandat 01.07.2011, aşa cum atestă 

Furnizarea de informaţii nr.23123/27.01.2010 eliberată de Oficiul Registrului 

Comerţului. 

SAVA CĂTĂLIN a fost numit administrator al KOILADA INVEST S.R.L. prin 

Decizia asociatului unic CDG INVESTMENT S.R.L. din 02.07.2007 reprezentat 

de administratorul ALEXANDER ETIENNE HERGAN. 

SAVA CĂTĂLIN este înregistrat în Registrul Comerţului ca administrator al 

KOILADA INVEST S.R.L. în 09.07.2007 în baza încheierii nr.40156/09.07.2007, 

ca urmare a cererii de menţiuni nr.319518/05.07.2007. 

Numirea lui SAVA CĂTĂLIN ca administrator al KOILADA INVESTMENT 

S.R.L. din partea societăţii FIER FORJAT M&I SRL este o consecinţă a 

prevederilor art.13.1 în Actul adiţional nr.2 din 02.07.2007 la Nota de negocieri 

nr.260/15.04.2007 

Din 02.07.2007 S.C. KOILADA INVESTMENT S.R.L. este administrată de 2 

administratori: ALEXANDER ETIENNE HERGAN şi SAVA CĂTĂLIN. 

7) SAVA CĂTĂLIN a fost administrator al S.C. JIULUI INVESTMENT 

S.R.L. din 02.07.2007 cu data expirare mandat 01.07.2011, aşa cum atestă 

Furnizarea de informaţii nr.23120/27.01.2010 eliberată de Oficiul Registrului 

Comerţului. 

SAVA CĂTĂLIN a fost numit administrator al JIULUI INVESTMENT S.R.L. 

prin Hotărârea A.G.A. JIULUI INVESTMENT S.R.L. din 02.07.2007 în cadrul 

căreia au votat asociaţii CEERES (reprezentat de ALEXANDER ETIENNE 

HERGAN în baza Procesului - verbal al Consiliului de administraţie al CEERES 

din 02.07.2007) şi OCEANIS (reprezentat de ALEXANDER ETIENNE HERGAN 

în baza Procesului - verbal al Consiliului de administraţie al OCEANIS din 

21.05.2007). 
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SAVA CĂTĂLIN este înregistrat în Registrul Comerţului ca administrator al S.C. 

JIULUI INVESTMENT S.R.L. în 02.08.2007 în baza încheierii 

nr.45214/02.08.2007, ca urmare a cererii de menţiuni nr.315668/03.07.2007. 

Numirea lui SAVA CĂTĂLIN ca administrator al JIULUI INVESTMENT S.R.L. 

din partea societăţii FIER FORJAT M&I SRL este o consecinţă a prevederilor 

art.13.2 în Actul adiţional nr.2 din 02.07.2007 la Nota de negocieri 

nr.260/15.04.2007.  

Începând cu 02.07.2007, S.C. CDG INVESTMENT S.R.L.este administrată de 2 

administratori: ALEXANDER ETIENNE HERGAN şi SAVA CĂTĂLIN. 

8) SAVA CĂTĂLIN a fost împuternicit al societăţii SANTEX LLC în baza a 

doua împuterniciri speciale emise de această societate în 05.04.2007, respectiv în 

11.04.2007. 

Prin aceste împuterniciri SAVA CĂTĂLIN a fost autorizat să cumpere 50% din 

părţile sociale ale S.C. KOILADA INVEST S.R.L., să înfiinţeze o nouă companie 

cu participarea 50% a societăţii SANTEX LLC împreună cu ALEXANDER 

ETIENNE HERGAN sau o companie desemnată de acesta, să negocieze şi să 

semneze orice tranzacţie în interesul societăţii SANTEX LLC în ROMÂNIA. 

9) SAVA CĂTĂLIN a fost martor la Contractul de împrumut din 02.08.2007 

ora 14.00 prin care PENGANA LLC în calitate de cedent şi procurator de 

fonduri (reprezentată de MARIN VASILE) ar fi împrumutat pe MARIN ION 

şi MARIN MARIA cu suma de 1.150.000 lei (echivalentul a 365.079 euro la 

cursul 3,15 lei/eur), împrumut cu scadenţa 02.08.2009. Contractul nu este semnat 

de MARIN MARIA.  

Prin declaraţia înregistrată la notar public MEDA ENACHE cu 

nr.4366/16.02.2011, MARIN ION a afirmat că nu a semnat acest Contract de 

împrumut, pe cale de consecinţă acest document este suspect de fals, numai 

organul de urmărire penală, prin metode specifice, poate stabili realitatea 

împrumutului şi cui aparţin semnăturile de pe acest document.  

10) Semnătura lui SAVA CĂTĂLIN apare pe împuternicirea avocaţială cu 

nr.22/05.08.2010 dată de PENGANA LLC avocaţilor Prioteasa/Radu Englezu 

pentru intervenţie contra cererii nr.448343/04.08.2010 la O.N.R.C., semnătura 
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lui SAVA CĂTĂLIN fiind pusă în locul reprezentantului legal al PENGANA 

LLC. 

11) SAVA CĂTĂLIN a fost beneficiarul sumei de 100.000 euro care i-au fost 

plătiţi în data de 01.10.2007 de societatea PAFIA LLC (societate deţinută de 

avocatul MARIN VASILE, conform actelor de dizolvare şi a actelor din comisia 

rogatorie), în contul personal deschis la BCR IBAN 

RO72RNCB51110003494700002, operaţiunea fiind înregistrată pe extrasul de 

cont al lui SAVA CĂTĂLIN cu explicaţia "Încasare externă de la PAFIA LLC din 

cont 341.109.01.008.1. EUR.0 Deutch Bank AG reprezentând contract împrumut - 

nota contabila întocmită de Gina Stefanita în 01.10.2007." 

12) SAVA CĂTĂLIN este asociat unic şi administrator al societăţii VILA 

NET S.R.L., CUI 13150859, aşa cum atestă Furnizarea de informaţii cu 

nr.1026170 din 08.06.2013 eliberată de Oficiul registrului comerţului. 

În 12.07.2007 FIER FORJAT M&I S.R.L. (controlată de MARIN VASILE) a 

plătit din contul RO28 BRMA 0700 0060 9440 0000 deschis la Banca Românească 

S.A. suma de 939.000 lei către S.C. VILA NET S.R.L., societate deţinută de 

SAVA CĂTĂLIN. 

Societatea VILA NET S.R.L. a depus o cerere de deschidere a insolventei S.C. 

APROMATCO S.A. în dosar 70899/3/2011, conexat cu dosarul 24368/3/2011, 

cerere care a fost respinsă, creanţa fiind considerată fictivă de către instanţă. 

13) SAVA CĂTĂLIN a fost administrator şi asociat cu 95% din părţile sociale 

la S.C. ACVILA S.R.L., CUI 15079526, aşa cum atestă Furnizarea de informaţii 

eliberată de Oficiul registrului comerţului. 

În 12.07.2007 FIER FORJAT M&I S.R.L.(controlată de MARIN VASILE) a plătit 

din contul RO28 BRMA 0700 0060 9440 0000 deschis la Banca Romeasca S.A. 

suma de 1.878.000 lei către S.C. ACVILA S.R.L.  

14) SAVA CĂTĂLIN a fost cumpărător de acţiuni emise de APROMATCO 

S.A., dar nu s-a găsit niciun Registru al Acţionarilor în care SAVA CĂTĂLIN să fi 

fost înscris. Astfel: 

- prin Contractul de cesiune acţiuni nr.41/08.07.2005 atestat de avocat MARIN 

VASILE, SAVA CĂTĂLIN ar fi achiziţionat de la BURLACU GEORGETA un 

număr de 40 acţiuni emise de APROMATCO S.A. având numerele de ordine de la 
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20380 la 20419, acţionarul BURLACU GEORGETA fiind înscris la poziţia 514 în 

Registrul Acţionarilor (aşa cum atestă Certificatul de acţionar 

nr.8352913/16.08.1996 consultat în copie). 

- prin Contractul de cesiune acţiuni nr.42/08.07.2005 atestat de avocat MARIN 

VASILE, SAVA CĂTĂLIN ar fi achiziţionat de la BURLACU LIVIU un număr 

de 40 acţiuni emise de APROMATCO S.A. având numerele de ordine de la 20504 

la 20543, acţionarul BURLACU LIVIU fiind înscris la poziţia 514 în Registrul 

Acţionarilor (aşa cum atestă Certificatul de acţionar nr.8352933/16.08.1996 

consultat în copie). 

- prin Contractul de cesiune acţiuni nr.43/08.07.2005 atestat de avocat MARIN 

VASILE, SAVA CĂTĂLIN ar fi achiziţionat de la MARINESCU MARIA un 

număr de 40 acţiuni emise de APROMATCO S.A. având numerele de ordine de la 

91846 la 91885, şi alte 40 de acţiuni cu numerele de ordine de la 10778 până la 

10817. În contractul de cesiune nr.43 sunt specificate doua certificate de acţionar 

care ar atesta deţinerea acţiunilor de către cedent: nr.8351696/16.08.1996 şi 

8351695/16.08.1996, precum şi poziţiile 2313 şi 272 din Registrul Acţionarilor.  

- prin Contractul de cesiune acţiuni nr.001/19.07.2010 atestat de avocat MARIN 

VASILE, SAVA CĂTĂLIN a vândut un număr de 121 acţiuni emise de 

APROMATCO SA către PENGANA LLC. 

În Registrul Acţionarilor din 12.08.2005 preluat de la R.R.A., SAVA CĂTĂLIN 

nu figura ca acţionar al SC APROMATCO S.A. Nu s-a găsit niciun Registru al 

Acţionarilor APROMATCO S.A. în care SAVA CĂTĂLIN să fi fost înregistrat ca 

acţionar.  

Având în vedere că documentele acoperă o plajă de timp mare, pentru a putea 

distinge fenomenul, expertul contabil parte a analizat cumulat funcţiile pe care le-a 

deţinut SAVA CĂTĂLIN, coroborate cu: 

- documentele de la dosarul de cercetare penală, în special: Nota de negocieri din 

16.11.2003, Nota de negocieri nr.260/15.04.2007 atestată de avocatul STAN 

TÂRNOVEANU şi cele 3 acte adiţionale la aceasta (Actul adiţional 1/01.06.2007, 

Actul adiţional nr.2/02.07.2007 şi Actul adiţional nr.3/15.08.2007), precum şi 

tranzacţiile şi documentelecare au legătură cu notele de negocieri (analizate în 

detaliu în prezentul răspuns - obiectivul nr.15);  
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- finalitatea tuturor operaţiunilor efectuate din 2003 până în prezent cu activele 

aparţinând S.C. APROMATCO S.A. (prezentate detaliat în prezentul răspuns la  

obiectivul nr.5), precum şi cu acţiunile emise de S.C. APROMATCO S.A. 

(prezentul răspuns - obiectivul nr.2);  

- circuitele de bani derulate între părţile implicate (prezentul răspuns - obiectivul 

nr.9). 

Opinia expertului contabil parte este că numai din analiza documentelor 

întocmite şi a tranzacţiilor realizate începând cu anul 2003 până în prezent 

poate fi înţeleasă şi desluşită cauza care face obiectul dosarului nr.287/P/2010, 

ca ansamblu al următoarelor evenimente, în cadrul cărora şi SAVA 

CĂTĂLIN a avut un rol important prin prisma cumulului de funcţii pe care 

le-a deţinut: 

- În decembrie 2003 trei active importante ca valoare, şi anume imobilele 

formate din teren şi construcţii aferente, situate în Bucureşti, str. Jiului nr.10-

48, nr.50-118 şi nr.120-138,  au fost scoase din patrimoniul S.C. 

APROMATCO S.A. pentru o sumă modică faţă de valoarea de piaţă a 

proprietăţilor, ca o condiţie impusă prin Nota de negocieri din 16.11.2003, în 

scopul şi sub pretextul realizării unui proiect de dezvoltare imobiliară în 

comun de către firme controlate de ALEXANDER ETIENNE HERGAN şi 

GRIGORIU ADRIAN; 

- În urma neîndeplinirii de către firmele controlate de  ALEXANDER 

ETIENNE HERGAN a obligaţiilor asumate prin Nota de negocieri din 

16.11.2003, GRIGORIU ADRIAN a încercat prin intermediul firmelor pe 

care le controlează (S.C. APROMATCO S.A., FORMBY TRADING 

LIMITED, SANTEX LLC, KOILADA LLC, LILIAN TRADING) să 

recupereze în patrimoniul S.C. APROMATCO S.A. cele 3 imobile din str. 

Jiului, Bucureşti, în acest scop fiind demarate o serie de acţiuni în justiţie; 

- în urma încheierii simultane a unui ansamblu de documente care conţin 

prevederi pentru care nici GRIGORIU ADRIAN şi nici firmele controlate de 

acesta nu şi-au dat niciodată acordul, documente semnate de SAVA 

CĂTĂLIN, MARIN VASILE, ALEXANDER ETIENNE HERGAN, ZLATE 

ANDREI, ENGLEZU RADU OCTAVIAN, începând cu anul 2005 până în 

prezent, acţiunile demarate în justiţie de firmele controlate de GRIGORIU 

ADRIAN pentru recuperarea proprietăţii asupra celor 3 imobile situate în str. 
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Jiului din Bucureşti au fost închise, iar imobilele în cauză au rămas în 

patrimoniul KOILADA INVEST S.R.L. şi JIULUI INVESTMENT S.RL., 

societăţi controlate de ALEXANDER ETIENNE HERGAN.  

Semnarea documentelor de către SAVA CĂTĂLIN în numele firmelor 

controlate de GRIGORIU ADRIAN, documente care conţin prevederi pentru 

care GRIGORIU ADRIAN nu ţi-a dat acordul, a avut ca finalitate şi 

renunţarea S.C. APROMATCO S.A., a societăţii SANTEX LLC şi a societăţii 

KOILADA LLC la drepturile legale rezultate din Nota de negocieri din 

16.11.2003 şi la recuperarea imobilelor din Bucureşti, str. Jiului nr.10-48, 

nr.50-118 şi nr.120-138, precum şi renunţarea la drepturile rezultate din 

Notele de negocieri cu adiţionale făcută de SANTEX LLC în favoarea FIER 

FORJAT M&I S.R.L. (societate controlată de MARIN VASILE şi deţinută de 

fratele acestuia MARIN ION). 

La momentul întocmirii notei de negociere n.260/15.04.2007, S.C. 

APROMATCO S.A. era deţinută de acţionarul majoritar FORMBY 

TRADING LTD, iar societăţile FORMBY TRADING LTD, SANTEX LLC şi 

KOILADA LLC sunt deţinute de GRIGORIU ADRIAN şi soţia sa TOMA 

AURICA. 

- în data de 09.07.2007 S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. a încasat suma de 

3.300.000 EURO în contul deschis la Banca Românească S.A. IBAN 

RO63BRMA0700006094495400 de la societatea CEERES, controlată de 

ALEXANDER ETIENNE HERGAN. Din banii încasaţi de la CEERES, 

MARIN VASILE, SAVA CĂTĂLIN şi persoane afiliate acestora (ZLATE 

ANDREI, S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., MARIN RADU ANDREI, FIER 

FORJAT EXPERT SRL, MARIN MARIETA, PENGANA LLC, PAFIA 

LLC, VILA NET S.R.L., ACVILA S.R.L.) au derulat circuite financiare 

complexe în baza unor contracte de împrumut sau de ante/vânzare-

cumpărare imobile prin care s-a justificat provenienţa banilor, circuite pe 

care le prezint detaliat în prezentul răspuns la obiecţiunile la obiectivul nr.9. 

În sesizările Oficiului de prevenire şi combatere a spălării banilor se arată că 

există indicii că suma de 3.300.000 EURO plătită de CEERES provine din 

fraudarea unor societăţi româneşti. 

- începând cu luna iunie 2007, în baza Contractului de cesiune nr.61, a Actului 

adiţional nr.62 şi a Contractului de garanţie reală mobiliară nr.63, întocmite 



..............................................................................................................................................   Pagina 178 din 306 

 

în 16.06.2007 şi semnate de SAVA CĂTĂLIN atât pentru cedentul FORMBY 

TRADING LTD cât şi pentru S.C. APROMATCO S.A., fără să existe acordul 

cedentului, s-a încercat preluarea a 702.609 acţiuni deţinute de FORMBY 

TRADING LTD la APROMATCO S.A. de către societatea PENGANA LLC 

(deţinută de avocatul MARIN VASILE), iar începând cu luna aprilie 2010 s-a 

încercat înregistrarea PENGANA LLC ca acţionar atât în Registrul 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A., precum şi în Registrul Comerţului, 

totodată s-a încercat şi preluarea în fapt a administrării societăţii de către 

PENGANA LLC prin întocmirea mai multor Hotărâri A.G.A. APROMATCO 

S.A. şi inclusiv prin ocupare fizică a sediului societăţii şi a proprietăţilor 

deţinute de această societate aşa cum rezultă din plângerea pentru tulburare 

de posesie care stă la baza dosarului 287/P/2010, în condiţiile pe care le-am 

detaliat în prezentul raport în răspunsul privind istoricul acţionarilor şi 

administratorilor pe care le-am identificat în baza actelor de la dosarul de 

cercetare penală; 

Legea 31/1990 spune că: "art.144.3 (1) Administratorul care are într-o anumită 

operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societăţii trebuie să 

îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe cenzori sau auditori 

interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune." 

În 01.10.2007 SAVA CĂTĂLIN a încasat în contul său personal deschis la 

BCR având IBAN RO72RNCB51110003494700002 suma de 100.000 euro de 

la PAFIA LLC (deţinută tot de MARIN VASILE), iar prin intermediul 

societăţilor pe care le deţine (ACVILA S.R.L. şi VILA NET S.R.L.) SAVA 

CĂTĂLIN tot în 2007 a încasat suma totală de 2.878.000 lei de la societăţi 

afiliate cu PENGANA LLC, de unde rezultă indicii privind un interes 

personal al lui SAVA CĂTĂLIN  de a semna Actul adiţional nr.62 şi 

Contractul de garanţie reală mobiliară nr.63, întocmite în 16.06.2007  în 

calitate de administrator al S.C. APROMATCO S.A., precum şi de a emite 10 

bilete la ordin în alb în numele acestei societăţi în favoarea PENGANA LLC; 

- subsecvent Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007, s-a realizat rostogolirea 

pachetului majoritar de 702.609 acţiuni emise de APROMATCO S.A. prin 

mai multe contracte de cesiune către societăţi deţinute sau afiliate cu MARIN 

VASILE: Contractul de cesiune nr.72/12.07.2007 de la PENGANA LLC către 

FIER FORJAT M&I S.R.L., Contractul de cesiune nr.77/02.08.2007 tot de la 

PENGANA LLC către FIER FORJAT M&I S.R.L., Actul de adjudecare 
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directă a acţiunilor din 14.05.2010 prin care PENGANA LLC a preluat 

702.609 acţiuni prin executare silită de la EDEN LLC (succesoarea lui 

FORMBY TRADING LTD), Contractul de cesiune nr.003/20.07.2010 de la 

PENGANA LLC către PAFIA LLC, Contractul de cesiune nr.439/26.10.2010 

de la PAFIA LLC către BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. - toate aceste 

contracte le prezint detaliat în răspunsul la obiecţiunile la obiectivul nr.2; 

- în paralel cu rostogolirea pachetului de acţiuni majoritar, s-a procedat la 

scoaterea din patrimoniul S.C. APROMATCO S.A. a altor 4 imobile de 

valoare, respectiv: teren şi construcţii situate în Bucureşti, str. Timonierului 

nr.26, sector 6; teren şi construcţii situate în Bucureşti, str. Săbărenilor nr.42, 

sector 6 şi 2 loturi de teren situate în Snagov, judeţ Ilfov. Aceste imobile au 

fost scoase din patrimoniu prin executari silite efectuate de B.E.J. BOGDAN 

DUMITRACHE în baza a 9 bilete la ordin emise de APROMATCO S.A. 

semnate de administratorul SAVA CĂTĂLIN, bilete emise în baza Actului 

adiţional nr.62/16.06.2007 şi a Contractului de garanţie reală mobiliară 

nr.63/16.06.2007 - executări silite pe care le detaliez în prezentul raport în 

răspunsul la obiecţiunea nr.5; 

Ca urmare a executărilor silite efectuate de B.E.J. BOGDAN 

DUMITRACHE, cele 4 imobile enumerate anterior au ajuns în proprietatea 

S.C. CONNECTREAL S.R.L., societate deţinută de ZLATE ANDREI, fără 

efectuarea niciunui transfer efectiv de fonduri băneşti, ci biletele la ordin 

emise de APROMATCO S.A. în 16.062007 şi semnate de SAVA CĂTĂLIN au 

jucat dublu rol, atât de instrument cu care societatea a garantat achiziţia 

propriilor acţiuni de către PENGANA LLC, cât şi de mijloc de plată. 

- specific acestui caz este faptul că mai multe documente importante nu s-au 

putut găsi în original. Printre documentele care nu există în original se 

numără: Notele de negocieri şi actele adiţionale la acestea, Contractul de 

cesiune nr.61/16.06.2007, Actul adiţional nr.62/16.06.2007, Contractul de 

garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007, toate cele 9 bilete la ordin emise de 

SAVA CĂTĂLIN în numele APROMATCO S.A. în 16.06.2007 deşi câteva 

dintre ele au fost utilizate ca mijloace de plată pentru achitarea preţului din 

actele de adjudecare. 

În condiţiile în care nici la dosarul de cercetare penală şi nici la dosarele de 

executare întocmite de executor B.E.J. BOGDAN DUMITRACHE nu s-au 
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găsit originalele biletelor la ordin cu care s-a afirmat că s-ar fi plătit preţul 

actelor de adjudecare a imobilelor, expertul contabil parte atrage atenţia că 

inexistenţa mijlocului de plată la dosarele executorului judecătoresc este un 

indiciu privind NEPLATA PREŢULUI în dosarele de executare nr.660/2010 

conexat cu 665/2010 (executare imobil din Bucureşti, str. Timonierului, nr.26, 

sector 6), dosarele de executare nr.659/2010 conexat cu 662/2010 (executare 

imobil din Bucureşti, str. Săbărenilor, nr.42, sector 6) şi 658/2010 (executare 

doua loturi de teren situate în Snagov, judeţ Ilfov). Numai organele de 

cercetare penală, prin metode specifice, pot stabili dacă preţul a fost achitat în 

aceste dosare de executare şi de ce biletele la ordin nu se regăsesc în original. 

Expertul contabil parte nu-şi poate explica dispariţia acestor acte importante 

decât prin analogia cu  faptul că în cazurile penale dacă nu se găseşte arma 

crimei este greu a dovedi vinovăţia infractorului, tot aşa şi aici în lipsa 

documentelor originale cercetările sunt îngreunate.  

Având în vedere precizările de mai sus şi toate actele de la dosarul de 

cercetare penală, rezultă că începând cu anul 2003 ALEXANDER ETIENNE 

HERGAN, MARIN VASILE, SAVA CĂTĂLIN, ZLATE ANDREI, 

ENGLEZU RADU OCTAVIAN, direct sau prin intermediul persoanelor 

afiliate/firmelor pe care le controlează (CEERES, CDG INVESTMENT 

S.R.L., JIULUI INVESTMENT S.R.L., KOILADA INVEST S.R.L., S.C. 

FIER FORJAT M&I S.R.L., MARIN RADU ANDREI, FIER FORJAT 

EXPERT SRL, MARIN MARIETA, PENGANA LLC, PAFIA LLC, 

KAMILARI LLC, VILA NET S.R.L., ACVILA S.R.L. etc.) au întocmit un 

ansamblu de documente conţinând prevederi adoptate fără acordul lui 

GRIGORIU ADRIAN şi nici al firmelor pe care le acesta le controlează 

împreună cu soţia TOMA AURICA (FORMBY TRADING LTD, KOILADA 

LLC, SANTEX LLC,  LILIAN TRADING LLC), care au avut ca finalitate: 

 * Prin Nota de negocieri din 16.11.2003 GRIGORIU ADRIAN a fost 

 determinat să scoată din patrimoniul S.C. APROMATCO S.A. la o 

 valoare cu mult sub valoarea de piaţă 3 imobile situate în Bucureşti, str. 

 Jiului nr.10-48, nr.50-118 şi nr.120-138, sub pretextul realizării unui 

 proiect de dezvoltare imobiliară care urma să fie făcut în comun cu 

 GRIGORIU ADRIAN (care deţine 75,50% din capitalul social al 

 APROMATCO S.A. indirect prin firme pe care le controleaza),  dar 

 imobilele au rămas în fapt în totalitate în proprietatea societăţilor 
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 controlate de ALEXANDER ETIENNE HERGAN (CDG 

 INVESTMENT S.R.L, JIULUI INVESTMENT S.R.L. şi KOILADA 

 INVEST S.R.L.) fără ca acesta să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 

 prin Nota de negocieri din 16.11.2003 faţă de GRIGORIU ADRIAN (şi 

 societăţi controlate de el); 

 * împiedicarea lui GRIGORIU ADRIAN de a recupera în patrimoniul 

 S.C. APROMATCO S.A. cele 3 imobile situate în Bucureşti, str. Jiului, 

 nr.10-48, nr.50-118 şi nr.120-138, făcută prin întocmirea Notei de 

 negocieri nr.260/15.04.2007 şi a actelor adiţionale, precum şi a mai 

 multor documente derivate din aceasta; 

 * devalizarea societăţii S.C. APROMATCO S.A. de 4 dintre imobilele 

 de valoare deţinute: teren şi construcţii situate în Bucureşti, str. 

 Timonierului nr.26, sector 6; teren şi construcţii situate în Bucureşti, 

 str. Săbărenilor nr.42, sector 6 şi 2 loturi de teren situate în Snagov, 

 judeţ Ilfov, imobilele ajungând prin executare silită în proprietatea S.C. 

 CONNECTREAL S.R.L. (deţinută de ZLATE ANDREI) fără a se 

 efectua un transfer efectiv de fonduri băneşti. 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, întrucât în cuprinsul raportului de expertiză contabilă 

nu sunt menţionate toate funcţiile pe care le-a deţinut SAVA CĂTĂLIN şi nici 

perioada de timp în care a ocupat fiecare funcţie. 

Din analiza cumulului de funcţii deţinute de SAVA CĂTĂLIN coroborată cu 

documentele de la dosarul de cercetare penală, au rezultat mai multe aspecte 

importante a căror clarificare poate fi făcută numai de organele de cercetare penală, 

motiv pentru care expertul contabil parte consideră necesară completarea raportului 

de expertiză cu tot răspunsul său prezentat mai sus. 

D.6. OBIECŢIUNEA NR.6 

"6) Prin AGA din 20.08.2005 se stabileşte de către Sava Cătălin, în numele 

Formby Trading LTD. şi Zlate Andrei trecerea registrului acţionarilor Apromatco 

SA de la Registrul Roman al Acţionarilor (RRA) la sediul societăţii în controlul lui 

Sava Cătălin. Pentru această modificare în statutul societăţii APROMATCO nu 

exista nici un mandat din partea acţionarului majoritar Formby în numele căruia 

acţiona Sava Cătălin. De asemenea, deşi în evidenţele RRA Zlate Andrei nu figura 
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cu nici o acţiune la Apromatco, în raportul de expertiză contabilă judiciară, d-na 

expert îi atribuie calitatea de acţionar pentru un număr de 38,457 acţiuni la 

Apromatco, bazându-se numai pe faptul că figura în Hotărârea AGA din 

20.08.2005. Cu alte cuvinte, ZLATE ANDREI, care nu figura în registrul 

acţionarilor ţinut la RRA, votează în AGA preluarea registrului de către SAVA 

CĂTĂLIN, pentru a putea fi înregistrat ca acţionar la APROMATCO. Mai mult, 

ZLATE ANDREI a fost desemnat secretar al respectivei hotărâri AGA, având 

atribuţii de verificare a calităţii de acţionar a celor prezenţi. 

Zlate Andrei nu apare înregistrat nici la Registrul Comerţului ca fiind acţionar al 

Apromatco. 

Legea 31/1190 Art. 123 

... 

(2) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va stabili o dată de referinţă 

pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării 

generale, dată ce va rămâne valabilă şi în cazul în care adunarea generală este 

convocata din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referinţă astfel 

stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului şi nu va depăşi 60 de zile înainte 

de data la care adunarea generală este convocata pentru prima oară. 

(3) Acţionarii îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi 

sunt cei înscrişi în evidenţele societăţii sau în cele furnizate de registrul 

independent privat al acţionarilor, corespunzătoare datei de referinţă. 

Prin prezentele Obiecţiuni, atragem atenţia că Hotărârea AGA din 20.08.2005 

trebuie înscrisă în categoria documentelor suspecte în accepţiunea Normei 

CECCAR nr. 35 atâta timp cât nu prezintă date reale. 

Pe cale de consecinţă, Hotărârea AGA din 20.08.2005 prin care s-a hotărât trecerea 

evidenţei registrului acţionarilor în controlul lui Sava Cătălin, în conivenţă cu 

ZLATE ANDREI, premeditează acţiunile ulterioare de înregistrare a contractelor 

fictive de acţiuni care nu ar fi putut fi înregistrate câte vreme registrul acţionarilor 

era operat de RRA şi succesorul acestuia Depozitarul Central, ţinând cont de 

normele legale exprese: 

Legea 31/1990 – republicata în 2004: 
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Art. 98. - (1)... Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă 

dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, 

semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor... 

În vederea creării aparenţei unei expertize corecte, d-na expert invocă art 98 din 

Lg. 31/1990, dar nu a dorit să şi verifice aplicarea acestui articol asupra 

documentelor pe care le prezintă." 

RĂSPUNS: 

În raportul de expertiză contabilă s-a menţionat la pag.7, pag.11, pag.27, pag.82 că 

ZLATE ANDREI ar fi acţionar al societăţii APROMATCO S.A., cu 38.457 acţiuni 

reprezentând 4,132% din capitalul social şi în această calitate ar fi votat în 

A.G.E.A. din 20.08.2005, precum şi în A.G.E.A. din 10.08.2007. 

Expertul contabil parte constată că ZLATE ANDREI apare menţionat ca acţionar 

al APROMATCO S.A. cu 38.457 acţiuni (4,132% din capitalul social) care a votat 

în Hotărârea A.G.E.A. din 20.08.2005 publicată în MO 3127/27.09.2005, însă face 

precizarea că publicarea în Monitorul Oficial nu conferă lui ZLATE ANDREI 

dreptul de proprietate asupra acţiunilor. 

Expertul contabil parte face precizarea că ZLATE ANDREIar fi achiziţionat un 

număr de 38.457 acţiuni ale APROMATCO S.A. de la MANOLACHE IONICA 

prin Contractul de cesiune cu nr.39/29.06.2005 atestat de avocat MARIN VASILE.  

Prin declaraţia înregistrată la notar public TAMARA GARTIG cu 

nr.1904/20.12.2007, MANOLACHE IONICA a afirmat că nu a vândut acţiunile lui 

ZLATE ANDREI şi nu a încheiat niciun contract care ar fi putut cauza gajarea sau 

transmiterea prin orice formă a dreptului de proprietate a acestor acţiuni, pe cale de 

consecinţă Contractul de cesiune cu nr.39/29.06.2005 atestat de avocat MARIN 

VASILE este suspect de fals, numai organul de urmărire penală, prin metode 

specifice, poate stabili realitatea tranzacţiei şi cui aparţin semnăturile. 

Referitor la AGEA din 20.08.2005, expertul contabil parte reţine că art. 123 alin. 

(2) din Legea 31/1990 prevede ca administratorul unic să stabilească o dată de 

referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul 

adunării generale, iar art. 123 alin. (3) din acelaşi act nrmativ prevede că acţionarii 

îndreptăţiţi să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrişi în evidenţele societăţii 
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sau în cele furnizate de registrul independent privat al acţionarilor, corespunzător 

datei de referinţă. 

Convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor APROMATCO S.A. a 

fost publicată în MO 2489/01.08.2005 de administratorul SAVA CĂTĂLIN, prin 

convocare stabilindu-se ca la adunarea generală din 20.08.2005 pot participa toţi 

acţionarii înregistraţi până la data de 29.07.2005. Prin urmare, drept de vot în 

cadrul acestei adunări aveau numai acei acţionari care apăreau înregistraţi în 

Registrul Acţionarilor până la data de 29.07.2005. 

Din verificările efectuate de expertul contabil parte, în registrul acţionarilor 

APROMATCO S.A. ridicat de la Depozitarul Central în 12.08.2005 a rezultat că 

ZLATE ANDREI nu figurează ca acţionar, ci în registrul acţionarilorfigurează 

înscrisă MANOLACHE IONICA cu o deţinere de 38.457 acţiuni. De asemenea, 

nici SAVA CĂTĂLIN nu figurează ca acţionar al APROMATCO S.A. 

ZLATE ANDREI şi SAVA CĂTĂLIN nu au fost înregistraţi nici în Registrul 

Comerţului ca acţionari ai APROMATCO S.A. 

La 20.08.2005 s-a adoptat Hotărârea A.G.E.A. APROMATCO S.A., în care SAVA 

CĂTĂLIN a votat pentru acţionarul majoritar FORMBY TRADING LIMITED. 

La acea dată SAVA CĂTĂLIN avea şi funcţia de administrator unic al 

APROMATCO S.A. şi totodată era acţionar minoritar. 

Legea 31/1990, în secţiunea a II-a "Despre adunările generale", prevede: 

"art.125 (1) Acţionarii nu vor putea fi reprezentaţi în adunările generale decât 

prin alţi acţionari, în baza unei procuri speciale, cu excepţia cazurilor prevăzute 

de art.102 alin. (2) şi (3), când procura specială poate fi dată şi altui coproprietar. 

... (3) Procurile vor fi depuse în original, în termenul în care acţionarii sunt 

obligaţi să depună acţiunile sau în termenul prevăzut de actul constitutiv. Ele vor 

fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. 

.. (5) Administratorii şi funcţionarii societăţii nu pot reprezenta pe acţionari, sub 

sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut 

majoritatea cerută." 
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"art.126 (1) Administratorii nu pot vota, în baza acţiunilor pe care le posedă, nici 

personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care 

persoană sau administraţia lor ar fi în discuţie." 

Se remarca faptul că, pentru AGEA APROMATCO SA din 20.08.2005, nu există 

o procura specială prin care SAVA CĂTĂLIN să fi fost împuternicit să voteze în 

locul acţionarului majoritar FORMBY TRADING LIMITED. De asemenea, prin 

votul lui s-a obţinut majoritatea cerută pentru validitatea Hotărârii A.G.E.A. din 

20.08.2005, însă întrucât la acea dată era şi administrator unic al APROMATCO 

SA, în conformitate cu art.125 (5) din Legea 31/1990 SAVA CĂTĂLIN nu putea 

reprezenta pe acţionarul majoritar FORMBY TRADING LIMITED în adunările 

generale.  

Totodată, prin această Hotărâre A.G.E.A. din 20.08.2005 s-a decis asupra unei 

probleme care priveşte administraţia societăţii APROMATCO S.A. care era 

efectuată de administratorul SAVA CĂTĂLIN, respectiv s-a hotărât înstrăinarea 

imobilului teren situat în sos. Industrială nr.9 judeţul Constanţa şi s-a decis 

înlocuirea Statutului societăţii APROMATCO S.A. cu un Act constitutiv. Conform 

art.126 (1) din Legea 31/1990, SAVA CĂTĂLIN era într-un real conflict de 

interese prin însuşirea acestor multiple calităţi, asumate şi nu era în măsură să 

voteze nicio problemă în care administraţia lui era în discuţie.  

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată în sensul că în cuprinsul raportului de expertiză 

contabilă   s-a reţinut la pag.7, pag.11, pag.27, pag.82 că ZLATE ANDREI ar fi 

acţionar al societăţii APROMATCO S.A., cu 38.457 acţiuni reprezentând 4,132% 

din capitalul social şi în această calitate ar fi votat în A.G.E.A. din 20.08.2005, 

precum şi în A.G.E.A. din 10.08.2007, fără a se preciza că în ZLATE ANDREI ar 

fi dobândit cele 38.457 acţiuni ale APROMATCO S.A. de la MANOLACHE 

IONICA prin Contractul de cesiune cu nr.39/29.06.2005 atestat de avocat MARIN 

VASILE, contract care a fost contestat de cedent prin declaraţia înregistrată la 

notarul public TAMARA GARTIG cu nr.1904/20.12.2007. 

Raportat la A.G.E.A. APROMATCO S.A. din 20.08.2005, expertul contabil parte 

a constatat că, fără a avea drept de vot întrucât nu figura în registrul acţionarilor la 

data de referinţă 29.07.2005, ZLATE ANDREI a participat la A.G.E.A. 

APROMATCO S.A. din 20.08.2005, a fost desemnat secretar al adunării, şi-a 

verificat el însuşi calitatea de acţionar şi dreptul de vot şi a votat preluarea 
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Registrului Acţionarilor de la Depozitarul Central S.A. şi gestionarea acestuia de 

către administratorul unic SAVA CĂTĂLIN. SAVA CĂTĂLIN, fără o procura 

specială şi fără a fi înregistrat ca acţionar în registrul acţionarilor până la data de 

referinţă 29.07.2005, a reprezentat acţionarul majoritar FORMBY TRADING 

LIMITED în această adunare generală şi a votat pentru acesta cu încălcarea art.125 

din legea 31/1990. Conform art.126 (1) din Legea 31/1990, SAVA CĂTĂLIN era 

într-un real conflict de interese prin însuşirea acestor multiple calităţi, asumate şi 

nu era în măsură să voteze nicio problemă în care administraţia lui era în discuţie.  

La începutul anului 2011, 4 dintre imobilele deţinute de APROMATCO S.A. au 

ajuns în proprietatea S.C. CONNECTREAL S.R.L., societate deţinută de acelaşi 

ZLATE ANDREI, fără să se fi efectuat un transfer efectiv de fonduri băneşti, ci 

prin executare silită efectuată în baza unor bilete la ordin în alb emise în 

16.06.2007 de administratorul unic al APROMATCO S.A. - acelaşi SAVA 

CĂTĂLIN. 

Toate aceste operaţiuni constituie indicii ale colaborării dintre SAVA CĂTĂLIN şi 

ZLATE ANDREI, numai organele de cercetare penalăputând stabili scopul pentru 

care în Hotărârea A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din 20.08.2005 s-a hotărât 

preluarea registrului acţionarilor de la Depozitarul Central S.A. şi gestionarea 

acestuia de administratorul SAVA CĂTĂLIN. 

Expertul contabil parte consideră necesară completarea raportului de expertiză 

contabilă cu toate precizările sale din prezentul răspuns la obiecţiuni. 

D.7. OBIECŢIUNEA NR.7 

"7) În ceea ce priveşte multitudinea contractelor încheiate la 16.06.2007, respectiv: 

- Contractul nr. 61 – cesiunea celor 702,609 acţiuni ale Apromatco dintre Formby 

către Pengana; 

- Contractul nr. 62 – act adiţional la contractul de cesiune nr. 61, care se referă la 

introducerea ca fidejusor al lui Apromatco; 

- Contractul nr. 63 – contract de garanţie reală mobiliară vizează emiterea celor 5 

bilete la ordin în alb reprezentând garanţia pentru îndeplinirea contractelor şi 62. 



..............................................................................................................................................   Pagina 187 din 306 

 

Expertul contabil judiciar numit se limitează numai a le enumera fără a încerca 

măcar puţin să pătrundă în esenţă acestora, să încerce să identifice sensul economic 

al acestora. 

Totodată, experta nu face nici o referire cu privire la legalitatea pretinsei plăţi în 

numerar de 1,756,522.50 ron dintre Marin Vasile şi Sava Cătălin. 

Deşi la pag.9 din expertiză, aceasta constată că Apromatco avea în patrimoniu 

active decât de 9,465,835.15 ron, respectiv 2,922,004.99 euro la curs BNR de 

3.2395 din 15.06.2007, nu face nici o legătură cu faptul că Sava Cătălin îşi 

asumase obligaţii de plată de 16,000,000 euro, respectiv de 5.47569 ori mai mari. 

D-na expert contabil judiciar, cu toate că prezintă la pag. 9 înregistrarea făcută de 

Pengana la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) nu a dorit să 

sesizeze contradicţia dintre: 

Actele pretins încheiate la 16.06.2007, respectiv vânzarea celor 702,609 acţiuni 

dintre Formby şi Pengana – ultima devenind în accepţiunea Marin Vasile 

proprietar şi 

Susţinerile de la AEGRM, făcute de acelaşi Marin Vasile, care declară că acţiunile 

sunt ale lui Formby la momentul 26.06.2007." 

RĂSPUNS: 

1) În cuprinsul raportului de expertiză cele 3 contracte cu nr.61, 62 şi 63 încheiate 

în 16.06.2007 au fost menţionate în analiza obiectivului nr.1 la pag.8, pag.9, 

pag.79, pag.80, fără însă a se analiza din punct de vedere economic tranzacţiile 

consemnate în aceste documente şi fără a se preciza dacă PENGANA LLC a fost 

sau nu înregistrată ca acţionar al S.C. APROMATCO S.A în registrul acţionarilorşi 

în registrul comerţului, aşa cum prevedede fapt cerinţa obiectivului nr.1. 

Expertul contabil parte precizează că analiza detaliată a Contratului de cesiune 

nr.61, Actului adiţional nr.62 şi Contractului de garanţie reală mobiliară nr.63 

încheiate în 16.06.2007 se regăseşte în cadrul prezentului răspuns la obiecţiunea la 

obiectivul nr.2.  

În legătură cu obiecţiunea de faţă precizez: 

A) Analiza contractelor din punct de vedere economic 
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La 30.06.2007 activul net contabil al APROMATCO SA era de 8.446.774 lei 

(2.695.205,49 euro), conform datelor înscrise în situaţiile financiare 

În 16.06.2007 SAVA CĂTĂLIN a semnat Contractul nr.61 prin care ar fi vândut 

acţiunile emise de APROMATCO S.A., unicul activ deţinut de societatea 

FORMBY TRADING LIMITED, către PENGANA LLC, fără acordul 

proprietarului şi fără să aibă o procură specială în acest, aşa cum expres prevede 

art.1555 din Codul civil, aşa cum am arătat şi în cuprinsul prezentului răspuns la 

obiecţiunea la obiectivul nr.2. 

Din punct de vedere economic, în 16.06.2007 FORMBY TRADING LIMITED 

(deţinută de GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA) ar fi vândut cu un preţ de 

1.756.522,50 RON acţiunile deţinute la APROMATCO S.A., la un preţ cu 

3.407.653,65 lei mai mic decât preţul de achiziţie. Prin urmare, ca urmare a 

încheierii contractelor 61, 62 şi 63 din 16.06.2007, FORMBY TRADING 

LIMITED ar fi realizat o pierdere de 3.407.653,65 lei din tranzacţionarea 

acţiunilor, iar vânzarea s-ar fi făcut cu mult chiar sub valoarea activului net 

contabil al S.C. APROMATCO S.A.  

Chitanţa din 16.06.2007 atestă că PENGANA LLC a plătit către SAVA CĂTĂLIN  

suma de 1.756.522,50 lei, echivalentul a 542.220,25 euro (la un curs de 3,2395 

lei/euro). Chitanţa din 16.06.2007 reflectă o plată realizată pe teritoriul României 

de o persoană juridică străină (PENGANA LLC) către o persoană fizică (SAVA 

CĂTĂLIN). Legea 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor 

prevede obligativitatea raportării operaţiunilor de plăţi în numerar ce depăşesc 

echivalentul în lei a 10.000 euro (art.3 alin.6) în cel mult 24 ore la Oficiu, iar 

persoana care are obligaţia să raporteze este avocatul, conform art.8 litera e1. 

Rezultă că, în cazul chitanţei din 16.06.2007, avocatul MARIN VASILE (care a 

acordat asistenţă clientului său PENGANA LLC) avea obligaţia raportării acestei 

plăţi de 542.220,25 euro în cel mult 24 ore la Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor. La dosarul cauzei nu s-a găsit nicio dovadă a acestei 

raportări, neraportarea în termenul legal la Oficiul competent pentru supraveghere 

constituind un indiciu privind nerealitatea operaţiunii sau o antedatare a 

documentului, numai organul de urmărire penală, prin metode specifice, putând 

stabili data şi realitatea plăţii consemnată în această chitanţă. 

Din perspectiva societăţii APROMATCO S.A., constatăm că din lecturarea 

Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007, a Actului Adiţional nr.62/16.06.2007 şi 
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a Contractului de garanţie reală mobiliara nr.63/16.06.2007 rezultă că 

APROMATCO S.A. a avut atât calitatea de garant fidejusor, cât şi de parte 

contractantă ce s-a obligat în mod expres la executarea unor obligaţii (aşa cum 

rezultă din art.1 din respectivele convenţii şi preambulului lor), obligaţii cu 

caracter personal şi nu de garant în baza altui raport convenţional sau de altă 

natură.  

Expertul contabil parte atrage atenţia că, prin semnarea contractelor 61,62 şi 63 din 

16.06.2007, administratorul SAVA CĂTĂLIN şi-a asumat în contul societăţii 

APROMATCO S.A. obligaţii în sumă maximă de 16.000.000 euro (aşa cum se 

specifică la art.2.3 din contractul 63), de 5,94 ori mai mari decât activul net 

contabil al societăţii. 

Astfel, din punct de vedere economic, fără să aibă prevăzut niciun beneficiu/venit 

din încheierea contractelor nr.61, 62 şi 63 din 16.06.2007,S.C. APROMATCO 

S.A.prin administratorul unic SAVA CĂTĂLIN a garantat achiziţia propriilor 

acţiuni de către terţul PENGANA LLC (deşi acest tip de operaţiune este interzisă 

de art.106 din Legea 31/1990) şi a emis adiţional contractelor 10 bilete în alb în 

favoarea PENGANA LLC, bilete care au fost girate către KAMILARI LLC şi 

cesionate către CONNECTREAL S.R.L. şi BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. 

Aceste bilete au stat la baza executărilor silite realizate de BEJ Bogdan Dumitrache 

în 29 dosarele de executare 637-665/2010, finalizate cu scoaterea din patrimoniul 

APROMATCO SA, fără o plată efectivă, a 4 imobile reprezentând 77,92 % din 

activul net contabil. Beneficiarul final al executărilor silite făcute în baza acestor 

bilete la ordin a fost societatea CONNECTREAL S.R.L., deţinută de asociatul unic 

ZLATE ANDREI. 

Din perspectiva societăţii PENGANA LLC (deţinută de MARIN VASILE), 

din punct de vedere economic, ar fi achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni ale 

APROMATCO SA la un preţ de 4,8 ori mai mic decât valoarea societăţii reflectată 

deactivul net contabil. Totodată, în baza Actului Adiţional nr.62/16.06.2007 şi a 

Contractului de garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007, ca garanţie PENGANA 

LLC a primit şi 10 bilete la ordin în alb emise de S.C. APROMATCO S.A. şi alte 

10 bilete la ordin în alb emise de FORMBY TRADING LTD, valoarea maximă 

garantată fiind de 16.000.000 EURO. 

În concluzie, din documentele expertizate a rezultat că nici beneficiarii reali ai 

societăţii FORMBY TRADING LIMITED (GRIGORIU ADRIAN şi TOMA 
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AURICA) şi nici administratorii desemnaţi (STELIOS SAVVIDES şi EVA 

AGATHANGELOU)nu au avut niciun beneficiu din încheierea Contractului de 

cesiune nr.61/16.06.2007, a Actului Adiţional nr.62/16.06.2007 şi a Contractului 

de garanţie reală mobiliara nr.63/16.06.2007.  

Tranzacţiile economice consemnate în cele 3 documente au ca finalitate preluarea 

pachetului de acţiuni majoritar emise de APROMATCO S.A. de către societatea 

PENGANA LLC, deţinută de avocatul MARIN VASILE, în schimbul sumei de 

1.756.522,50 RON care a fost încasata de persoana fizică SAVA CĂTĂLIN 

conform chitanţei din 16.06.2007, precum şi devalizarea patrimoniului 

APROMATCO S.A. de 4 imobile fără a se realiza niciun transfer de fonduri 

băneşti către societatea APROMATCO S.A. Pe cale de consecinţă, cei care au avut 

beneficii în urmaîncheierii Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007, a Actului 

Adiţional nr.62/16.06.2007 şi a Contractului de garanţie reală mobiliara 

nr.63/16.06.2007sunt MARIN VASILE, asociat unic la PENGANA LLC - 

societate care ar fi dobândit proprietatea pachetului majoritar de acţiuni ale 

APROMATCO SA la un preţ cu mult mai mic decât activul net contabil, şi SAVA 

CĂTĂLIN, care din 16.06.2007 până în prezent a deţinut suma de 1.756.522,50 

ron. Ulterior datei de 16.06.2007, prin încheierea mai multor contracte de cesiune 

subsecvente contractelor analizate, s-a încercat rostogolirea pachetului de acţiuni 

majoritar al APROMATCO SA de la PENGANA LLC către societăţi controlate tot 

de MARIN VASILE, respectiv FIER FORJAT M&I SRL, PAFIA LLC, BGA 

INSTAL ENERGIE SRL. 

Expertul parte constată că avocatul MARIN VASILE deţine calitatea de acţionar 

unic la societăţile PENGANA LLC, KAMILARI LLC şi PAFIA LLC (conform 

actelor de dizolvare ale acestora). Însă în conformitate cu art. 14 lit. c din Legea 

51/1995, exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu exercitarea 

nemijlocită de fapte materiale de comerţ. Totodată, având în vedere ca MARIN 

VASILE a avut acces la anumite informaţii obţinute datorită funcţiei de avocat pe 

care a deţinut-o în decursul timpului la mai multe societăţi si persoane fizice 

implicate (ARBORIA MANUFACTURING SRL, APROMATCO SA, 

GRIGORIU ADRIAN, TOMA AURICA, FORMBY TRADING LTD, etc), 

reţinem faptul că Legea 78/2000 stipulează:  

"art.12 Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt 

săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte 

foloase necuvenite:  
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A) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu 

funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori 

încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea 

funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale;" 

 De asemenea, societatea APROMATCO S.A. nu a avut niciun beneficiu din 

încheierea celor 3 documente, însă şi-a asumat prin contractele 61,62 şi 63 din 

16.06.2007 obligaţii în suma maximă de 16.000.000 euro (de 5,94 ori mai mari 

decât activul net contabil al societăţii), a garantat achiziţia propriilor acţiuni de 

către terţul PENGANA LLC şi a emis pentru garantarea obligaţiilor contractuale 

(atât personale, cât şi ale lui FORMBY TRADING LIMITED) 10 bilete în alb în 

favoarea PENGANA LLC, bilete care au fost utilizate ulterior pentru a scoate din 

patrimoniul societăţii APROMATCO S.A. 4 imobile (reprezentând 77,92% din 

activul net contabil), beneficiarul final care a dobândit proprietatea asupra 

imobilelor, fără un transfer efetiv de fonduri băneşti, fiind S.C. CONNECTREAL 

S.R.L. (deţinută de asociatul unic ZLATE ANDREI). 

B) Verificarea înregistrării în registrul comerţului a societăţii PENGANA 

LLC ca acţionar al S.C. APROMATCO S.A. şi a înregistrării la O.R.C.T.B. a 

garanţiei reale mobiliare asupra fondului de comerţ al S.C. APROMATCO 

S.A. prevăzută la art.3.2 din Contractul nr.63 

La dosar nu s-a găsit niciun document prin care administratorul unic al 

APROMATCO S.A.SAVA CĂTĂLIN să fi cerut predarea gestiunii către 

PENGANA LLC. 

Nu s-a găsit nicio cerere de înregistrare la O.R.C.T.B. a Contractului de cesiune 

nr.61 şi a societăţii PENGANA LLC ca acţionar, care să fi fost depusă de SAVA 

CĂTĂLIN. Nu există niciun document din care să rezulte că s-ar fi adus la 

cunoştinţa Adunării Generale a Acţionarilor APROMATCO S.A. conţinutul celor 

trei contracte nr.61, nr.62 şi nr.63 din 16.06.2007. 

În conformitate cu Legea 26/1990 privind Registrul Comerţului:  

"Art. (21) În registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la: 

A) donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra 

fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări 
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înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de 

comerţ; 

Art. (22) Comerciantul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul 

comerţului a menţiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data actelor 

şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. " 

Garanţia reală mobiliara care ar fi fost constituită asupra fondului de comerţ 

al APROMATCO SA prin art.3.2 din Contractul de garanţie nr.63 nu a fost 

înregistrată niciodată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti, deşi art.21 din Legea 26/1990 prevedea în mod expres 

obligativitatea înregistrării. 

În ceea ce priveşte înregistrarea PENGANA LLC la O.R.C.T.B., aşa cum prezint 

detaliat în istoricul acţionarilor aşa cum apare în evidenţele O.N.R.C.,  având în 

vedere prevederile Legii 26/1990, Legea 31/1990 şi Actul constitutiv al SC 

APROMATCO SA, precum şi informaţiile înscrise în Furnizările de informaţii 

emise de O.N.R.C., în opinia expertului contabil parte în 15 zile de la încheierea 

Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007 şi înscrierea în registrul acţionarilor 

trebuia ca administratorul APROMATCO S.A. sau orice altă persoană interesată să 

depună la O.R.C.T.B.o cerere de menţiuni prin care să solicite înregistrarea 

societăţii PENGANA LLC ca acţionar, precum şi să înregistreze în registrul 

comerţului garanţia asupra fondului de comerţ al S.C. APROMATCO S.A. 

În perioada 16.06.2007 - 06.06.2010 nu s-a găsit nicio cerere către Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti prin care să se fi solicitat 

înscrierea unui nou acţionar PENGANA LLC.  

Începând cu 15.11.2008 au intrat în vigoare normele metodologice privind modul 

de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a 

informaţiilor, aprobate prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 2594/2008, care 

prevede: 

"Art. 134 (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu excepţia 

acţiunilor aparţinând comanditaţilor din societăţile în comandită pe acţiuni, nu se 

înregistrează în registrul comerţului. Dacă totuşi se solicită înscrierea unor astfel 

de menţiuni, acestea se fac în baza extrasului din registrul acţionarilor, certificat 

de administratorul societăţii, care va certifica efectuarea transmiterii în acest 

registru. Înregistrarea se va solicita prin completarea formularului - tip "Cerere 
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de depunere şi menţionare acte", la care se adaugă şi dovadă privind plata taxelor 

legale şi timbrul judiciar, în original." 

Expertul contabil parte reţine că în baza facturii fiscale nr.650784a/03.06.2010 

emisă de TRODAT SRL CUI 3969148 către S.C. APROMATCO S.A. a fost 

achiziţionată prin delegat MARIN VASILE o ştampilă "Duo Deal R30 SM - 

oferta". 

În 07.06.2010 este depusă la O.R.C.T.B. cererea de depunere şi/sau menţionare 

acte cu nr.367704 în numele societăţii APROMATCO S.A., prin care MARIN 

VASILE, în calitate de împuternicit conform delegaţiei din 07.06.2010 emisă de 

PENGANA LLC solicită înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunii privind 

"transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor" emise de S.C. 

APROMATCO S.A. Remarcăm ca pe pagina 2 a Cererii nr.367704/07.06.2010, la 

punctul V persoana aleasă pentru comunicarea actelor este MARIN VASILE cu 

adresa în Bucureşti, str. Mihail Sebastian nr.15 et.2 ap.5, sector 5, diferită de sediul 

social al persoanei juridice în numele căreia se depune cererea.  

Documentele depuse anexat cererii nr.367704 sunt următoarele: 

- Delegaţie emisă în 07.06.2010 de PENGANA LLC, prin reprezentant legal 

MARIN VASILE, prin care MARIN VASILE este împuternicit să înregistreze 

societatea PENGANA LLC în Registrul Comerţului ca acţionar al APROMATCO 

S.A. cu 75,50% din capitalul social;  

- Procesul verbal de adjudecare directă din 14.05.2010, prin care PENGANA LLC 

şi-ar fi adjudecat, prin avocat împuternicit MARIN VASILE, 75,50% din acţiunile 

emise de APROMATCO S.A.;  

- Extrasul de cont cu nr. we-11359417; 2/2 din 04.06.2010 emis de Depozitarul 

Central SĂ;  

- Certificatul constatator din 31.05.2010 al societăţii PENGANA LLC, care poartă 

apostila de la HAGA cu nr.156228/10/02.06.2010, document ce atestă ca MARIN 

VASILE este managerul acestei societăţi;  

- Certificatul de înmatriculare al societăţii PENGANA LLC; 

- Scrisoare de bonitate bancară nr.1578/02.06.2010 emisă de ALPHA BANK 

ROMÂNIA pentru PENGANA LLC;  
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- Declaraţia autentificată de BNP Mircia Elena cu nr.1034/31.05.2010, data de 

împuternicitul societăţii PENGANA LLC, MARIN VASILE, prin care acesta 

declară: "sunt de acord cu menţinerea sechestrului asigurator instituit conform 

Ordonanţei din 21.03.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, dosar 

3179/P/2007, asupra unui număr de 702.609 acţiuni reprezentând 75,50% din 

capitalul social al SC APROMATCO SĂ deţinute de societatea pe care o 

reprezint."; 

- Declaraţie autentificată de BNP Mircia Elena cu nr.1079/03.06.2010, dat[ de 

împuternicitul societăţii PENGANA LLC, MARIN VASILE, prin care acesta 

declară: "În baza împuternicirii din 02.06.2010, cunoscând prevederile Codului 

Penal referitoare la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere ca societatea 

nu are fapte de natura celor care ar putea fi înscrise în cazierul fiscal, nu are 

datorii fiscale pe teritoriul României sau pe teritoriul altui stat şi nu este 

înregistrată fiscal în România." 

Din analiza legislaţiei incidente cu privire la societăţile pe acţiuni în vigoare la data 

depunerii cererii 367704/07.06.2010, expertul contabil remarcă faptul că, în 

conformitate cu art.134 (3) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul 

2594/2008, procedura privind înscrierea în Registrul Comerţului a transmiterii 

dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevede ca printr-o cerere de depunere şi 

menţionare acte să se solicite acest lucru, iar anexat cererii trebuie depus un extras 

din registrul acţionarilor, certificat de administratorul societăţii, în baza căruia se 

poate face înregistrarea transmiterii proprietăţii, după verificarea aparenţei de 

legalitate de către judecătorul delegat său persoana desemnată de pe lângă O.R.C. 

La 07.06.2010 MANOLACHE IONICA era înscrisă în Registrul Comerţului ca 

administrator al societăţii APROMATCO S.A. 

Anexat la cererea nr.367704/07.06.2010 nu s-a depus şi extrasul din registrul 

acţionarilor certificat de administratorul S.C. APROMATCO S.A. aşa cum prevede 

art.134 (3) din Ordinul 2594/2008, pe cale de consecinţa ca urmare a acestei cereri 

nu s-ar fi putut înregistra la O.R.C.T.B. transmiterea dreptul de proprietate asupra 

acţiunilor. 

În dosarul 367704/2010, prin rezoluţia pronunţată în 09.06.2010, persoana 

desemnată de O.R.C.T.B., Consilierul juridic Pitiş Roxana Maria constată: 

"Prin cererea, înregistrată sub nr.367704 din 07.06.2010 s-a solicitat 

înregistrarea în registrul comerţului a structurii acţionariatului. 
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La data de 09.06.2010 prin Biroul Registratura s-a depus o cerere de intervenţie 

împotriva cererii 367704 înregistrată sub nr.371896 formulată de FORMBY 

TRADING LIMITED şi EDEN LLC. 

Examinând înscrisurile menţionate PERSOANA DESEMNATĂ constata 

următoarele obiecţiuni: nu sunt respectate prevederile art.134 (3) din ordin 

2594/C din 10.10.2008, iar în baza de date a Registrului Comerţului exista 

menţionate mai multe recursuri, sechestru pe acţiuni şi sechestru asupra bunurilor 

mobile şi imobile ale societăţii..." 

Pentru motivele prezentate mai sus, persoana desemnată a transmis dosarul 

367704/07.06.2010 împreună cu cererea de intervenţie nr.371896/09.06.2010 

formulată de FORMBY TRADING LIMITED şi EDEN LLC, Tribunalului 

Bucureşti Secţia a VI-a Comercială spre competenta soluţionare, formându-se în 

acest sens dosarul nr.28453/3/2010. 

Prin Încheierea din 15.06.2010 în dosar 28453/3/2010, Tribunalul Bucureşti 

respinge cererea de intervenţie nr.371896/09.06.2010 formulată de FORMBY 

TRADING LIMITED şi EDEN LLC motivat pe faptul că:  

"Inadmisibilitatea formulării intervenţiei în cadrul unei cereri de depunere 

menţionare acte desfăşurată în fata Registrului Comerţului este subliniată de 

faptul că intervenţii invoca apărări de fond într-o procedură care nu are ca obiect 

transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau modificarea actului 

constitutiv al societăţii..." 

Prin Încheierea nr.111/29.06.2010 în dosar 28453/3/2010, Tribunalul Bucureşti a 

dispus:  

"Admite cererea de depunere/menţionare acte formulată de petenta SC 

APROMATCO SĂ... 

Dispune menţionarea în registrul comerţului a actului denumit "Hotărârea 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC APROMATCO SA din data de 

07.06.2010. Executorie. Cu recurs." 

Din lecturarea Încheierii nr.111 a rezultat ca petenta S.C. APROMATCO S.A. a 

depus la instanţă acte noi şi a modificat cererea nr.367704în sensul că în loc de 

cererea iniţială de înregistrare în Registrul Comerţului a menţiunii privind 

transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor a cerut în şedinţa publică din 
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29.06.2010: "admiterea cererii aşa cum a fost formulată, respectiv menţionarea în 

registrul comerţului a hotărârii AGOA din data de 07.06.2010." 

Prin Încheierea din 11.08.2010 în dosar 28453/3/2010, Tribunalul Bucureşti a 

dispus:  

"Îndreaptă eroarea materială strecurată în dispozitivul încheierii 

nr.111/29.06.2010 în sensul că actul a cărui înregistrare în registrul comerţului s-

a solicitat şi s-a dispus este <Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor SC APROMATCO SA din data de 07.06.2010. >" 

Prin ÎNREGISTRAREA DIN OFICIU nr.457626/11.08.2010s-a înregistrat în 

Registrul Comerţului schimbarea structurii acţionariatului S.C. 

APROMATCO S.A., şi anume intrarea ca acţionar nou a societăţii 

PENGANA LLL cu 702.609 acţiuni reprezentând 75,50% din capitalul social 

şi ieşirea acţionarului EDEN LLC (care figura cu acelaşi număr de 702.609 

acţiuni).  

Înregistrarea din oficiu nr.457626/11.08.2010 a fost dispusă de Directorul 

O.R.C.T.B. MAGLASU CORNELIA prin completarea şi semnarea formularului 

nr.7, pe care la punctul 15. "Alte cazuri" regăsim specificat cu scris olograf: 

" - Dispozitiv încheiere nr.111/29.06.2010 dosar 28453/3/2010; 

- Modif. Stare firma (radiere depunere cerere de intervenţie şi transmitere dosar la 

TB)... 

... modif. Structura acţionariat şi depunere hoţ. Din 07.06.2010 la ORCTB" 

Pe acelaşi formular nr.7 la "opis documente depuse" este specificata Încheierea 

nr.111/29.06.2010 - 1 filă, în baza căreia pare că s-a făcut această înregistrare din 

oficiu nr.457626/11.08.2010. 

Expertul contabil parte constata că Încheierea nr.111/29.06.2010 nu corespunde cu 

Înregistrarea din oficiu nr.457626/11.08.2010 în sensul că prin Încheierea nr.111 s-

a dispus menţionarea în registrul comerţului a unui act numit Hotărârea AGOA SC 

APROMATCO SA din data de 07.06.2010, dar prin Înregistrarea din oficiu 

nr.457626 s-a înregistrat modificarea structurii acţionariatului SC APROMATCO 

SA, deşi Tribunalul Bucureşti a făcut şi clarificări în 15.06.2010 precizând că 

procedura analizată nu are ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra 
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acţiunilor, iar conform prevederilor art.134 (3) din Ordinul 2594/C/2008 

transmiterea dreptului de proprietate se poate înregistra în Registrul Comerţului 

numai ca urmare a unei cereri de depunere şi menţionare acte prin care să se 

solicite acest lucru şi la care să se depună ataşat un extras din registrul acţionarilor 

certificat de administratorul societăţii SC APROMATCO S.A. 

Totodată, expertul parte constata că, prin Ordonanţa emisă în 21.03.2008 în dosar 

3179/P/2007 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, s-a dispus aplicarea 

sechestrului asupra a 702.609 acţiuni emise de APROMATCO SĂ şi deţinute de 

EDEN LLC, iar în 24.03.2008 prin Procesul verbal de aplicare a sechestrului s-a 

procedat la "indisponibilizarea prin instituirea unui sechestru asupra a unui nr. de 

702.609 acţiuni reprezentând 75,5% din capitalul social al SC APROMATCO SA, 

deţinute de firma EDEN LLC,...". Acest sechestru a fost înregistrat în Registrul 

Comerţului prin menţiunea 132419/26.03.2008. 

În urma înregistrării din oficiu nr.457626/11.08.2010 s-a înregistrat în 

Registrul Comerţului modificarea acţionariatului societăţii APROMATCO 

SA în sensul că iese acţionarul EDEN LLC şi intră în locul lui ca acţionar 

societatea PENGANA LLC cu 702.609 acţiuni, modificare care devine astfel 

opozabila terţilor, pe cale de consecinţă sechestrul aplicat prin Procesul verbal 

din 24.03.2008 asupra celor 702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC a rămas 

fără obiect. 

Expertul parte atrage atenţia că, potrivit art.244 (1) din Codul Penal, "Sustragerea 

unui bun care este legal sechestrat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an 

sau cu amendă." 

Prin Încheierea din 07.09.2010 în dosar 28453/3/2010, Tribunalul Bucureşti a 

dispus îndreptarea unei alte erori materiale astfel: 

"În alineatul 2 al dispozitivului încheierii pronunţate în Camera de Consiliu la 

data de 11.08.2010 în dosarul 28453/3/2010 se va consemna corect: "actul a cărui 

menţionare în registrul comerţului s-a solicitat şi s-a dispus este Hotărârea 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC APROMATCO SA din data de 

07.06.2010", în loc de "înregistrare", cum eronat s-a consemnat.". 

Prin Încheierea pronunţată în 25.02.2011 în dosar 27453/3/2010, Tribunalul 

Bucureşti a respins o cerere de îndreptare eroare materială formulată de ORCTB cu 

privire la încheierea nr.111 pronunţată în 29.06.2010. Instanţa a reţinut că: 
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"Petenta SC APROMATCO SA a completat la ORCTB formularul - tip "cerere de 

depunere şi menţionare acte", consemnând în cuprinsul acestei cereri, înregistrate 

la ORCTB sub nr.367704/07.06.2010, denumirea actului ce urmă a fi 

depus/menţionat, Hotărârea AGA SC APROMATCO SA din data de 07.06.2010. 

Nu s-a solicitat şi în consecinţă, Tribunalul nu s-a pronunţat cu privire la 

înregistrarea în registrul comerţului a schimbării structurii acţionariatului ori alte 

modificări ale Actului Constitutiv." 

Din analiza Încheierilor enumerate anterior, expertul parte constata că instanţa a 

dispus menţionarea Hotărârii AGA SC APROMATCO SA din 07.06.2010 în care 

a votat PENGANA LLC, document care conţine date diferite atât faţă de cele din 

actul constitutiv, cât şi de cele înregistrate în Registrul Comerţului din punctul de 

vedere al structurii acţionariatului, însă în conformitate cu art.11 din Ordinul 

2594/C/2008, în Registrul Comerţului pot fi menţionate numai actele şi faptele 

care nu presupun modificarea statutului/actului constitutiv al persoanei şi nici a 

înregistrărilor anterioare. De asemenea, se remarca faptul că Hotărârea AGA din 

07.06.2010 este adoptată cu votul unui acţionar majoritar care nu este înregistrat în 

Registrul Comerţului la data 29.06.2010 când s-a pronunţat Încheierea nr.111. 

În baza celor arătate anterior, concluzia expertului parte este că înregistrarea din 

oficiu nr.457626/11.08.2010 s-a făcut cu ignorarea sechestrului asigurator aplicat 

asupra acţiunilor APROMATCO S.A. de către Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti şi fără să existe o cerere de depunere menţionare acte prin care să se 

solicite transmiterea dreptului de proprietate cu schimbarea acţionariatului, fără să 

existe o rezoluţie a persoanei desemnate, fără să existe o rezoluţie a Directorului 

O.R.C.T.B., fără să existe la dosar extrasul din registrul acţionarilor certificat de 

administratorul S.C. APROMATCO S.A. MANOLACHE IONICA aşa cum 

impuneau prevederile respectarea prevederilor art.134 (3) din ordin 2594/C din 

10.10.2008 şi fără să existe o hotărâre judecătorească prin care să se dispună 

transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, modificarea structurii 

acţionariatului sau modificarea actului constitutiv al societăţii. 

Expertul contabil parte reţine ca Procesul verbal de luare în posesie din 

30.04.2010, precum şi toate actele de executare făcute în baza acestui document, 

inclusiv Procesul verbal de adjudecare directă depus ataşat cererii 

nr.367704/07.06.2010, au fost desfiinţate ca urmare a constatării nulităţii absolute 

prin sentinţele irevocabile pronunţate în dosar 14553/301/2012 Judecătoria Sector 



..............................................................................................................................................   Pagina 199 din 306 

 

3 Bucureşti Secţia civilă (Sentinţa civilă 17105/06.11.2012); dosar 4835/3/2013* 

Tribunalul Bucureşti Secţia a III-a Civilă (Decizia civilă 4387/13.12.2013 în 

recurs) şi dosar 27638/299/2011 Judecătoria Sector 1 Bucureşti. 

 C) Analiza înregistrării PENGANA LLC ÎN REGISTRUL 

ACŢIONARILOR S.C. APROMATCO S.A 

- La dosar s-a regăsit documentul "Confirmare" emis în 16.06.2007 de 

administratorul SAVA CĂTĂLIN, prin care se arată că administratorul, în temeiul 

Contractului de cesiune nr.61 ar fi procedat la radierea cedentului şi respectiv 

înscrierea cesionarului PENGANA LLC în registrul acţionarilor, însă la dosarul de 

cercetare penală nu s-a regăsit niciun Registru al Acţionarilor S.C. APROMATCO 

S.A. în care PENGANA LLC să figureze înscrisă. Expertul contabil parte 

precizează că simpla declaraţie a administratorului societăţii APROMATCO S.A. 

conform căreia ar fi efectuat înscrierea PENGANA LLC în registrul acţionarilor nu 

face şi dovada acestui fapt, iar mai mult aşa cum am arătat în prezentul raport de 

răspuns, cedentul FORMBY TRADIN LIMITED contestă cesiunea către 

PENGANA LLC, iar din analiza documentelor au reieşit indicii care pot proba un 

interes personal al lui SAVA CĂTĂLIN pentru încheierea Contractelor nr.61, 62 şi 

63, motive pentru care expertul contabil parte nu poate lua în considerare 

documentul "Confirmare" emis în 16.06.2007 de administratorul SAVA 

CĂTĂLIN; 

- Aşa cum am arătat în răspunsul privind istoricul acţionarilor în Registrul 

Acţionarilor, în data de 04.06.2010 ora 12:12:20 S.C. Depozitarul Central S.A. a 

înregistrat ieşirea unui număr de 702.609 acţiuni din contul aflat în starea 

"nerestricţionat" al deţinătorului EDEN LLC "cod fiscal 85508/2001" concomitent 

cu intrarea unui număr de 702.609 acţiuni în contul aflat în starea "nerestricţionat" 

al deţinătorului PENGANA LLC "cod fiscal 1PENGANA", motivul acestei 

înregistrări fiind: "executare silită". 

Această înregistrare s-a făcut fără să existe toate documentele legale care să ateste 

dreptul de proprietate al societăţii PENGANA LLC. Totodată, această înregistrare 

este nulă ca efect al Sentinţei civile nr.17105/06.11.2012 în dosar 

nr.14553/301/2012. 

4) Verificarea înscrierii în A.E.G.R.M. a Contractului de garanţie reală 

mobiliară nr.63/16.06.2007 atestat de MARIN VASILE 
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În raportul de expertiză contabilă obiectat, expertă contabila desemnată a afirmat în 

analiza obiectivului nr.1 la pagina 9 ca "în 26.06.2007, ora 17.19, se înregistrează 

de către PENGANA LLC la A.E.G.R.M. cele 702.609 acţiuni deţinute de către 

FORMBY TRADING LIMITED." 

Expertul contabil parte constată că în 26.06.2007 MARIN VASILE, în calitate de 

reprezentant al PENGANA LLC, a depus două cereri la A.E.G.R.M. în baza cărora 

au fost înscrise două avize de garanţie reală mobiliară prin care se constituia drept 

de gaj asupra aceluiaşi bun, şi anume 702.609 acţiuni emise de S.C. 

APROMATCO S.A: 

1) Aviz nr. 2007-00007865511588-BRR prin care se constituia un drept de gaj 

asupra bunului (descris în formularul de aviz de garanţie iniţial): "702.609 

acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 ron deţinute de FORMBY TRADING LTD în 

S.C. APROMATCO S.A. J40/245/1991 -reprezentând 75,5% din structura 

capitalului S.C. APROMATCO S.A. "; 

2) Aviz nr. 2007-00007863111570-BSD prin care se constituia un drept de gaj 

asupra bunului (descris în formularul de aviz de garanţie iniţial): "1. gaj 

asupra pachetului de 75,5% deţinute de FORMBY TRADING LIMITED la S.C. 

APROMATCO S.A., J40/245/1991; 2. gaj asupra întregului fond de comerţ al S.C. 

APROMATCO S.A., J40/245/1991; 3. 10 bilete la ordin emise de FORMBY 

TRADING LIMITED în favoarea lui PENGANA LLC; 4. 10 bilete la ordin emise 

de S.C. APROMATCO S.A. pentru PENGANA LLC."  

În cuprinsul niciunuia din cele două avize de garanţie reală mobiliară nu se 

menţionează obligaţia garantată, titlul din care rezultă obligaţia garantată, 

contractul de garanţie reală mobiliară din care ar fi luat naştere obligaţia garantată, 

practic nu există niciun element de identificare a raporturilor obligaţionale dintre 

PENGANA LLC şi FORMBY TRADING LTD, respectiv APROMATCO S.A. 

Se remarca faptul că la AEGRM nu s-a înregistratniciodată Contractul de garanţie 

reală mobiliara nr.63/16.06.2007, ci au fost înregistrate doarnişte obligaţii ale 

societăţilor FORMBY TRADING LIMITED şi APROMATCO S.A. faţă de 

PENGANA LLC, care în fapt vizau preluarea S.C. APROMATCO S.A. 

Se constată că în ambele formulare de cerere depuse la A.E.G.R.M., MARIN 

VASILE în calitate de reprezentant al PENGANA LLC afirmă că acţiunile sunt 

deţinute la 26.06.2007 de societatea FORMBY TRADING LIMITED, în 
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contradicţie cu Contractul nr.61/16.06.2007 atestat tot de avocat MARIN VASILE, 

care prevede ca FORMBY TRADING LIMITED ar fi înstrăinat dreptul de 

proprietate în 16.06.2007 şi în contradicţie şi cu confirmarea emisă în 16.06.2007 

de SAVA CĂTĂLIN în care s-a consemnat că PENGANA LLC ar fi fost înscrisă 

ca acţionarîn registrul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. în locul societăţii 

FORMBY TRADING LIMITED încă din 16.06.2007. 

CONCLUZIE: 

Opinia expertului contabil parte este că obiecţiunea este întemeiată, întrucât în 

raportul de expertiză nu s-au arătat aspecte importante cu privire la Contractul de 

cesiune nr.61/16.06.2007, Actul Adiţional nr.62/16.06.2007 şi Contractul de 

garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007, aspecte care reies din analiza 

conţinutului economic al acestor documente şi din plata în numerar care ar fi fost 

efectuată de PENGANA LLC către SAVA CĂTĂLIN în baza chitanţei din 

16.06.2007. 

Din punct de vedere economic, expertul contabil parte a constatat că în urma 

încheierii Contractelor nr.61, 62 şi 63 din 16.06.2007: 

- PENGANA LLC (deţinută de MARIN VASILE) a câştigat proprietatea asupra a 

702.609 acţiuni emise de S.C. APROMATCO S.A., 

- SAVA CĂTĂLIN a câştigat suma de 1.756.522,50 lei (conform chitanţă din 

16.06.2007); suma de 100.000 euro primită în contul său personal de la PAFIA 

LLC (deţinută tot de MARIN VASILE), la dosar regăsindu-se documente care 

atestă şi alte transferuri de bani primite prin firmele pe care le deţine, toate acestea 

fiind indicii ale interesului personal la încheierea contractelor nr.61, 62 şi 63 din 

16.06.2007; 

- CONNECTREAL S.R.L. (deţinută de ZLATE ANDREI) - a câştigat 4 imobile (1 

- Str.Drumul Timonierului nr.26, Bucureşti, sector 6; 2 - Str.Drumul Săbărenilor 

nr.42, Bucureşti, sector 6; 3 şi 4 - 2 loturi de teren în loc.Snagov, judeţ Ilfov), fără 

să plătească efectiv niciun ban, 

- cedentul FORMY TRADING LIMITED (deţinut de GRIGORIU ADRIAN şi 

TOMA AURICA) ar fi pierdut proprietatea asupra 702.609 acţiuniemise de 

APROMATCO S.A.; 
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- emitentul S.C. APROMATCO S.A. a pierdut din patrimoniu 4 imobile, fără să 

primească niciun ban, care au fost transferate în proprietatea S.C. 

CONNECTREAL S.R.L. prin executarea silită imobiliară realizată de B.E.J. 

BOGDAN DUMITRACHE în baza biletelor la ordin emise de acelaşi SAVA 

CĂTĂLIN în 16.06.2007 în favoarea PENGANA LLC ataşat contractelor 

analizate. 

De asemenea, în cuprinsul raportului de expertiză contabilă s-a răspuns incomplet 

la obiectivul nr.1, astfel: 

- nu s-a arătat că garanţia reală mobiliara care ar fi fost constituită asupra fondului 

de comerţ al APROMATCO SA prin art.3.2 din Contractul de garanţie nr.63 nu a 

fost înregistrată niciodată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti, deşi art.21 din Legea 26/1990 prevedea în mod expres obligativitatea 

înregistrării. 

- nu s-a arătat că PENGANA LLC a fost înscrisă în Registrul Comerţului prin 

înregistrarea din oficiu nr.457626/11.08.2010, iar această înscriere s-a făcut cu 

ignorarea sechestrului asigurator aplicat asupra acţiunilor APROMATCO S.A. de 

către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi fără să existe o cerere de 

depunere menţionare acte prin care să se solicite transmiterea dreptului de 

proprietate cu schimbarea acţionariatului, fără să existe o rezoluţie a persoanei 

desemnate, fără să existe o rezoluţie a Directorului O.R.C.T.B., fără să existe la 

dosar extrasul din registrul acţionarilor certificat de administratorul S.C. 

APROMATCO S.A. MANOLACHE IONICA aşa cum impuneau prevederile 

respectarea prevederilor art.134 (3) din ordin 2594/C din 10.10.2008 şi fără să 

existe o hotărâre judecătorească prin care să se dispună transmiterea dreptului de 

proprietate asupra acţiunilor, modificarea structurii acţionariatului sau modificarea 

actului constitutiv al societăţii; 

- nu s-a arătat că Depozitarul Central S.A. a înscris societatea PENGANA LLC în 

04.06.2010 ora 12:12:20 în registrul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. fără 

toate documentele doveditoare ale dreptului de proprietate, iar această înscriere 

este nulă ca efect al Sentinţei civile nr.17105/06.11.2012 în dosar 

nr.14553/301/2012; 

- nu au fost arătate contradicţiile dintre afirmaţiile din documente, şi anume în 

ambele formulare de cerere depuse la A.E.G.R.M. în 26.06.2007 în urma cărora s-

au înscris avizele de garanţie reală mobiliarănr. 2007-00007865511588-BRR şi nr. 



..............................................................................................................................................   Pagina 203 din 306 

 

2007-00007863111570-BSD, MARIN VASILEîn calitate de reprezentant al 

PENGANA LLC afirmă că acţiunile sunt deţinute la 26.06.2007 de societatea 

FORMBY TRADING LIMITED, în contradicţiecu Contractul nr.61/16.06.2007 

atestat tot de avocat MARIN VASILE, care prevede ca FORMBY TRADING 

LIMITED ar fi înstrăinat dreptul de proprietate în 16.06.2007 şi în contradicţie şi 

cu confirmarea emisă în 16.06.2007 de SAVA CĂTĂLIN în care s-a consemnat că 

PENGANA LLC ar fi fost înscrisă ca acţionarîn registrul acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A. în locul societăţii FORMBY TRADING LIMITED încă din 

16.06.2007. 

Având în vedere multiplele omisiuni din raportul de expertiză contabilă, expertul 

contabil parte consideră că raportul de expertiză contabilă trebuie modificat şi 

completat cu prezentul răspuns la obiecţiunea nr.7 formulat de el. 

D.8. OBIECŢIUNEA NR.8 

"8) În paragraful privind înregistrarea Eden LLC la ORC ca proprietar al celor 

702,609 acţiuni Apromatco, d-na expert susţine că în cauză penală în care Sava 

Cătălin a contestat semnătură pe documentele prin care Eden s-a înregistrat, s-au 

efectuat 2 expertize grafoscopice. 

În fapt, în respectiva cauză s-a efectuat un raport de constatare tehnico-ştiinţifică în 

13.12.2007 şi o singură expertiză grafoscopică dispusă în data de 13.08.2008 

efectuată de INEC prin expert Ionica Prisac." 

RĂSPUNS: 

La pagina 9, precum şi la pagina 80 din raportul de expertiză, în paragraful în care 

a fost analizată înregistrarea EDEN LLC în registrul comerţului, s-a afirmatîn mod 

eronat că "La data de 27.07.2007 SANDU HUANITA, în baza procurii nr.6 din 

24.07.2007, emisă de EDEN LLC, depune la O.R.C.T.B. cererea înregistrată sub 

nr.346315 în numele lui SAVA CĂTĂLIN, reprezentant al SC APROMATCO SA. 

Acest document depus la Registrul Comerţului a fost contestat sub aspectul 

legalităţii semnăturii de către SAVA CĂTĂLIN şi, în cauză respectivă s-au dispus 

şi efectuat două expertize grafoscopice, [...]" 

Expertul contabil parte a constatat că în raportul de expertiză contabilă s-au 

strecurat erori şi omisiuniîn paragraful arătat, după cum urmează: 
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- În raportul de expertiză contabilă s-a făcut referire la un singur document în 

litigiu, respectiv cererea nr.346315/27.07.2007, document care nu a fost contestat, 

dar din actele de la dosar rezultă că SAVA CĂTĂLINa contestat că ar fi semnat 3 

documente care au fost depuse ataşat cererii nr.346315/27.07.2007, şi anume: 

extrasul din registrul acţionarilorla 26.07.2007, certificatul de acţionar şi 

confirmarea înregistrate în registrul societăţii APROMATCO S.A. cu 

nr.215/27.07.2007, toate aceste 3 documente atestând faptul că societatea EDEN 

LLC deţine 702.609 acţiuni. 

Pentru cercetarea realităţii acestor 3 documente s-a format dosarul de cercetare 

penală nr.3179/P/2007, care s-a conexat la dosarul nr.287/P/2010., aspect la care 

nu s-a făcut referire în raportul de expertiză contabilă. 

- nu au fost efectuate două expertize grafoscopice cum incorect s-a precizat în 

raportul de expertiză, ci: 

 1. Un raport de constatare tehnico - ştiinţifică cu nr.268.436 din data de 

13.12.2007 întocmit de expert criminalist comisar Bahneanu Gheorghiţă (7 file) şi 

 2. Un raport de expertiză criminalistică cu nr. 305 din data de 28.10.2008 

întocmit de I.N.E.C. prin expert criminalist Ionică Puşca (16 file). 

- În raportul de expertiză contabilă obiectat s-a reţinut eronat că numele expertului 

I.N.E.C. este"Ionică Prisaca", în loc de numele corect"Ionică Puşcă"conform 

documentelor; 

- Cererea cu nr.346315/27.07.2007 a fost expertizată numai în raportul de 

constatare tehnico - ştiinţifică din 13.12.2007, nu în ambele expertize cum eronat s-

a afirmat în raportul de expertiză iniţial; 

Din lecturarea cererii cu nr.346315/27.07.2007, expertul contabil a constatat că 

această cerere a fost făcută de SAVA CĂTĂLIN prin SANDU HUANITA, prin 

urmare documentul a fost completat de SANDU HUANITA pentru societatea S.C. 

APROMATCO S.A., aceasta acţionând în baza procurii nr.6/24.07.2007, fiind 

evident că cererea nr.346315/27.07.2007 este semnată, aşa cum de altfel prevăd şi 

procedurile O.R.N.C., de persoana care completează cererea, adică de SANDU 

HUANITA. Prin urmare, partea din Raportul de constatare tehnico-ştiinţifica 

nr.268.436/13.12.2007 în care s-a făcut expertizareacererii cu 

nr.346315/27.07.2007 precum şi compararea semnăturii lui SANDU 
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HUANITA de pe această cererecu semnăturile lui SAVA CĂTĂLIN de pe alte 

documente nu are nicio relevanţă pentru cauza cercetată; 

- De asemenea, în raportul de expertiză contabilă concluzia din Raportul de 

constatare tehnico-ştiinţifica nr.268.436/13.12.2007 întocmit de expert criminalist 

comisar Bahneanu Gheorghiţă este citată incomplet. Expertul contabil parte 

consideră relevantă citarea concluziei dupa cum urmează:  

"Semnătura de pe Adresa din data de 27.07.2007 emisă de SC APROMATCO SA 

privind calitatea de acţionar a firmei EDEN LLC şi semnăturile de pe Certificatul 

nr.215/27.07.2007 emis de SC APROMATCO SĂ şi Anexă la acesta, nu au fost 

executate de către SAVA CĂTĂLIN şi nu se poate stabili dacă au fost executate de 

către oricare persoană, întrucât sunt imitaţii libere ale semnăturilor 

susnumitului." 

- în raportul de expertiză s-a prezentat următorul citat din cuprinsul concluziei din 

Raportul de expertiză criminalistică cu nr. 305 din data de 28.10.2008 întocmit de 

I.N.E.C. prin expert criminalist Ionică Puşcă:"nu se poate stabili a cui este 

semnătura de pe înscrisul respectiv.",însă acest citat nu se regăseşte în cuprinsul 

concluziei din Raportul de expertiză criminalistică. 

Conform documentelor de la dosar, concluzia formulată la pagina 7 din Raportul 

nr.305 întocmit de expertul criminalist Ionică Puşca este: "Din motivele indicate în 

cuprinsul raportului, nu se poate stabili dacă semnăturile de pe adresa emisă de 

APROMATCO SA la data de 27.07.2007, prin care s-a confirmat calitatea de 

acţionar a firmei EDEN LLC, de pe certificatul de acţionar emis de S.C. 

APROMATCO S.A. sub nr.215/27.07.2007 şi de pe anexă la acest certificat de 

acţionar au fost sau nu executate de Sava Cătălin." 

CONCLUZIE: 

Expertul contabil parte consideră obiecţiunea întemeiată, întrucât în raportul de 

expertiză contabilă s-au găsit erori în prezentarea celor două rapoarte în cadrul 

cărora a fost expertizată semnătura lui SAVA CĂTĂLIN de pe documente. 

Expertul contabil parte consideră că este necesară corectarea tuturor erorilor pe 

care le-a găsit în raportul de expertiză contabilă, aşa cum am arătatmai sus. Este 

necesară, totodată, şi completarea raportului de expertiză cu următoarea observaţie: 
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- Din lecturarea cererii cu nr.346315/27.07.2007 rezultă că această cerere a fost 

făcută de SAVA CĂTĂLIN prin SANDU HUANITA, prin urmare documentul a 

fost completat de SANDU HUANITA pentru firmă SC APROMATCO SA, 

aceasta acţionând în baza procurii nr.6/24.07.2007, fiind evident că cererea 

nr.346315/27.07.2007 este semnată, aşa cum de altfel prevăd şi procedurile ORC, 

de persoană care completează cererea, adică de SANDU HUANITA. Prin 

urmare, partea din Raportul de constatare tehnico-ştiinţifica 

nr.268.436/13.12.2007 în care s-a făcut expertizarea acestui document precum 

şi compararea semnăturii lui SANDU HUANITA de pe cererea nr.346315 cu 

semnăturile lui SAVA CĂTĂLIN de pe alte documente nu are nicio relevanţă 

pentru cauza cercetată. 

Totodată, faptul că SAVA CĂTĂLIN a contestat semnătura sa de pe cele 3 

documente emise de APROMATCO S.A. nu anulează Acordul din 23.07.2007 

apostilat cu nr.175133/24.07.2007 prin care EDEN LLC a dobândit proprietatea 

asupra a 702.609 acţiuni emise de APROMATCO S.A.Acordul din 23.07.2007 

este un document întocmit cu acordul Consiliului de Administraţie al FORMBY 

TRADING LTD, fapt dovedit de existenţa semnăturilor ambilor administratori, 

STELIOS SAVVIDES şi EVA AGATHANGELOU, pe exemplarul original care 

se regăseşte la dosar. 

D.9. OBIECŢIUNEA NR.9 

"9) Cu toate că la pag. 11, expertul numit prezintă faptul că la dosarul penal există 

2 documente întocmite în 10.08.2007, respectiv Hotărârea AGEA a Apromatco la 

care au participat Pengana şi Fier Forjat, prin reprezentanţii lor: Marin Vasile şi 

neprecizat pentru Fier Forjat, iar pe de altă parte Proces verbal al AGEA 

Apromatco la care a participat Eden LLC şi persoanele fizice: - Adrian Racz – 

reprezentant Eden LLC; Ceplinschi Andriana – secretar al Apromatco, Boicescu 

Mariana – director economic al Apromatco; Nită George – consultant financiar al 

Apromatco; Badanoiu Georgeta – invitat al Eden... 

aceasta se face că uită să precizeze că singura hotărâre AGEA care a făcut 

obiectul înregistrării la ONRC a fost cea din partea Eden LLC, cu toate că 

cerinţa obiectivul expertizei este una certa, respectiv: 

„istoricul acţionarilor şi administratorilor S.C. APROMATCO S.A. de la 

înfiinţare până la zi (data prezenţei) astfel cum apare în evidenţele ONRC, 

Depozitarului Central, Registrului Acţionarilor”." 
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RĂSPUNS: 

În raportul de expertiză contabilă atât la pagina 11, cât şi la pagina 82 (concluzii) s-

a afirmat în mod greşit că "referitor la Adunarea Generală Extraordinară a 

Acţionarilor din data de 10.08.2007, ora 10.00, s-au întocmit două documente 

diferite" şi s-a precizat că acestea sunt: "1) Hotărârea A.G.E.A. din 10.08.2007, 

orele 10.00, fiind prezenţi PENGANA LLC..." şi "2) Procesul Verbal al Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din 10.08.2007, 

orele 10.00, care atestă ca la A.G.E.A. a participat acţionarul EDEN LLC...". 

Din verificarea actelor de la dosarul de cercetare penală, expertul contabil parte a 

reţinut următoarele aspecte importante referitoare la Hotărârea A.G.E.A. 

APROMATCO S.A. din 10.08.2007 ora 10.00 luată la sediul societăţii din 

Bucureşti, str. Lipscani, nr.33, sector 3: 

A)Convocare adunare generală 

În 06.07.2007 SAVA CĂTĂLIN, în calitate de administrator unic al S.C. 

APROMATCO S.A. a emis documentul "Convocare" din care reiese că "în 

conformitate cu prevederile art.113 şi 117 din Legea 31/1990" "convoacă 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 10.08.2007 orele 

10 la sediul societăţii din Bucureşti, str. Lipscani nr.33, sector 3. La adunarea 

generală pot participa toţi acţionarii înregistraţi în evidenţele societăţii până la 

data de01.07.2007." Totodată, convocarea stabilea că ordinea de zi să cuprindă: 

"[...] 

1. Prezentarea noului acţionar majoritar în urma cesiunii intervenite între 

FORMBY TRADING LIMITED şi PENGANA LLC - Washington. 

2. Analiza activităţii administratorului şi eventuala revocare a acestuia [...] " 

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial nr.1991/06.07.2007.  

B)Documente întocmite 

Referitor la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 

10.08.2007, ora 10.00 s-au întocmit 4 documente diferite, şi anume două Hotărâri 

A.G.E.A. care aparent sunt întocmite în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, însă prin 

conţinut acestea se contrazic una pe cealaltă, precum şi un proces - verbal al 

A.G.E.A şi un act adiţional la actul constitutiv, şi anume: 
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1- Hotărârea A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din 10.08.2007, orele 10.00, 

luată cu votul majoritar al societăţii EDEN LLC, reprezentată de mandatar 

RACZ ADRIAN în baza procurii nr.187313/07, acesta fiind şi preşedintele 

adunării. 

La această adunare generală au mai participat secretar CEPLINSCHI 

ANDRIANA, BOICESCU MARIANA, NITĂ GEORGE şi BADANOIU 

GEORGETA.  

Prin Hotărârea A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din 10.08.2007, orele 10.00, 

luată cu votul proprietarului EDEN LLC: "se revocă din funcţia de administrator 

domnul SAVA CĂTĂLIN şi se numeşte în funcţia de administrator, pentru un 

mandat de 4 ani, doamna BĂDĂNOIU GEORGETA." 

2 - Tot în 10.08.2007,în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. APROMATCO 

S.A. din 10.08.2007 ora 10.00 luată cu votul acţionarului EDEN LLC, a fost 

întocmitActul adiţional nr.14 la actul constitutiv al S.C. APROMATCO.S.A, 

atestat de avocat IOANA ZICA.  

Hotărârea A.G.E.A. APROMATCO S.A. din 10.08.2007 ora 10.00 luată cu votul 

acţionarului EDEN LLC, precum şi Actul adiţional nr.14 la actul constitutiv al S.C. 

APROMATCO S.A. atestat de avocat IOANA ZICĂnu sunt deloc menţionate în 

raportul de expertiză contabilă, deşi aşa cum atestă furnizările de informaţii 

eliberate de O.R.C.T.B. şi certificatul de înregistrare menţiuni din 16.08.2007, în 

baza încheierii judecătorului delegat nr.47120/14.08.2007, în data de 14.08.2007 în 

registrul comerţului este înregistrată "menţiunea nr.361319 din 10.08.2007 privind 

înregistrarea modificării actului constitutiv al APROMATCO S.A. cuprinsă în act 

adiţional nr.14 din 10.08.2007[...] " 

Prin urmare, în baza Hotărârii A.G.E.A. APROMATCO S.A din 10.08.2007 ora 

10.00 luată cu votul acţionarului EDEN LLC în 14.08.2007 a fost înscrisă în 

registrul comerţului doamna BĂDĂNOIU GEORGETA în calitate de 

administrator al societăţii APROMATCO S.A. 

3 - Tot în 10.08.2007 a fost întocmit Procesul - verbal al A.G.E.A. S.C. 

APROMATCO S.A. din 10.08.2007, orele 10.00 la care a participat acţionarul 

EDEN LLC, document semnat de ADRIAN RACZ - preşedinte AGA, 

CEPLINSCHI ADRIANA - secretar AGA, BOICESCU MARIANA - director 
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financiar APROMATCO S.A., NITĂ GEORGE - consultant financiar al 

APROMATCO S.A. şi BADANOIU GEORGETA - invitat. 

Din cuprinsul Procesul - verbal al A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din 

10.08.2007, orele 10.00 la care a participat acţionarul EDEN LLC, rezultă câteva 

aspecte importante şi anume:  

- "Dna. Ceplinschi Andriana menţionează că a inspectat întreaga clădire pentru a 

localiza pe dl. Sava Cătălin dar acesta nu este în clădire şi nu se află nici în 

spaţiile biroului ocupat de avocatul Marin Vasile (uşa biroului fiind încuiată). Dna 

Ceplinschi îl apelează repetat pe telefonul mobil pe dl. Sava, dar telefonul acestuia 

sună fără ca să se răspundă. Dna Ceplinschi informează adunarea că nu a reuşit 

contactarea dlui. Sava. Se constată deasemenea că în toate spaţiile clădirii nu se 

află nicio altă persoană decât cele din sala de şedinţe de la etajul 1." (pagina 1); 

- "1. Secretara Adunării citeşte punctul 1 al convocatorului, 

A. Se constată că nu este nici o persoană care poate aduce clarificări privind 

scopul şi conţinutul legal şi faptic al introducerii acestui punct pe ordinea de zi; 

B. EDEN LLC prin reprezentant dl. Racz prezintă procura emisă în 18 iulie 2007 

către dna Echim Oana Laura în care este explicit clarificat că Formby Trading 

Ltd. Nu a cesionat către nici o societate şi nici nu a împuternicit vreo persoană să 

cesioneze acţiunile deţinute către nici o societate;  

[...] c. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ia act că nu este depus 

nici un document privind acest acţionar şi că nu există nici un document 

înregistrat la societate referitor la Pengana LLC." 

Constatările din cuprinsul Procesului - verbal al A.G.E.A. S.C. APROMATCO 

S.A. din 10.08.2007, orele 10.00 la care a participat acţionarul EDEN LLC sunt 

întărite de Declaraţia autentificată de BNP TAMARA GARTIG cu 

nr.1907/20.12.2007, dată de 7 persoane (RACZ ADRIAN, CEPLINSCHI 

ANDRIANA, BOICESCU MARIANA, NITĂ GEORGE, BADANOIU 

GEORGETA, GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA) care au afirmat că la 

data de 10.08.2007 au fot prezente la sediul APROMATCO SA din str. Lipscani 

nr.33, sector 3, Bucureşti şi au confirmat datele din Procesul - verbal arătat, făcând 

totodată câteva completări cu privire la acţiunile întreprinse în 10.08.2007 pentru a 

se lua legătura cu SAVA CĂTĂLIN, dintre care reţinem: 



..............................................................................................................................................   Pagina 210 din 306 

 

"În jurul orei 9.30 dl. NITĂ GEORGE a primit un apel telefonic de la dna. 

CARMEN, secretara S.C. VILA NET S.R.L. al cărui asociat şi administrator este 

dl. SAVA CĂTĂLIN, care ne-a informat că dl. SAVA va pleca pentru o lună din 

ţară în ziua următoare şi în consecinţă să pregătim şi să-i trimitem toate 

documentele necesare spre a fi semnate. [...] Dna. CARMEN a informat că dl. 

SAVA nu este în birou şi nici nu este disponibil." 

4 - La dosarul de cercetare penală se regăseşte şi Hotărârea A.G.E.A. S.C. 

APROMATCO S.A. din 10.08.2007, orele 10.00, la care ar fi fost prezenţi: 

societatea PENGANA LLC, reprezentată de MARIN VASILE, societatea 

cesionară SC FIER FORJAT M&I SRL reprezentată de MARIN ION, SAVA 

CĂTĂLIN şi ZLATE ANDREI, însă expertul contabil parte face precizarea că nu 

poate lua în considerare acest document, întrucât în plus faţă de aspectele arătate 

mai sus, a găsit nereguli majore cu relevanţă în privinţa A.G.E.A. S.C. 

APROMATCO S.A. din 10.08.2007, orele 10.00 la care a participat cu vot 

majoritar PENGANA LLC, nereguli care în opinia expertului contabil parte pot 

indica nerealitatea şi întocmirea în fals a Hotărârii luată de această adunare 

generală, respectiv: 

- În cuprinsul Hotărârii A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din 10.08.2007, orele 

10.00 la care a participat PENGANA LLC s-ar fi prezentat atât un nou acţionar 

PENGANA LLC ca urmare a cesiunii din 16.06.2007 dintre FORMBY TRADING 

LIMITED şi PENGANA LLC, cât şi un alt acţionar subsecvent S.C. FIER 

FORJAT M&I S.R.L. care ar fi dobândit acţiunile în cauză prin cesiune de la 

PENGANA LLC. 

La art.4 din această hotărâre s-a prevăzut că: "Art. 4 În vederea preluării societăţii 

de noul acţionar S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. se va elabora de administrator 

bilanţul pe anul 2006 şi bilanţul parţial pe anul 2007 până la termenul limită de 

15.09.2007, [...] ". Expertul contabil parte atrage atenţia că la data de 10.08.2007 

când s-a desfăşurat adunarea generală, bilanţul contabil al S.C. APROMATCO 

S.A. pe anul 2006 era deja întocmit şi depus la autorităţile competente (termenul 

legal de depunere fiind în fapt 30.04.2007), iar termenul legal pentru depunerea 

situaţiilor financiare parţiale la 30.06.2007 era 15.08.2007, nu 15.09.2007. Dacă 

SAVA CĂTĂLIN administra în fapt societatea APROMATCO S.A., nu se poate 

stabili de ce nu a prezentat adunării generale bilanţul la 2006 care era deja elaborat 

şi bilanţul la 30.06.2007, de ce nu a arătat că peste 5 zile se împlinea termenul legal 

pentru depunerea bilanţului parţial la 30.06.2007 la autorităţi, şi nici de ce SAVA 
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CĂTĂLIN nu a efectuat până la 10.08.2007 evidenţa inventarelor şi predarea 

gestiunii către FIER FORJAT M&I S.R.L., aşa cum s-a stabilit în convocare; 

- Hotărârea A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din 10.08.2007, orele 10.00, la 

care a participat societatea PENGANA LLC nu a fost niciodată înscrisă sau 

menţionată în registrul comerţului; 

- ZLATE ANDREI, secretarul acestei adunări, figurează în Hotărârea A.G.E.A. din 

10.08.2007 luată cu votul PENGANA LLC, ca fiind proprietar cu 4,239% din 

acţiuni, adică 39.448 acţiuni, însă nu s-a găsit nicio dovadă a înregistrării acestuia 

în Registrul Acţionarilor APROMATCO S.A. Totodată, din actele de la dosar 

rezultă că ZLATE ANDREI ar fi dobândit 38.457 dintre aceste acţiuni prin 

achiziţie de la MANOLACHE IONICA în baza Contractului de cesiune 

nr.39/29.06.2005 atestat de avocat MARIN VASILE, însă prin declaraţia 

înregistrată la notar public TAMARA GARTIG cu nr.1904/20.12.2007, 

MANOLACHE IONICĂ a afirmat că nu a vândut acţiunile lui ZLATE ANDREI, 

pe cale de consecinţă acest document este suspect de fals şi numai organul de 

urmărire penală, prin metode specifice, poate stabili realitatea tranzacţiei şi cui 

aparţin semnăturile de pe Contractul de cesiune nr.39/29.06.2005 atestat de 

MARIN VASILE; 

- Prin Decizia penală nr.1597/R din 23.11.2009 pronunţată în dosarul 

nr.6475/301/2009 de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, s-a dispus 

ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE împotriva lui SAVA CĂTĂLIN, ZLATE 

ANDREI şi MARIN VASILE pentru întocmirea acestei Hotărâri A.G.E.A. 

APROMATCO S.A. din 10.08.2007 la care a participat PENGANA LLC "sub 

aspectul infracţiunilor prevăzute de art.215 C.p., art.290 C.p., art.288 C.p., 

art.291 C.p. şi art.292 C.p.", respectiv pentru infracţiunile de: înşelăciune, fals în 

înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals 

în declaraţii; 

- Aşa cum atestă extrasul de cont, din contul de lei deschis la FINANS BANK 

având IBAN RO18FNNB001202071387RO02 deţinut de SAVA CĂTĂLIN, în 

07.08.2007 a fost efectuată o plată POS de 312,05 lei cu menţiunea: " Best Value 

Aeroport Otopeni", iar în perioada 08.08.2007 - 13.08.2007 au fost efectuate 

mai multe plăţi POS în Italia; 

- Din Declaraţia dată de MARIN ION şi legalizată cu nr.4366/16.02.2011 de BNP 

Daniela Negrilă & Meda Enache rezultă că: 
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"Am aflat ulterior că în numele meu şi/sau al societăţii FIER FORJAT M&I S.R.L. 

au fost semnate contracte de cesiune de acţiuni emise de APROMATCO S.A., 

atestate de MARIN VASILE în calitate de avocat şi semnate de MARIN VASILE ca 

cedent, în numele societăţii off-shore PENGANA LLC, despre care nu am avut 

cunoştinţă." 

Având în vedere precizările de mai sus, pe cale de consecinţă opinia expertului 

contabil parte este că documentul "Hotărârea AGEA din 10.08.2007" 

întocmit de PENGANA LLC, MARIN VASILE, FIER FORJAT M&I S.R.L., 

ZLATE ANDREI şi SAVA CĂTĂLIN este suspect de fals, numai organul de 

urmărire penală putând stabili realitatea acestuia.  

C) Alte observaţii 

De asemenea, în raportul de expertiză contabilă la penultimul paragraf de la pagina 

11 în două locuri este menţionat în mod greşit numele "BALANOIU 

GEORGETA", deşi din documente reiese că în fapt este vorba de "BĂDĂNOIU 

GEORGETA". Aceeaşi greşeală se regăseşte şi la pagina 12 alineat 1, precum şi la 

pagina 82. 

CONCLUZIE: 

Concluzia expertului contabil parte este că obiecţiunea este întemeiată, în sensul că 

în cuprinsul raportului de expertiză contabilă s-a răspuns incomplet la obiectivul 

nr.1, nu au fost menţionate deloc documente importante, respectiv Hotărârea 

A.G.E.A. APROMATCO S.A. din 10.08.2007 ora 10.00 luată cu votul acţionarului 

EDEN LLC, precum şi Actul adiţional nr.14 la actul constitutiv al S.C. 

APROMATCO S.A. atestat de avocat IOANA ZICA, deşi aceste documente 

izvorâte din A.G.A. din 10.08.2007 au fost singurele înregistrate în registrul 

comerţului în urma cererii de menţiune nr.361319/10.08.2007 prin Încheierea 

nr.47120/14.08.2007.  

Mai mult, în cuprinsul raportului de expertiză contabilă s-a făcut referire 

laA.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din 10.08.2007, orele 10.00, la care a 

participat societatea PENGANA LLC, fără a se preciza că această hotărâre 

nu a fost niciodată înregistrată sau înscrisă în registrul comerţului, iar din 

documente reies mai multe aspecte care indică fictivitatea Hotărârii, numai 

organul de urmărire penală putând să se pronunţe în privinţa realităţii 

acestui document. Mai mult, prin Decizia penală nr.1597/R din 23.11.2009 
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pronunţată în dosarul nr.6475/301/2009 de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, s-

a dispus ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE împotriva lui SAVA CĂTĂLIN, 

ZLATE ANDREI şi MARIN VASILE pentru întocmirea unei Hotărâri AGEA 

APROMATCO SA din 10.08.2007, prin urmare acest document nu poate fi luat în 

considerare pentru fundamentarea raportului de expertiză contabilă. 

Totodată, în raportul de expertiză contabilă s-au strecurat erori, astfel la penultimul 

paragraf de la pagina 11 în două locuri este menţionat în mod greşit numele 

"BALANOIU GEORGETA", deşi din documente reiese că în fapt este vorba de 

"BĂDĂNOIU GEORGETA". Aceeaşi greşeală se regăseşte şi la pagina 12 alineat 

1, precum şi la pagina 82. 

Având în vedere multiplele erori şi omisiuni din raportul de expertiză contabilă, 

expertul contabil parte consideră necesară înlăturarea răspunsului din raportul de 

expertiză referitor la Hotărârea A.G.A. din 10.08.2007 şi înlocuirea cu constatările 

expertului contabil parte formulate în prezentul raport de răspuns la obiecţiuni. 

D.10. OBIECŢIUNEA NR.10 

"10) Începând cu Filă 12 din expertiza contabilă judiciară, dna. expert 

contabil începe să-şi demonstreze aşa-zisa imparţialitate prezentând date 

eronate, respectiv toate înregistrările pe care le prezintă dna. expert numit 

pentru Pengana şi succesorii săi: Pafia şi BGA Instal, precum şi înregistrarea 

administratorului Cristescu Dorin Dănuţ sunt neconforme cu realitatea şi cu 

documentele de la dosar. Astfel:" 

RĂSPUNS: 

După cum rezultă din documentele de la dosarul de cercetare penală şi din 

răspunsurile formulate de expertul contabil parte la obiecţiunile la obiectivul nr.1, 

în raportul de expertiză contabilă: 

*au fost prezentate mai multe informaţii care nu corespund cu documentele (de 

exemplu, în raportul de expertiză contabilă la pagina 6 utimul paragraf s-a afirmat, 

fără a se specifica un număr de menţiune, faptul că data înregistrării în ORC a 

administratorului SAVA CATALIN este 27.06.2005; însă expertul contabil parte a 

constatat că Furnizările de informaţii emise de O.R.C.T.B. atestă că SAVA 

CATĂLIN a fost înregistrat în evidenţele O.N.R.C. ca administrator al S.C. 

APROMATCO S.A. în 21.06.2005 în baza Încheierii nr.29074/21.06.2005, ca 

urmare a cererii menţiune nr.296036/17.06.2005); 
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* nu s-a făcut nicio precizare privind istoricul acţionarilor aşa cum apare în 

Registrul Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A.; 

* nu s-au prezentat aspecte relevante, cel mai important fiind faptul că asupra celor 

702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC la emitentul S.C. APROMATCO S.A. 

există instituit un sechestru penal dispus de Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti prin prin Ordonanţa din 21.03.2008 în dosarul nr.3179/P/2008. 

Sechestrul penal a fost înregistrat: 

-în Registrul Acţionarilor la data de 25.03.2008 ora 14:21:52. În data de 

04.06.2010 ora 12:09:34 DEPOZITARUL CENTRAL S.A. a sustras din contul 

acţionarului EDEN LLC cele 702.609 acţiuni sechestrate şi le-a transferat în contul 

societăţii PENGANA LLC; 

- în registrul comerţului la data de 28.03.2008 prin Înregistrarea din oficiu 

nr.132419/26.03.2008. În data de 12.08.2010 prin Înregistrarea din oficiu 

457626/10.08.2010, fără un document justificativ, în evidenţele O.N.R.C. s-a 

înregistrat transmiterea celor 702.609 acţiuni sechestrate de la EDEN LLC şi 

primirea acţiunilor de către societatea PENGANA LLC. 

CONCLUZIE: 

Avînd în vedere cele precizate anterior, pe cale de consecinţă expertul contabil 

parte consideră necesară înlocuirea în întregime a răspunsului la obiectivul nr.1 din 

raportul de expertiză contabilă cu răspunsul său la obiecţiunile la obiectivul nr.1. 

D.11. OBIECŢIUNEA NR.11 

"11) Reţine ca la 07.06.2010 se ţine o AGOA la care participa Pengana prin care se 

revoca Galiceanu Nicolae şi Manolache Ionica şi se numeşte ca administrator 

Cristescu Dorin Dănuţ. 

A) Această Hotărâre nu a fost niciodată înregistrată în evidenţele ONRC, deşi au 

făcut 5 încercări la ORCTB, respinse prin hotărâri judecătoreşti irevocabile. 

B) Trebuie menţionat faptul că, în mod expres în dosarul 29145/3/2010, calitatea 

de acţionar a lui Pengana LLC nu a fost recunoscută de instanţă, aceasta fiind 

motivul respingerii cererii de înregistrare a hotărârii AGA. 

C) Mai mult, aceasta AGA a fost suspendată de Curtea de Apel Bucureşti în 

dosarul nr. 29857/3/2010 – Irevocabil, prin decizia civilă nr. 1757/16.11.2011." 

RĂSPUNS: 
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Fără a se preciza un document justificativ, o hotărâre judecătorească, un număr şi o 

dată a unei înregistrări în registrul comerţului care să ateste efectuarea unei 

modificări în evidenţele O.N.R.C. privind administratorii, în raportul de expertiză 

contabilă, la paginile 12 şi 82 s-a afirmat: 

"La 07.06.2010 se ţine o Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor la care 

participă în calitate de acţionar majoritar PENGANA LLC, conform adresei 

nr.18857 din 07.06.2010 şi a extrasului de cont nr.WE-11359417;2/2 emis de către 

Depozitarul Central în data de 04.06.2010. Cu această ocazie se revocă din funcţie 

administratorul GALICEANU NICOLAE şi administratorul provizoriu 

MANOLACHE IONICA şi se numeşte în funcţia de administrator CRISTESCU 

DORIN DĂNUŢ." 

Din Furnizările de informaţii emisede O.R.C.T.B., corelate cu hotărârile 

judecătoreşti existente la dosarul cauzei, expertul contabil parte a constatat, aşa 

cum a arătat pe larg în capitolul privind istoricul administratorilor în evidenţele 

O.N.R.C., că Hotărârea A.G.O.A. din 07.06.2010 luată cu votul PENGANA LLC, 

prin care s-ar fi revocatadministratorii GALICEANU NICOLAE şi 

MANOLACHE IONICA şi s-ar fi numit ca administratorulCRISTESCU DORIN 

DĂNUŢ, nu a determinat modificarea evidenţelelor O.N.R.C. privind 

administratorii. 

Au existat 5 cereri depuse la O.R.C.T.B.în baza Hotărârii A.G.O.A. S.C. 

APROMATCO S.A. luată cu votul societăţii PENGANA LLC, şi anume: 

1) Cererea de depunere şi/sau menţionare acte nr.367704/07.06.2010, prin care 

iniţial s-a solicitat înregistrarea transmiterii dreptului de proprietate asupra 

acţiunilor în favoarea PENGANA LLC, iar ulterior în cursul judecăţii a fost 

modificată cererea iniţială şi s-a cerut menţionarea în registrul comerţului a 

Hotărârii A.G.E.A. din 07.06.2010. 

Cererea nr.367704/07.06.2010 a făcut obiectul dosarului nr.28453/3/2010, iar prin 

Încheierea nr.111/29.06.2010 pronunţată în acest dosar Tribunalul Bucureşti - 

Secţia a VI-a comercială s-a reţinut că: "Petenta, prin avocat, depune acte în 

înscrisuri în susţinerea art.134 alin.2 C.proc.civ. şi pe fond solicită admiterea 

cererii aşa cum a fost formulată, respectiv menţionarea în registrul comerţului a 

HotărâriiA.G.O.A. din data de 07.06.2010." şi s-a dispus: "[...] menţionarea în 

registrul comerţului a actului denumit "hotărârea adunării generale extraordinare 

a acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din data de 07.06.2010." 
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Încheierea nr.111/29.06.2010 apare menţionată în registrul comerţului în 

12.08.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.457626/11.08.2010. 

Modul în care s-a soluţionat cererea de depunere şi menţionare acte nr.367704/07.06.2010

 în dosarul nr.28453/3/2010

Înregistrarea 

transmiterii dreptului 

de proprietate asupra 

a 702.609 acţiuni emise 

de S.C. 

APROMATCO S.A. în 

favoarea PENGANA 

LLC

FOND

Tribunalul 

Bucureşti - 

Secţia a VI-a 

comercială

Nu s-a pronunţat nimeni asupra acestei cereri.

Încheierea 

nr.111/29.06.2010

"Dispune menţionarea în registrul comerţului a 

actului denumit "hotărârea adunării generale 

extraordinare a acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A. din data de 07.06.2010."

Încheierea din 

11.08.2010

"Îndreaptă eroarea materială strecurată în 

dispozitivul încheierii nr.111/29.06.2010 în 

sensul că actul a cărui înregistrare s-a solicitat 

şi s-a dispus este <Hotărârea Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A. din data de 07.06.2010.>"

Încheierea din 

07.09.2010

"În alineatul 2 al dispozitivului încheierii 

pronunţate în Camera de Consiliu la data de 

11.08.2010 în dosarul 28453/3/2010 se va 

consemna corect: "actul a cărui menţionare în 

registrul comerţului s-a solicitat şi s-a dispus 

este Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. din data 

de 07.06.2010", în loc de "înregistrare", cum 

eronat s-a consemnat."

Încheierea din 

25.02.2011

"Petenta S.C. APROMATCO S.A. a completat 

la O.R.C.T.B. formularul - tip "cerere de 

depunere sus menţionare acte", consemnând 

în cuprinsul acestei cereri, înregistrate la 

O.R.C.T.B. sub nr.367704/07.06.2010, 

denumirea actului ce urma a fi 

depus/menţionat, Hotărârea A.G.A. S.C. 

APROMATCO S.A. din data de 07.06.2010. Nu 

s-a solicitat şi în consecinţă, Tribunalul nu s-

a pronunţat cu privire la înregistrarea în 

registrul comerţului a schimbării structurii 

acţionariatului ori alte modificări ale Actului 

Constitutiv." 

RECURS

Curtea de 

Apel 

Bucureşti - 

Secţia a VI-a 

civilă

Hotărâre din 

15.12.2010

"Respinge recursul ca rămas fără obiect. 

Irevocabilă"

FOND

Tribunalul 

Bucureşti - 

Secţia a VI-

a 

comercială

Ce s-a cerut

Menţionarea în 

registrul comerţului 

a Hotărârii A.G.E.A. 

din 07.06.2010. luată 

cu votul PENGANA 

LLC

Stadiu 

procesual
Instanţă Hotărâre Soluţie
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Expertul contabil parte a sesizat câteva neconcordanţe privind actele de mai sus şi 

Înregistrarea din oficiu nr.457626, şi anume: 

* tot prin Înregistrarea din oficiu nr.457626/11.08.2010 au fost modificate 

evidenţele O.N.R.C. în sensul ieşirii acţionarului EDEN LLC şi intrării ca acţionar 

în locul acestuia a societăţii PENGANA LLC, deşi în încheierea nr.111/29.06.2010 

nu s-a dispus această modificare; 

* mai mult, în registrul comerţului exista înregistrat un sechestru penal asupra celor 

702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC la S.C. APROMATCO S.A., prin 

Înregistrarea din oficiu nr.132419/26.03.2008, înscrisă în Registrul Comerţului în 

28.03.2008. 

* nici la data de 07.06.2010, nici la data de 29.06.2010, societatea PENGANA 

LLC nu figura ca acţionar înregistrat în evidenţele O.N.R.C. Pe cale de consecinţă, 

rezultă că prin Încheierea nr.111/29.06.2010 s-a dispus menţionarea în registrul 

comerţului a unei Hotărâri A.G.A. luată cu votul majoritar al unei societăţi care nu 

era înscrisă în registrul comerţului ca acţionar al S.C. APROMATCO S.A; 

* documentele în baza cărora PENGANA LLC a probat calitatea de acţionar la 

A.G.E.A. din 07.06.2010, respectiv adresa nr.18857 din 07.06.2010 şi extrasul de 

cont nr.WE-11359417;2/2 emis de către Depozitarul Central în data de 04.06.2010, 

sunt acte subsecvente procesului verbal privind luarea în posesie din 30.04.2010 şi 

procesului verbal de adjudecare directă a acţiunilor din 14.05.2010. Pe cale de 

consecinţă, adresa nr.18857 din 07.06.2010 şi extrasul de cont nr.WE-

11359417;2/2 sunt nule ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 pronunţată în 

dosarulnr.14553/301/2012; 

2) Cererea de depunere şi/sau menţionare acte nr.374057/10.06.2010, prin care s-a 

solicitat menţionarea în registrul comerţului a Hotărârii A.G.O.A. din 07.06.2010 

la care a votat societatea PENGANA LLC, respinsă atât în fond cât şi în recurs: 

 

FOND

Tribunalul 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Sentinţa comercială 

nr.8393/06.09.2010
RESPINSĂ

RECURS

Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia 

a V-a comercială

Decizia Comercială 

irevocabilă 

nr.86/19.01.2011

RESPINSĂ

Instanţă Hotărâre Soluţie

Cerere de depunere şi 

menţionare acte  

nr.374057/10.06.2010

29145/3/2010

Obiectul dosarului Dosar
Stadiu 

procesual
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Sentinţa comercială nr.8393/06.09.2010 a fost înscrisă în registrul comerţului în 

06.10.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.523410/05.10.2010. 

În dosarul nr.29145/3/2010, atât în motivarea Sentinţei 

comercialenr.8393/06.09.2010 a Tribunalului Bucureşti, cât şi în cea a Deciziei 

comerciale nr.86/19.01.2011 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, remarcăm că 

ambele instanţe au reţinut că adresa nr.18857/07.06.2010 emisă de Depozitarul 

Central, care menţiona că PENGANA LLC deţine 702.609 acţiuni emise de SC 

APROMATCO SA, a fost revocata de instituţia emitentă prin adresa 

nr.23197/26.07.2010, şi au respins cererea nr.374057/10.06.2010 motivat pe faptul 

că PENGANA LLC nu are calitatea de acţionar al S.C. APROMATCO S.A.  

3) Cererea de înregistrare de menţiuni în registrul comerţului 

nr.374059/10.06.2010, prin care care s-a solicitat menţionarea în registrul 

comerţului a administratorului CRISTESCU DORIN DĂNUŢ în baza Hotărârii 

A.G.O.A.din 07.06.2010 la care a votat PENGANA LLC, respinsă atât în fond cât 

şi în recurs: 

 

Sentinţa comercială nr.7421/24.06.2010 este înscrisă în registrul comerţului în 

22.07.2010 prin Inregistrarea din oficiu 431574/21.07.2010.  

4) Cererea de depunere şi/sau menţionare acte nr.383122/15.06.2015,prin care care 

s-a solicitat înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind transmiterea 

dreptului de proprietate asupra acţiunilor către PENGANA LLC, în baza tot a 

Hotărârii A.G.O.A. din 07.06.2010 luată cu votul societăţii PENGANA LLC: 

 

FOND

Tribunalul 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Sentinţa comercială 

nr.7421/24.06.2010
RESPINSĂ

RECURS

Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia 

a V-a comercială

Decizia Comercială 

irevocabilă 

nr.252/15.02.2011

RESPINSĂ

Soluţie

Cerere de depunere şi 

menţionare acte  

nr.374059/10.06.2010

29146/3/2010

Obiectul dosarului Dosar
Stadiu 

procesual
Instanţă Hotărâre

Cerere de depunere şi 

menţionare acte  

nr.383122/15.06.2010

29907/3/2010 FOND

Tribunalul 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Încheierea din 

28.09.2010

PETENTA A 

RENUNŢAT LA 

SOLUŢIONAREA 

CERERII

Obiectul dosarului Dosar
Stadiu 

procesual
Instanţă Hotărâre Soluţie
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Încheierea din 28.09.2010 în dosarul nr.29907/3/2010 este înscrisă în registrul 

comerţului la 25.10.2010 prin Înregistrarea din oficiu 544509/21.10.2010. 

5) Cererea de înregistrare de menţiuni în registrul comerţului 

nr.399255/25.06.2010, prin care s-a solicitat înregistrarea administratorului 

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ în baza Hotărârii AG.O.A. din 07.06.2010 luată cu 

votul majoritar al societăţii PENGANA LLC., respinsă de instanţele de judecată 

atât în fond, cât şi în recurs: 

 

Sentinţa comercială nr.8428/06.09.2010 este însrisă în registrul comerţului în 

06.10.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.523405/05.10.2010. 

Mai mult, aşa cum am arătat detaliat în capitolul privind istoricul administratorilor 

în evidenţele O.N.R.C., prin Decizia civilă nr.1757/16.11.2011 irevocabilă 

pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti secţia a VI-a civilă în dosarul 

nr.29857/3/2010 s-a dispus: "suspendarea executării hotărârii AGA în 07.06.2010 

a SC APROMATCO SA până la soluţionarea pe fond a cauzei ce face obiectul 

dosarului 29854/3/2010 al Tribunalului Bucureşti secţia a VI-a civilă, ce are ca 

obiect acţiune în anulare a hotărârii AGA.". Dosarul 29854/3/2010 este suspendat 

până la soluţionarea dosarului penal nr.287/P/2010 al Parchetului de pe lângă 

ICCJ- DNA. 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, motivat pe faptul că în raportul de expertiză contabilă, 

la paginile 12 şi 82, s-a reţinut Hotărârea A.G.O.A. din 07.06.2010 luată cu votul 

PENGANA LLC, fără a se arăta că în baza acestei Hotărâri A.G.O.A. nu s-a făcut 

nicio modificare a administratorilor în evidenţele O.N.R.C., fără a prezenta 

neconcordanţele dintre documente şi fără a preciza că în prezent Hotărârea 

A.G.O.A. din 07.06.2010 luată cu votul PENGANA LLC este suspendată. 

FOND

Tribunalul 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Sentinţa comercială 

nr.8428/06.09.2010
RESPINSĂ

RECURS

Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia 

a V-a comercială

Decizia Comercială 

irevocabilă 

nr.394R/07.03.2011

RESPINSĂ

Cerere de depunere şi 

menţionare acte  

nr.399255/25.06.2010

31904/3/2010

Obiectul dosarului Dosar
Stadiu 

procesual
Instanţă Hotărâre Soluţie
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Expertul contabil parte consideră necesară completarea raportului de expertiză 

contabilă cu constatările sale de mai sus. 

D.12. OBIECŢIUNEA NR.12 

"12) Experta reţine că în urma soluţionării cererii de depunere şi menţionare acte 

nr. 383122/15.06.2010, Eden este înlocuită de către Pengana în evidenţele 

ORCTB. În fapt, această cerere a făcut obiectul dosarului 29907/3/2010 în care 

Marin Vasile pentru Pengana a depus cerere de renunţare la judecata cererii de 

depunere şi menţionare acte." 

RĂSPUNS: 

În raportul de expertiză contabilă obiectatla paginile 12 şi 82 s-a afirmat, fără a se 

preciza un document justificativ şi fără se arăta numărul şi data menţiunii prin care 

s-ar fi înregistrat modificarea în registrul comerţului: 

"În urma soluţionării cererii de depunere şi menţionare acte nr.383122 din 

15.06.2010, EDEN LLC este înlocuită în structura acţionariatului SC 

APROMATCO SA de către PENGANA LLC, acesta modificându-se astfel: 

- PENGANA LLC 702.609 acţiuni, reprezentând 75,50% din capitalul social; 

- P.P.M. - 135.029 acţiuni, reprezentând 14,51% din capitalul social; 

- CDG INVESTMENT S.R.L. - 92.967 acţiuni, reprezentând 9,99% din capitalul 

social." 

Expertul contabil parte precizează că, aşa cum atestă Furnizarea de informaţii 

eliberată de O.R.C.T.B. cu nr.246891/24.06.2011, în 28.09.2010 s-a înscris în 

registrul comerţului faptul că există cererea de depunere şi menţionare acte 

nr.383122/15.06.2010, iar la rubrica "stare înregistrare" se specifică: "renunţare la 

judecată". Nu există la dosar niciun document justificativ din care să rezulte că 

cererea nr.246891/24.06.2011 ar fi fost admisă. Mai mult, în registrul comerţului 

este menţionată şi cererea de intervenţie nr.386794/17.06.2010 formulată de 

FORMBY TRADING LIMITED şi EDEN LLC împotriva cererii nr.383122. 

Afirmaţia din raportul de expertiză contabilă este contrazisă şi de hotărârile 

instanţelor de judecată. Aşa cum am arătat detaliat  în cuprinsul capitolului privind 

istoricul acţionarilor în evidenţele O.N.R.C., pentru soluţionarea cererii de 

depunere şi menţionare acte nr.383122/15.06.2010 şi a cererii de intervenţie 

nr.386794/17.06.2010 s-a format dosarul nr.29907/3/2010, în care petenta 

PENGANA LLC a renunţat la cererea nr.383122/15.06.2010. 
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Cererea de depunere şi menţionare acte nr.383122/15.06.2010 nu a modificat 

evidenţele O.N.R.C. 

Încheierea din 28.09.2010 pronunţată în dosarul nr.29907/3/2010 a fost înscrisă în 

registrul comerţului în 25.10.2010 prin Înregistrarea din oficiu 

nr.544509/21.10.2010. 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă obiectat, 

la paginile 12 şi 82 s-a afirmat în mod eronat, fără a se preciza un document 

justificativ şi fără se arăta numărul şi data menţiunii prin care s-ar fi înregistrat 

modificarea în registrul comerţului: 

"În urma soluţionării cererii de depunere şi menţionare acte nr.383122 din 

15.06.2010, EDEN LLC este înlocuită în structura acţionariatului SC 

APROMATCO SA de către PENGANA LLC, acesta modificându-se astfel: 

- PENGANA LLC 702.609 acţiuni, reprezentând 75,50% din capitalul social; 

- P.P.M. - 135.029 acţiuni, reprezentând 14,51% din capitalul social; 

- CDG INVESTMENT S.R.L. - 92.967 acţiuni, reprezentând 9,99% din capitalul 

social." 

Această afirmaţie este contrazisă atât de Furnizările de informaţii eliberate de 

O.R.C.T.B.., cât şi de hotărârile instanţelor de judecată., din analiza cărora a 

rezultat că Cererea de depunere şi menţionare acte nr.383122/15.06.2010 nu a 

modificat evidenţele O.N.R.C. Pe cale de consecinţă, expertul contabil parte Mitrea 

Mihaela Evelina consideră necesară eliminarea acestui paragraf eronat din raportul 

de expertiză contabilă. 

D.13. OBIECŢIUNEA NR.13 

"13) Experta menţionează AGOA din 30.08.2010 în care Eden împreună cu 

Manolache Ionica şi Toma Aurica hotărăsc revocarea administratorilor Galiceanu 

Nicolae şi Manolache Ionica şi numirea lui Grigoriu Adrian.  

Cerere de depunere şi 

menţionare acte  

nr.383122/15.06.2010

29907/3/2010 FOND

Tribunalul 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Încheierea din 

28.09.2010 

nerecurată

S-A 

RENUNŢAT LA 

JUDECATĂ

SoluţieObiectul dosarului Dosar
Stadiu 

procesual
Instanţă Hotărâre
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A) Dar nu menţionează dna. expert că este singura hotărâre AGA înregistrată în 

evidenţele ORCTB prin decizia civilă 1018/08.06.2011 a Curţii de Apel Bucureşti 

în dosarul nr. 42089/3/2010, decizie irevocabilă. 

B) Deşi au existat mai multe încercări de suspendare a acestei hotărâri, acestea au 

fost respinse. 

C) Aceste fapte certe, dna. expert “din dorinţa de a prezenta adevărul” nu le 

menţionează deloc." 

RĂSPUNS: 

Deşi în raportul de expertiză contabilă, la paginile 12 şi 82-83 s-a făcut referire la 

A.G.O.A. S.C. APROMATCO S.A. din 30.08.2010, în care acţionarul majoritar 

EDEN LLC a hotărât revocarea administratorilor GALICEANU NICOLAE şi 

MANOLACHE IONICA şi numirea administratorului unic GRIGORIU ADRIAN, 

nu s-a verificat dacă această hotărâre a fost înregistrată în registrul comerţului, nu 

s-a arătat numărul şi data cererii de depunere şi menţionare acte formulată în baza 

acestei hotărâri şi nici numărul şi data menţiunii prin care a fost înregistrată în 

evidenţele O.N.R.C., cum de altfel cerea obiectivul nr.1. 

Din materialul documentar pus la dispoziţie de către organul de cercetare penală 

(Furnizări de informaţii emise de O.R.C.T.B.; dosare cu documentele justificative 

depuse ataşat cererilor de menţiuni; hotărâri judecătoreşti) a rezultat, aşa cum am 

arătat detaliat şi în capitolul privind istoricul administratorilor în evidenţele 

O.N.R.C., că prin cererea de menţiune nr.478667/30.08.2010 s-a solicitat 

înregistrarea modificărilor cu privire la persoanele împuternicite pentru firma 

APROMATCO S.A. în baza Hotărârii A.G.O.A. din 30.08.2010 luată cu votul 

acţionarului EDEN LLC. 

Prin Decizia comercială irevocabilă nr.1018/08.06.2011, pronunţată în faza de 

recurs de Curtea de Apel Bucureşti - secţia a V-a comercială şi înregistrată în 

registrul comerţului în 11.08.2010 prin Înregistrarea din oficiu 

nr.312483/10.08.2010, s-a dispus admiterea cererii nr.478667/30.08.2010 şi 

înregistrarea administratorului GRIGORIU ADRIAN: 
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Obiectul dosarului Dosar 
Stadiu 

procesual 
Instanţă Hotărâre Soluţie 

Cerere de depunere şi 

menţionare acte  

nr.478667/30.08.2010 

42089/3/2010 

FOND 

Tribunalul 

Bucureşti - 

Secţia a VI-a 

comercială 

Încheierea 

nr.225/13.10.2010 
RESPINSĂ 

RECURS 

Curtea de 

Apel 

Bucureşti - 

Secţia a V-a 

comercială 

Decizia 

Comercială 

irevocabilă 

nr.1018/08.06.2011 

ADMISĂ 

 

Expertul contabil parte a identificat 3 (trei) încercări de suspendare prin ordonanţă 

preşedinţială a Hotărârii A.G.A. din 30.08.2010 la care a participat acţionarul 

EDEN LLC, toate respinse de instanţe, şi anume: 

- în dosarul nr.51272/3/2011, prin Sentinţa civilă nr.809/06.02.2013 a Tribunalului 

Bucureşti s-a constatat perimarea cererii; 

- în dosarul nr.75766/3/2011, prin Sentinţa civilă nr.1504/03.02.2012 a 

Tribunalului Bucureşti în fond, iar în recurs Curtea de Apel Bucureşti în 

30.04.2012 a constatat nul recursul; 

- în dosarul nr.568/3/2014, prin Sentinţa civilă nr.1081/11.03.2014 a Tribunalului 

Bucureşti în fond, iar în recurs prin Decizia civilă nr.372/14.05.2014 a Curţii de 

Apel Bucureşti s-a respins suspendarea acestei Hotărârâri A.G.O.A. 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată în sensul că, deşi cerinţa obiectivului nr.1 impunea 

prezentarea tuturor administratorilor S.C. APROMATCO S.A. care au fost 

înregistraţi în evidenţele O.N.R.C., în raportul de expertiză contabilă nu s-a arătat 

faptul că, urmare a cererii de menţiune nr.478667/30.08.2010 s-a solicitat 

înregistrarea administratorului unic GRIGORIU ADRIAN în baza Hotărârii 

A.G.O.A. din 30.08.2010 luată cu votul acţionarului EDEN LLC., iar prin Decizia 

comercială irevocabilă nr.1018/08.06.2011, pronunţată în faza de recurs de Curtea 

de Apel Bucureşti - secţia a V-a comercială şi înregistrată în evidenţele O.N.R.C. 

în 11.08.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.312483/10.08.2010, s-a dispus 
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admiterea cererii nr.478667/30.08.2010 şi înregistrarea administratorului 

GRIGORIU ADRIAN. 

Expertul contabil parte consideră necesară completarea raportului de expertiză 

contabilă cu observaţiile sale prezentate atât în desfăşurarea acestui răspuns, cât şi 

în capitolul privind istoricul acţionarilor aşa cum apare în evidenţele O.N.R.C. 

D.14. OBIECŢIUNEA NR.14 

"14) Cererea nr. 448343/04.08.2010 menţionată de dna. expert ca fiind înregistrată 

în evidenţele ORCTB nu a produs efecte fiind respinsă de instanţă de judecată în 

dosar nr. 38005/3/2010." 

RĂSPUNS: 

În raportul de expertiză contabilă la paginile 12 şi 83, s-a afirmat, fără a se preciza 

numărul şi data înregistrării menţiunii în evidenţele O.N.R.C.: 

"În urma depunerii de documente, la Oficiul Registrului Comerţului, sub 

nr.448343 din 04.08.2010, redevine acţionar EDEN LLC care înlocuieşte 

societatea PENGANA LLC." 

Expertul contabil parte precizează că, aşa cum atestă Furnizarea de informaţii 

eliberată de O.R.C.T.B. cu nr.246891/24.06.2011, în 14.12.2010 s-a înscris în 

registrul comerţului în baza încheierii nr.250/02.11.2010 "Depunere şi menţionare 

acte (altele) 448343/04.08.2010", iar la rubrica "stare înregistrare" se specifică: 

"anulare cerere formulată de persoane fără drept de reprezentare", iar în registrul 

comerţului este evidenţiată informaţia: "menţiune respinsă prin Încheierea 

Tribunalului Bucureşti Secţia a VI-a comercială nr.250 din 02.11.2010 pronunţată 

în dosarul nr.38005/3/2010, înscrisă prin Înregistrarea din oficiu nr.611910 din 

data de 10.12.2010."  

Nu există la dosar niciun document justificativ din care să rezulte că cererea 

nr.448343/04.08.2010 ar fi fost admisă.  

Totodată, în registrul comerţului este menţionată şi cererea de intervenţie 

nr.451354/06.08.2010 formulată de mai multe părţi împotriva cererii nr.448343. 

Afirmaţia din raportul de expertiză contabilă este contrazisă şi de hotărârile 

instanţelor de judecată. Aşa cum am arătat în cuprinsul capitolului privind istoricul 

acţionarilor în evidenţele O.N.R.C., pentru soluţionarea cererii de depunere şi 

menţionare acte nr.448343/04.08.2010 şi a cererii de intervenţie 

nr.451354/06.08.2010 s-a format dosarul nr. 38005/3/2010, iar instanţele de 

judecată au dispus respingerea cererii nr. 448343/04.08.2010 atât în fond, cât şi în 
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recurs. Pe cale de consecinţă, această cerere nu a modificat structura acţionariatului 

înregistrată în evidenţele O.N.R.C. 

 

 

 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă, la 

paginile 12 şi 83, s-a precizat în mod eronat că: 

"În urma depunerii de documente, la Oficiul Registrului Comerţului, sub 

nr.448343 din 04.08.2010, redevine acţionar EDEN LLC care înlocuieşte 

societatea PENGANA LLC." 

Această afirmaţie este contrazisă atât de Furnizările de informaţii eliberate de 

O.R.C.T.B., cât şi de hotărârile instanţelor de judecată. Pe cale de consecinţă, 

expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina consideră necesară eliminarea 

acestui paragraf din raportul de expertiză contabilă. 

D.15. OBIECŢIUNEA NR.15 

"15) Eden LLC a fost înlocuit la ONRC la 11.08.2010 de către Pengana printr-o 

înregistrare din oficiu nr. 457626 de către personalul ORCTB, fără să existe cerere, 

rezoluţia persoanei desemnate sau hotărâre judecătorească, după cum se dovedeşte 

prin hotărârea emisă de Tribunalul Bucureşti în 25.02.2011 în dosarul 

28453/3/2010 – Irevocabilă." 

RĂSPUNS: 

În raportul de expertiză contabilă obiectat la paginile 12 şi 83 s-aafirmat: 

"Prin înregistrarea din oficiu nr.457628 din 11.08.2010, PENGANA LLC redevine 

acţionar în locul EDEN LLC." 

FOND

Tribunalul 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Încheierea 

nr.250/02.11.2010
RESPINSĂ

RECURS

Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Decizia Comercială 

nr.904R23.05.2011

PETENTA A 

RENUNŢAT 

LA 

JUDECATĂ

Cerere de depunere şi 

menţionare acte  

nr.448343/04.08.2010

38005/3/2010

Obiectul dosarului Dosar
Stadiu 

procesual
Instanţă Hotărâre Soluţie
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Din analiza Furnizărilor de informaţii emise de O.N.R.C., expertul contabil parte a 

constatat că numărul corect al Înregistrării din oficiu este 457626, nu 457628 cum 

eronat s-a precizat în raportul de expertiză. 

Totodată, aşa cum am arătat detaliat în capitolul privind istoricul acţionarilor în 

evidenţele O.N.R.C., din Furnizările de informaţii a rezultat că PENGANA LLC 

nu a mai fost niciodată înregistrată în registrul comerţului ca acţionar al S.C. 

APROMATCO S.A. până la data de 12.08.2010 când Înregistrarea din oficiu 

nr.457626 a fost înscrisă. 

Aşa cum am arătat şi în răspunsul dat la obiecţiunea nr.7 şi detaliat în capitolul 

privind istoricul acţionarilor în evidenţele O.N.R.C., am constatat că EDEN LLC a 

fost înlocuită în evidenţele O.N.R.C. în 12.08.2010 de către PENGANA LLC prin 

Înregistrarea din oficiu nr.457626/11.08.2010 care s-a făcut: 

*fără să existe o rezoluţie a persoanei desemnate; 

*fără să existe o rezoluţie a Directorului O.R.C.T.B.; 

*fără respectarea prevederilor art.134 (3) din ordin 2594/C din 10.10.2008; 

*fără să existe o hotărâre judecătorească prin care să se dispună transmiterea 

dreptului de proprietate asupra acţiunilor, modificarea structurii acţionariatului sau 

modificarea actului constitutiv al societăţii. 

Expertul contabil parte reţine că Tribunalul Bucureşti, prin Încheierea irevocabilă 

pronunţată în 25.02.2011 în dosarul nr.27453/3/2010, aadus clarificări referitor la 

Încheierea nr.111/11.08.2010: 

"Nu s-a solicitat şi în consecinţă, tribunalul nu s-a pronunţat cu privire la 

înregistrarea în registrul comerţului a schimbării structurii acţionariatului ori 

alte modificări ale Actului Constitutiv." 

*cu ignorarea sechestrului asigurator instituit asupra acţiunilor emise de S.C. 

APROMATCO S.A. de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 

sechestru înscris în Registrul Comerţului în 28.03.2008 prin Înregistrarea din 

oficiu nr.132419/26.03.2008. 
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CONCLUZIE: 

Obiecţiune este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă obiectat 

la paginile 12 şi 83 s-a afirmat în mod eronat şi fără a se sesiza  ca: 

"Prin înregistrarea din oficiu nr.457628 din 11.08.2010, PENGANA LLC redevine 

acţionar în locul EDEN LLC." 

În fapt, din Furnizările de informaţii expertul contabil parte a constatat că numarul 

corect al înregistrării din oficiu este 457626, iar PENGANA LLC nu a mai fost 

niciodată înregistrată în registrul comerţului ca acţionar al S.C. APROMATCO 

S.A. până la data de 12.08.2010 când Înregistrarea din oficiu nr.457626 a fost 

înscrisă. 

Înregistrarea din oficiu nr.457626/11.08.2010 s-a făcut fără documente justificative 

şi în condiţiile în care cele 702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC la emitentul 

S.C. APROMATCO S.A. erau indisponibilizate prin sechestru penal instituit de 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sechestru înscris în registrul comerţului 

în 28.03.2008 prin Înregistrarea din oficiu nr.132419/26.03.2008. 

D.16. OBIECŢIUNEA NR.16 

"16) Cererea nr. 470497/23.08.2010 menţionată de dna. expert nu a produs efecte 

fiind respinsă de instanţă de judecata în dosar nr. 41063/3/2010." 

RĂSPUNS: 

În raportul de expertiză contabilă obiectat, la paginile 83 s-a afirmat, fără a se arăta 

o dată de înregistrare şi numărul de menţiune în registrul comerţului, că: 

"Prin actul nr.470497 din 23.08.2010, PENGANA LLC este înlocuită în structura 

acţionariatului SC APROMATCO SA de către EDEN LLC, acesta modificându-se 

astfel: 

- EDEN LLC - 72.609 acţiuni, reprezentând 75,50% din capitalul social 

- P.P.M. - 135.029 acţiuni, reprezentând 14,5098081356 din capitalul social 

- CDG INVESTMENT S.R.L. - 92.967 acţiuni, reprezentând 9,9899527727% din 

capitalul social." 

Expertul contabil parte precizează că, aşa cum a arătat în cuprinsul capitolului 

privind istoricul acţionarilor în evidenţele O.N.R.C., cererea nr.470497/23.08.2010 
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a făcut obiectul dosarului nr.41063/3/2010 şi a fost respinsă atât în fond, cât şi în 

recurs: 

 

Aşa cum atestă Furnizările de informaţii, în prezent cererea 470497 figurează în 

evidenţele O.N.R.C. cu "stare înregistrare: menţiune respinsă". Prin urmare, 

afirmaţia analizată din expertiza contabilă este contrazisă atât de Furnizările de 

informaţii eliberate de O.R.C.T.B., cât şi de hotărârile instanţelor de judecată. 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că, la paginile 12 şi 83, s-a precizat în mod 

eronat că: 

"Prin actul nr.470497 din 23.08.2010, PENGANA LLC este înlocuită în structura 

acţionariatului SC APROMATCO SA de către EDEN LLC, acesta modificându-se 

astfel: 

- EDEN LLC - 72.609 acţiuni, reprezentând 75,50% din capitalul social 

- P.P.M. - 135.029 acţiuni, reprezentând 14,5098081356 din capitalul social 

- CDG INVESTMENT S.R.L. - 92.967 acţiuni, reprezentând 9,9899527727% din 

capitalul social." 

Această afirmaţie este contrazisă atât de Furnizările de informaţii eliberate de 

O.R.C.T.B., cât şi de hotărârile instanţelor de judecată. Pe cale de consecinţă, 

expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina consideră necesară eliminarea 

acestui paragraf din raportul de expertiză contabilă. 

D.17. OBIECŢIUNEA NR.17 

17) Dna. expert numit menţionează cererea nr. 469427/20.08.2010 prin care Pafia 

preia acţiunile deţinute de Pengana, dar nu observă că această cerere a fost respinsă 

prin hotărârea irevocabilă a Curţii de Apel Bucureşti nr. 1510/09.12.2010 în 

dosarul nr. 40734/3/2010. Hotărârea Curţii de Apel este menţionată în evidenţele 

ORCTB, în baza acesteia procedându-se la radierea Pafia din evidenţele ORCTB. 

FOND

Tribunalul 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Încheierea 

nr.244/27.10.2010
RESPINSĂ

RECURS

Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Decizia Comercială 

nr.1036R/10.06.2011
RESPINSĂ

Cerere de depunere şi 

menţionare acte  

nr.470497/23.08.2010

41063/3/2010

Obiectul dosarului Dosar
Stadiu 

procesual
Instanţă Hotărâre Soluţie
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A) Contractul de cesiune din 20.07.2010 este semnat de Marin Vasile atât din 

punct de vedere al calităţii de reprezentant al Pengana LLC, cât şi din punct de 

vedere al avocatului care atestă data şi identitatea persoanelor. Din partea Pafia 

LLC, nici în preambul şi nici la sfârşitul contractului nu se precizează 

reprezentantul acesteia. 

B) De fapt, din documentele emise de Registrul comerţului din districtul Columbia, 

UŞA rezultă foarte clar ca Marin Vasile este asociat şi administrator unic atât la 

Pengana LLC cât şi la Pafia LLC şi Kamilari LLC. 

C) Pe cale de consecinţă, acesta şi-a vândut sie însuşi acţiunile şi a şi atestat 

documentul. 

D) Din compararea datelor înscrise în contractul de cesiune cu cele înscrise în actul 

adiţional la acesta (ambele documente din 20.07.2010) cu cele înscrise în AEGRM, 

rezultă neconcordanţe cu privire la preţul cesiunii, respectiv: 

I) dacă în contract şi la AEGRM se înscrie preţul cesiunii de 16,000,000 euro, 

Ii) în actul adiţional se trece 1,600,000 ron. 

E) Pe cale de consecinţă, se poate trage concluzia că actul adiţional a fost antedatat, 

sau că datorită tuturor aşa-ziselor contracte încheiate începând cu anul 2005 şi 

atestate de avocat Marin Vasile acesta s-a încurcat în propriile malversaţiuni. 

F) Totodată, se poate observa comparând preţul contractului înscris în relaţia Pafia 

LLC LLC cu BGA Instal Energie cu preţul înscris în actul adiţional la contractul 

de cesiune din 20.07.2010 încheiat intre Pengana LLC şi Pafia LLC ca acesta este 

identic, respectiv 1,600,000 lei. 

G) Deci, Pafia LLC achiziţionează acţiunile la 16,000,000 euro şi le vinde la 

1,600,000 lei. 

RĂSPUNS: 

- În expertiza contabilă la paginile 12 şi 83 s-a afirmat că "Prin soluţionarea 

cererii de depunere şi menţionare acte nr.469427 din 20.08.2010, PAFIA LLC 

preia acţiunile deţinute la SC APROMATCO SA de către PENGANA LLC şi de la 

o parte din acţionarii minoritari,[...]", fără a se preciza şi faptul că Încheierea 

nr.199/29.09.2010 pronunţată în dosarul nr.40734/3/2010 prin care s-a admis 

cererea nr.469427 a fost ulterior casată prin Decizia comercială irevocabilă 

nr.1510/09.12.2010, iar în rejudecarea cauzei făcută în dosarul nr.8685/3/2011 prin 

Încheierea nr.91/12.04.2011 s-a renunţat la cerere: 
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Aşa cum am arătat pe larg în capitolul privind istoricul acţionarilor înregistrat în 

evidenţele O.N.R.C., înregistrarea PAFIA LLC ca acţionar făcută ca urmare a 

cererii nr.469427/20.08.2010 a fost radiată din evidenţele O.N.R.C prin 

Înregistrarea din oficiu nr.73680/21.02.2011. 

Obiecţiunile exprimate la punctele b) - g) vizează analiza Contractului de cesiune 

acţiuni nr.3/20.07.2010 prin care s-ar fi cesionat pachetul majoritar de 702.609 

acţiuni deţinute la APROMATCO SA de la cedentul PENGANA LLC la cesionara 

PAFIA LLC. 

Aşa cum arăt detaliat în răspunsul de la obiecţiune nr.19 punctul a, MARIN 

VASILE este beneficiarul societăţilor PENGANA LLC, PAFIA LLC şi 

KAMILARI LLC, având totodată şi drept de semnătură pe conturile bancare din 

România şi Cipru ale acestor societăţi. 

Referitor la operaţiunea de cesiune a acţiunilor care ar fi fost efectuată între 

cedentul PENGANA LLC şi cesionara PAFIA LLC, expertul contabil parte a 

constatat câteva nereguli importante care nu au fost evidenţiate în raportul de 

expertiză contabilă: 

* Contractul de cesiune nr.3/20.07.2010 a fost semnat de MARIN VASILE ca 

reprezentant al societăţii PENGANA LLC, dar şi în calitate de avocat care atestă 

identitatea părţilor, în condiţiile în care tot el era şi beneficiarul societăţilor 

PENGANA LLC şi PAFIA LLC. 

În conformitate cu art.14 lit. c din Legea 51/1995, exercitarea profesiei de avocat 

este incompatibilă cu exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ.  

Potrivit Legii 78/2000: 

FOND

Tribunalul 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Încheierea 

nr.199/29.09.2010
ADMISĂ

RECURS

Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Decizia Comercială 

nr.1510/09.12.2010          

irevocabilă

CASEAZĂ 

ÎNCHEIEREA 

NR.199/29.09.2

010 şi trimite 

cauza spre 

rejudecare

8685/3/2011 REJUDECARE

Tribunalul 

Bucureşti - Secţia 

a VI-a comercială

Încheierea 

nr.91/12.04.2011

S-A 

RENUNŢAT 

LA CERERE

Hotărâre Soluţie

40734/3/2010
Cerere de depunere şi 

menţionare acte  

nr.469427/20.08.2010

Obiectul dosarului Dosar
Stadiu 

procesual
Instanţă
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"art.12 Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt 

săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte 

foloase necuvenite: 

B) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu 

funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori 

încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea 

funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale." 

Expertul contabil parte reţine şi art. 13 alin. 1 lit. b din O.U.G. 43/2002 privind 

Direcţia Naţională Anticorupţie aşa cum a fost completată şi modificată, unde s-a 

stabilit că sunt de competenta D.N.A. şi infracţiunile stabilite prin Legea 78/2000 

comise de avocaţi - art. 13 indice 2 din Legea 78/2000.  

* În contractul de cesiune nr.3/20.07.2010 atestat de avocat MARIN VASILE nu 

este specificată identitatea reprezentantului societăţii PAFIA LLC; 

* Din documente rezultă contradicţii privind preţul acestei cesiuni. În tabelul de 

mai jos prezint comparativ documentele în care se precizează preţul cesiunii: 

 

Se remarcă faptul că, la 10 (zece) zile după întocmirea Actului adiţional 

nr.4/20.07.2010 de modificare a preţului cesiunii la 1.600.000 lei, în Arhiva 

Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (A.E.G.R.M.) este înscris un preţ al 

cesiunii de 16.000.000 euro egal cu cel din Contractul de cesiune acţiuni 

nr.3/20.07.2010 şi diferit de cel din Actul Adiţional nr.4/20.07.2010, acest fapt 

putând indica antedatarea Actului adiţional nr.4. 

Numai organul de cercetare penală poate stabili, prin metode specifice, dacă Actul 

Adiţional nr.4/20.07.2010 la Contractul de cesiune nr.3/20.07.2010 este antedatat. 

Dată Document Specificaţie document Prevedere referitoare la preţul cesiunii

20.07.2010 Contract de cesiune 

nr.3/20.07.2010

atestat de avocat MARIN 

VASILE

"Art.2 Pretul cesiunii este de 16.000.000 euro

(saisprezecemilioaneeuro) care au fost platiti azi

data cesiunii."

20.07.2010 Act adiţional 

nr.4/20.07.2010

atestat de avocat MARIN 

VASILE

"Art.2 din contractul de cesiune va avea urmatorul

continut ; "Pretul cesiunii este de 1.600.000 lei

(unmilionsasesutemiilei)."

30.07.2010 

ora 14:28:47 

Înscrierea în Arhiva 

Electronică de Garanţii 

Reale Mobiliare cu 

identificator: 2010-

00014693022166-TGL 

făcută de utilizatorul 

autorizat "CABINETE 

ASOCIATE DE 

AVOCATURA 

VIDAEFF - NEDELCU"

"Cedentul PENGANA LLC WASHINGTON DC, 

... cedeaza pachetul de 745.315 actiuni ... emise de 

SC APROMATCO SA, ... in favoarea PAFIA 

LLC in calitate de cesionar, .... Valoarea cesiunii 

este de 16.000.000 euro." 
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Expertul parte constată că, de la data înscrierii în A.E.G.R.M., respectiv 

30.07.2010, preţul cesiunii de 16.000.000 euro devine opozabil terţilor. 

* În Nota de constatare seria B nr.18626 întocmita în 21.10.2010 de A.N.A.F. - 

GARDA FINANCIARĂ, referitor la cesiunea acţiunilor de la PENGANA LLC 

către PAFIA LLC care ar fi fost făcută prin Contractul de cesiune nr.3/20.07.2010, 

se menţionează:  

"Din nota explicativă data de dl. MARIN VASILE care se anexează la prezenţa, a 

rezultat că nu poate preciza dacă contravaloarea acţiunilor a fost achitata de 

către cumpărătorul PAFIA LLC." 

Având în vedere ca MARIN VASILE era beneficiarul atât al cedentului 

PENGANA LLC, cât şi al cesionarei PAFIA LLC, şi totodată era singura persoană 

cu drept de semnătură în bancă, iar societăţile în cauză nu au avut angajaţi, rezultă 

că în fapt activitatea societăţilor PENGANA LLC şi PAFIA LLC era coordonată şi 

realizată tot de MARIN VASILE, prin urmare acesta deţinea informaţia privind 

plata preţului cesiunii, dar nu a furnizat-o organului de control. 

Numai organul de cercetare penală poate stabili, prin metode specifice, de ce 

MARIN VASILE nu a spus organului de control dacă s-a plătit preţul cesiunii 

aferent Contractului de cesiune nr.3/20.07.2010.  

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă nu s-a 

menţionat şi nu s-a luat în considerare radierea din evidenţele O.N.R.C. a societăţii 

PAFIA LLC făcută prin Înregistrarea din oficiu nr.73680/21.02.2011, ca urmare a 

respingerii cererii nr.469427/20.08.2010 prin Hotărârea irevocablă a Curţii de Apel 

Bucureşti nr.1510/09.12.2010 în dosarul nr.40734/3/2010. 

Mai mult, Contractul de cesiune nr.3/20.07.2010 şi Actul adiţional 

nr.4/20.07.2010, prin care PAFIA LLC ar fi dobândit 702.609 din acţiunile S.C. 

APROMATCO S.A. de la PENGANA LLC şi în urma căruia ar fi completat 

cererea nr.469427/20.08.2010 prezintă o serie de neregulicare nu au fost arătate în 

raportul de expertiză contabilă, şi anume: în cuprinsul Contractului nr.3/20.07.2010 

nu se precizează identitate reprezentantului societăţii PAFIA LLC; aceeaşi 

persoană, respectiv MARIN VASILE, este atât reprezentant al societăţii 

PENGANA LLC, beneficiar al societăţilor PENGANA LLC şi PAFIA LLC, cât şi 

avocat care atestă documentele. 

Din documentele analizate au rezultat şi aspecte care indică antedatarea Actului 

adiţional nr.4/20.07.2010. Numai organul de cercetare penală poate stabili, prin 
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metode specifice, dacă Actul Adiţional nr.4/20.07.2010 la Contractul de cesiune 

nr.3/20.07.2010 este antedatat. 

Totodată, din documentele analizate a rezultat şi că în Nota explicativă dată de 

MARIN VASILE anexată la Nota de constatare seria B nr.18626 întocmita în 

21.10.2010 de ANAF - GARDA FINANCIARĂ, acesta a afirmat că "nu poate 

preciza dacă contravaloarea acţiunilor a fost achitata de către cumpărătorul 

PAFIA LLC.", deşiactivitatea societăţilor PENGANA LLC şi PAFIA LLC era 

coordonată şi realizată tot de MARIN VASILE, prin urmare acesta deţinea 

informaţia privind plata preţului cesiunii, dar nu a furnizat-o organului de control. 

Numai organul de cercetare penală poate stabili, prin metode specifice, de ce 

MARIN VASILE nu a spus organului de control dacă s-a plătit preţul aferent 

Contractului de cesiune nr.3/20.07.2010.  

Expertul contabil parte consideră necesară completarea raportului de expertiză cu 

toate observaţiile sale anterioare. 

D.18. OBIECŢIUNEA NR.18 

"18) Faţă de cele prezentate mai sus având la baza de documentele de la 

dosar, ne punem întrebarea, de altfel foarte justificată, ce interes a avut dna. 

expert numit care nu a observat şi nu a făcut nici o conexiune cu privire la 

aceste aspecte?" 

RĂSPUNS: 

Expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina nu se poate pronunţa cu privire la 

acest aspect. 

CONCLUZIE: 

Expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina nu se poate pronunţa cu privire la 

acest aspect. 

D.19 a OBIECŢIUNEA NR.19 - punctul a 

"19) Tot cu privire la aşa-zisa tranzacţia dintre Pengana şi Pafia, respectiv vânzarea 

celor 745.315 acţiuni cu preţul de 16.000.000 euro şi modalitatea de circulaţie a 

fondurilor înscrisă la AEGRM se pun următoarele semne de întrebare: 

A) Marin Vasile era acţionar unic atât la Pengana cât şi la Pafia şi Kamilari, 

pe cale de consecinţă era singurul care lua toate deciziile cu privire la cele 3 

persoane juridice." 

RĂSPUNS punctul a: 
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A) PENGANA LLC este o persoană juridică americană, cu sediul în 1023 15th 

Street, NW, Suite 401, Washington DC 20005 Statele Unite ale Americii, înfiinţată 

în 09.03.2007 şi dizolvata în 07.04.2011. 

PENGANA LLC a fost deţinută de: 

- 50% MARIN VASILE prin BASSIM ENTERPRISES LIMITED, aşa cum atesta 

"Declaration of trust" din 15.05.2007 furnizată de CONSULCO; 

- 50% MARIN VASILE prin MOSCRIP LIMITED, aşa cum atesta "Declaration of 

trust" din 05.05.2007 furnizată de CONSULCO. 

De asemenea, în data de 10.07.2007 pe declaraţia privind identitatea beneficiarului 

real dată la Bucureşti cu ocazia deschiderii contului curent cu nr. BBA 2511 

982833 deschis la Alpha Bank, pentru PENGANA LLC semnează MARIN 

VASILE, care încercuieşte pe acest formular varianta a): "sunt beneficiarul real al 

fondurilor/activelor deţinute în contul arătat". Pe declaraţie la rubrica 

"Nume/denumirea" nu s-a completat nimic, iar la rubrica "adresa şi ţara" se face 

menţiunea: "consultanta şi investiţii". 

Totodată, în 02.07.2007 PENGANA LLC,prin MARIN VASILE, deschide două 

conturi la BANK CYPRUS LTD (Reg. No. 923)în euro şi usd:"A/C No. 202 106 

0240 772 şi No. 202 106 0240 799", acelaşi MARIN VASILE fiind şi persoana 

autorizată la bancă. 

Confom actului de dizolvare din 07.04.2011, la acea dată MARIN VASILE este 

asociat şi administrator unic al societăţii PENGANA LLC. 

PAFIA LLC este o persoană juridică americană cu sediul în 1023 15th Street, NW, 

Suite 401, Washington DC 20005 Statele Unite ale Americii, înfiinţată în 

09.03.2007 şi dizolvată în 08.06.2011. 

PAFIA LLC a fost deţinută de: 

- 50% MARIN VASILE prin PRIMI LIMITED, aşa cum atesta "Declaration of 

trust" din 11.07.2007 furnizată de CONSULCO; 

- 50% MARIN VASILE prin FORMIA LIMITED, aşa cum atesta "Declaration of 

trust" din 11.07.2007 furnizată de CONSULCO. 

Totodată, în 20.07.2007 PAFIA LLC, prin MARIN VASILE, deschide două 

conturi la BANK CYPRUS LTD (Reg. No. 923):"A/C No. USD 202 106 0253 581 

/ EUR 202 106 0253 590",  acelaşi MARIN VASILE fiind şi persoana autorizată la 

bancă. 
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Confom actului de dizolvare din 08.06.2011, la acea dată MARIN VASILE este 

asociat şi administrator unic al societăţii PAFIA LLC. 

KAMILARI LLC este o persoană juridicăamericană, cu sediul în 1023 15th Street, 

NW, Suite 401, Washington DC 20005 Statele Unite ale Americii, înfiinţată în 

05.04.2007 şi dizolvata în 01.07.2011. 

KAMILARI LLC a fost deţinută în procent de 100% de MARIN VASILE, confom 

actului de dizolvare din 01.07.2011, la acea dată MARIN VASILE este asociat şi 

administrator unic al societăţii PENGANA LLC. 

Totodată, în 20.07.2007 KAMILARI LLC, prin MARIN VASILE, deschide două 

conturi în euro şi usd la BANK CYPRUS LTD (Reg. No. 923):"A/C No. 202 106 

0253 645 / 202 106 0253 653",  acelaşi MARIN VASILE fiind şi persoana 

autorizată la bancă. 

CONCLUZIE punctul a): 

Din actele de la dosar a rezultat că avocatul MARIN VASILE este unicul 

beneficiar final al societăţilor PENGANA LLC, PAFIA LLC şi KAMILARI LLC 

şi deţine semnătura în bancă pentru conturile bancare deţinute de aceste societăţi 

atât în România, cât şi în Cipru. 

D.19 b OBIECŢIUNEA NR.19 - punctul b 

"b) Deci, susţinerea expertului Drulă Mihai că asociaţii (care or fi aceştia în opinia 

d-lui expert?) nu au făcut opoziţie la hotărârea asociatului unic de dizolvare a 

societăţilor PENGANA, PAFIA, KAMILARI (dizolvarea fiind decisă pentru toate 

trei de MARIN VASILE în calitate de asociat unic) nu are fundament şi dovedeşte 

că nu cunoaşte dosarul." 

RĂSPUNS punctul b: 

B) Dizolvarea societăţilor PENGANA LLC, PAFIA LLC şi KAMILARI LLC a 

fost făcută ca urmare a hotărârii asociatului şi administratorului unic  MARIN 

VASILE.  

CONCLUZIE punctul b): 

Dizolvarea societăţilor PENGANA LLC, PAFIA LLC şi KAMILARI LLC a fost 

făcută ca urmare a hotărârii asociatului şi administratorului unic  MARIN 

VASILE. 
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D.19. c OBIECŢIUNEA NR.19 - punctul c 

"c) Experta menţionează înregistrarea din oficiu nr. 544398/21.10.2010 prin care s-

a înscris în ORCTB Pafia ca acţionar al Apromatco, dar nu menţionează 

înregistrarea din oficiu nr.73680/21.02.2011 prin care a fost radiata Pafia din 

registrul comerţului urmare a casării hotărârii 199/29.09.2010 în dosar 

40734/3/2010." 

RĂSPUNS punctul c: 

În cuprinsul raportului de expertiză contabilă la paginile 13 şi 83 s-a precizat 

Înregistrarea din oficiu nr.544398/21.10.2010 prin care societatea PAFIA LLC a 

fost înscrisă în evidenţele O.N.R.C. ca acţionar, însă nu s-a ţinut cont şi de 

Înregistrarea din oficiu nr.73680/21.02.2011 prin care PAFIA LLC a fost radiată 

din evidenţele O.N.R.C. ca urmare a Deciziei comerciale nr.1510 pronunţată în 

judecarea recursului în dosarul nr.40734/3/2010. 

Aşa cum am arătat în capitolul privind istoricul acţionarilor aşa cum apare în 

evidenţele O.N.R.C., înregistrarea societăţii PAFIA LLC în evidenţele O.N.R.C. ca 

acţionar al S.C. APROMATCO S.A. făcută prin Înregistrarea din Oficiu 

nr.544397/21.10.2010 este în prezent radiată. 

CONCLUZIE punctul c: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă nu s-a 

menţionat şi nu s-a luat în considerare radierea din evidenţele O.N.R.C. a societăţii 

PAFIA LLC făcută prin Înregistrarea din oficiu nr.73680/21.02.2011. 

Pe cale de consecinţă, este necesară completarea raportului de expertiză cu toate 

observaţiile expertului contabil parte făcute în capitolul privind istoricul 

acţionarilor în evidenţele O.N.R.C.. 

D.19 d OBIECŢIUNEA NR.19 - punctul d 

"d) Ce motive a avut dna. expert contabil judiciar de a luat în considerare 

numai înregistrarea Pafia şi NU şi radierea acesteia?" 

RĂSPUNS punctul d: 

Expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina nu se poate pronunţa cu privire la 

motivele care au determinat pe expertul contabil desemnat să ia în considerare 

numai înregistrarea PAFIA LLC în evidenţele O.N.R.C. şi să nu ia în considerare 

radierea acestei societăţi făcută prin Înregistrarea din oficiu nr.73680/21.02.2011. 

CONCLUZIE punctul d: 
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Expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina nu este în măsură să se pronunţe cu 

privire la acest aspect. 

D.20. OBIECŢIUNEA NR.20 

"20) Experta a constatat că prin soluţionarea cererii de depunere şi menţionare acte 

nr. 551135/27.10.2010, menţiune înscrisă în registrul comerţului la 29.10.2010 

Pafia este înlocuită în structura acţionariatului Apromatco de către BGA 

Instal Energie. 

A) În fapt, această cerere a fost obiectul dosarului 52554/3/2010 soluţionat prin 

respingerea cererii de depunere şi menţionare acte atât în fond cât şi în recurs 

(decizia nr. 562/29.02.2012). 

B) Aceeaşi soartă au avut-o şi celelalte 3 încercări de înregistrare a BGA Instal ca 

acţionar al Apromatco, instanţele reţinând în principal că autoarea lui BGA Instal, 

Pafia LLC nu face dovada calităţii de acţionar." 

RĂSPUNS: 

În cuprinsul raportului de expertiză contabilă la paginile 13 şi 84 s-a precizat în 

mod eronat şi fărăa se menţiona documentul care justifică această afirmaţie că:  

"Prin soluţionarea cererii de depunere şi menţionare acte nr.551135/27.10.2010, 

menţiune înscrisă în registrul comerţului în 29.10.2010, PAFIA LLC este înlocuită 

în structura acţionariatului S.C. APROMATCO S.A. de către BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L., acesta modificându-se astfel: 

1. S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. - 745.315 acţiuni, reprezentând 80,089% 

din capitalul social; 

2. P.P.M. - 92.323 acţiuni, reprezentând 9,93% din capitalul social."  

Expertul contabil parte precizează că, aşa cum atestă Furnizarea de informaţii 

eliberată de O.R.C.T.B. cu nr.246891/24.06.2011, în 29.10.2010 doar s-a 

menţionat în registrul comerţului faptul că există cererea de depunere şi menţionare 

acte nr.551135/27.10.2010, iar la rubrica "stare înregistrare" se specifică: "dosar 

transmis la tribunal spre soluţionare". Nu există la dosar niciun document 

justificativ din care să rezulte că cererea nr.551135/27.10.2010 ar fi fost admisă. 

Mai mult, în registrul comerţului este menţionată şi cererea de intervenţie 

nr.554441/29.10.2010 formulată de EDEN LLC împotriva cererii nr.551135. 

Afirmaţia din raportul de expertiză contabilă este contrazisă şi de hotărârile 

instanţelor de judecată. Aşa cum am arătat în cuprinsul capitolului privind istoricul 

acţionarilor în evidenţele O.N.R.C., pentru soluţionarea cererii de depunere şi 
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menţionare acte nr.551135/27.10.2010 şi a cererii de intervenţie 

nr.554441/29.10.2010 s-a format dosarul nr. 52554/3/2010, iar instanţele de 

judecată au dispus respingerea cererii nr.551135/27.10.2010, atât în fond, cât şi în 

recurs. Pe cale de consecinţă, această cerere nu a modificat structura acţionariatului 

înregistrată în evidenţele O.N.R.C: 

 

Din Furnizările de informaţii eliberate de O.R.C.T.B., precum şi din studiul 

dosarelor juridice, a rezultat că au mai existat încă 4 (patru) cereri de depunere şi 

menţionare acte prin care s-a solicitat înregistrarea acţionarului S.C. BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L., şi anume: cererea de depunere şi menţionare acte 

nr.25406/20.01.2011, cererea de depunere şi menţionare acte 

nr.102443/11.03.2011, cererea de depunere şi menţionare acte 

nr.164848/22.04.2011 şi cererea de depunere şi menţionare acte 

nr.281284/07.08.2014,toate aceste cereri fiind respinse de instanţele de judecată, 

aşa cum am arătat în cuprinsul capitolului privind istoricul acţionarilor în 

evidenţele O.N.R.C. 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că, la paginile 13 şi 84, s-a precizat în mod 

eronat că: 

"Prin soluţionarea cererii de depunere şi menţionare acte nr.551135/27.10.2010, 

menţiune înscrisă în registrul comerţului în 29.10.2010, PAFIA LLC este înlocuită 

în structura acţionariatului S.C. APROMATCO S.A. de către BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L., acesta modificându-se astfel: 

1. S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. - 745.315 acţiuni, reprezentând 80,089% 

din capitalul social; 

2. P.P.M. - 92.323 acţiuni, reprezentând 9,93% din capitalul social."  

Această afirmaţie este contrazisă atât de Furnizările de informaţii eliberate de 

O.R.C.T.B., cât şi de hotărârile instanţelor de judecată. Pe cale de consecinţă, 
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expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina consideră necesară eliminarea 

acestui paragraf din raportul de expertiză contabilă. 

Totodată, obiecţiunea este întemeiată şi sub aspectul că au existat mai multe cereri 

de depunere şi menţionare acte, în fapt 5 (cinci) cereri, prin care s-a solicitat 

înregistrarea S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. ca acţionar al emitentului S.C. 

APROMATCO S.A., iar toate aceste cereri au fost respinse de instanţele de 

judecată. Motivele pentru care instanţele au respins aceste cereri nu fac obiectul 

răspunsului la obiecţiuni. 

D.21. OBIECŢIUNEA NR.21 

"21) Faţă de tot ceea ce s-a prezentat mai sus, rezultă foarte clar că d-na 

expert contabil judiciar ignoră cu bună ştiinţă, din motive numai de dânsa 

ştiute încă, toate hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele 

de judecată româneşti – decizii obligatorii, în litigiile privind acţionariatul şi 

administrarea Apromatco S.A., începând cu anul 2007." 

RĂSPUNS: 

Deşi pe furnizările de informaţii emise de O.R.C.T.B. sunt menţionate numerele şi 

datele mai multor hotărâri pronunţate de instanţele de judecată româneşti, iar la 

dosarul de cercetare penală se regăsesc aceste hotărâri, în raportul de expertiză 

contabilă nu s-a făcut referire la niciuna dintre aceste hotărâri, deşi multe dintre ele 

au relevanţă pentru stabilirea istoricului acţionarilor şi administratorilor S.C. 

APROMATCO S.A. aşa cum apare în evidenţele O.N.R.C. 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că raportul de expertiză contabilă nu s-a 

făcut referire la niciuna hotărârile instanţelor de judecată româneşti, deşi multe 

dintre ele au relevanţă pentru stabilirea istoricului acţionarilor şi administratorilor 

S.C. APROMATCO S.A. aşa cum apare în evidenţele O.N.R.C., aşa cum reiese 

din prezentul răspuns la obiecţiunile la Obiectivul nr.1. 

Având în vedere multiplele omisiuni şi erori din cuprinsul raportului de expertiză 

contabilă, expertul contabil parte apreciază că se impune înlocuirea răspunsului la 

obiectivul nr.1 din cadrul raportului de expertiză contabilă cu prezentul răspuns la 

obiecţiuni. 
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Cap.II 1.2. Răspunsul expertului contabil parte la întrebarea: Încheierea 

Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007, Actului Adiţional nr.62/16.06.2007 

şi Contractului de garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007 s-a făcut cu 

acordul societăţii FORMBY TRADING LIMITED? (extras din răspunsul la 

Obiecţiunile la Obiectivul nr.2) 

Pentru a putea stabili dacă SAVA CĂTĂLIN avea dreptul să întocmească şi să 

semneze în numele FORMBY TRADING LTD Contractul de cesiune 

nr.61/16.06.2007, Actul adiţional nr.62/16.06.2007 şi Contractul de garanţie reală 

mobiliară nr.63/16.06.2007 sau dacă aceste documente au fost semnate fără 

acordul societăţii FORMBY TRADING LIMITED, expertul contabil parte a 

procedat la analiza reglementărilor legale, precum şi la analiza autorizaţiilor care 

au fost emise pentru SAVA CĂTĂLIN din partea FORMBY TRADING LTD. 

a. Material documentar analizat 

 

Pentru a realiza această analiză am studiat următoarele documente: 

1. Actul de înfiinţare al societăţii FORMBY TRADING LIMITED: 

"Companies Law: Cap.13 Company limited by shares Memorandum and 

articles of association (translation) of FORMBY TRADING LIMITED" din 

20.08.2001 apostilat; 

2. Statutul şi actul constitutiv al societăţii FORMBY TRADING LIMITED;  

3. Legea Societăţilor din Cipru, Cap.113; 

4. Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept 

internaţional privat; 

5. Registrul administratorilor societăţii FORMBY TRADING LIMITED din 5 

august 2009 apostilat cu nr.215026/09 la06.09.2009, în traducere în româna 

efectuată de traducător autorizat Gorgan Mădălina Gabriela; 

6. Actul de fiducie încheiat între GRIGORIU ADRIAN şI STELIOS 

SAVVIDES în 14.06.2005, precum şi actul de fiducie încheiat între TOMA 

AURICA şi STELIOS SAVVIDES în 14.06.2005; 

7. Autorizaţia din 10.11.2001 în original, autorizaţia din 14.06.2005 şi 

împuternicirea din 04.04.2007 emise de FORMBY TRADING LIMITED, în 

copie legalizată;  
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8. Contractul de cesiune nr.61/16.06.2007 în copie; Nota de Negocieri 

nr.260/15.04.2007 în copie; 

9. Furnizarea de informaţii despre istoricul persoanei juridice române 

APROMATCO SA cu nr.328103/23.06.2008 eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului în copie; 

10.  Legea 31/1990 privind societăţile comerciale româneşti; 

11.  Codul Civil Român ; 

12.  Opinia întocmită de avocaţii - consultanţi juridici CHRISTODOULOS G.  

VASSILIADES & CO LLC la Nicosia în 10.02.2010; 

13.  Contractul din 20.08.2001 privind exonerarea directorilor FORMBY 

TRADING LIMITED; 

14.  Documentele aflate la dosarul cauzei.   

b. Cine este REPREZENTANTUL LEGAL al societăţii FORMBY TRADING 

LIMITED şi care sunt regulile de administrare a activităţii societăţii? 

 

b.1 Prezentarea societăţii FORMBY TRADING LIMITED 

Societatea FORMBY TRADING LIMITED este o societate cu răspundere limitată, 

persoana juridică de tip off-shore de naţionalitate cipriotă. Pentru a se asigura 

anonimatul investitorilor, au fost utilizaţi acţionari nominalizaţi şi directori 

(administratori) nominalizaţi. 

Societatea a fost înfiinţată în 20.08.2001 de acţionarul nominalizat 

CYPRONAVUS LIMITED, care a transferat acţiunile tot în 20.08.2001 către 

acţionarul nominalizat STELIOS SAVVIDES. 

Conform registrului administratorilor societăţii, de la 20.08.2001 până în prezent, 

societatea a avut fără întrerupere aceiaşi doi (2) administratori (directori) 

nominalizaţi de naţionalitate cipriotă: EVA AGATHANGELOU şi STELIOS 

SAVVIDES şi un secretar: societatea HIVE MANAGEMENT SERVICES 

LIMITED. 

Din Contractul încheiat în 20.08.2001 privind exonerarea directorilor rezultă că la 

această dată proprietarul societăţii FORMBY TRADING LIMITED este 

GRIGORIU ADRIAN. 
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Din 2 acte de fiducie încheiate la 14.06.2005 rezultă că proprietarii FORMBY 

TRADING LIMITED sunt: GRIGORIU ADRIAN care deţine 50% din acţiunile 

companiei şi TOMA AURICA ce deţine 50% din acţiuni. 

Orice societate comercială îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul, 

actul constitutiv şi cu legea. Naţionalitatea persoanei juridice este cea care 

determină legea aplicabilă funcţionarii, dizolvării şi lichidării societăţii comerciale, 

în cazul societăţii FORMBY TRADING LIMITED este vorba de legea cipriotă. 

b.2. Studiul prevederilor legale 

b.2.1. Prevederi legale şi din documente referitoare la reprezentarea legală a 

societăţii FORMBY TRADING LTD 

Conform Legii Societăţilor din Cipru, Cap. 113, reprezentantul legal al unei 

societăţi cu răspundere limitată este Consiliul de Administraţie. Competenţele 

pentru luarea deciziilor într-o societate din Cipru sunt conferite Consiliului de 

administraţie şi asociaţilor, ca organe reprezentative legale. 

Articolul 94 din actul constitutiv al societăţii, care adoptă în întregime art.80 din 

Tabelul A din Legea societăţilor comerciale din Cipru, Cap.113, stabileşte că 

"activitatea societăţii va fi gestionata de către administratori, care pot plăti toate 

cheltuielile suportate în promovarea şi înregistrarea societăţii, şi pot exercita toate 

împuternicirile societăţii care nu sunt, prin Lege sau prezentul Statut, necesare de 

exercitat de către societate în adunarea generală, sub rezerva, totuşi, a 

prezentului Statut, cu prevederile Legii şi cu aceste reglementări care nu sunt în 

contradicţie cu Statutul sau prevederile menţionate anterior, după cum se prescrie 

de către Societate în Adunarea Generală; dar nicio reglementare realizată de 

societate în adunarea generală nu anulează orice act prealabil al 

administratorilor care ar fi fost valabil în cazul în care acea reglementare nu a 

fost făcută.".  

Articolul 95 din actul constitutiv al societăţii, care adoptă în întregime articolul 81 

din Tabelul A din Legea societăţilor comerciale din Cipru, Cap. 113, stabileşte că: 

"Administratorii pot periodic şi în orice moment prin împuternicire să desemneze 

orice societate comercială, firmă sau persoană sau un grup de persoane, indiferent 

dacă sunt desemnate în mod direct sau indirect, de către administratori, să fie 

împuternicit sau împuterniciţi ai Societăţii pentru astfel de scopuri şi cu astfel de 

împuterniciri, autorizaţii şi drepturi (fără să le depăşească pe cele învestite sau 
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exercitate de către administratori conform prezentului Statut) iar pentru această 

perioadă şi sub rezerva acestor condiţii şi pe care le vor considera potrivite, iar 

toate aceste împuterniciri pot conţine prevederi privind protecţia şi confortul 

persoanelor care intră în contact cu împuternicitul, considerate potrivite de către 

administratori şi de asemenea pot să autorizeze orice astfel de împuternicit să 

delege puterile, autorităţile şi puterile sale discreţionare cu care a fost învestit." 

Articolul 105 din actul constitutiv face referire la administratorul înlocuitor, 

stabilind şi competenţele acestuia: "Fiecare administrator poate numi în orice 

moment şi la anumite intervale de timp, o persoană, administrator sau nu, în 

calitate de administrator înlocuitor al acestuia, pentru o perioadă determinată de 

acesta, administratorul înlocuitor având dreptul, pe parcursul acestei perioade, de 

a participa şi de a vota în cadrul oricărei adunări a administratorilor şi în general 

va avea şi va exercita toate drepturile, puterile şi responsabilităţile 

administratorului care l-a numit, inclusiv dar fără a aduce atingere celor de mai 

sus, puterea de a semna o decizie scrisă, conform prevederilor Articolului 121 al 

prezentului document...", art.121 stabilind că este vorba de decizie scrisă semnată 

sau aprobată de către toţi administratorii sau de către înlocuitorii acestora. 

În conformitate cu Articolul 114 din statutul societăţii: " Cvorumul necesar pentru 

conducerea activităţii administratorilor poate fi stabilit de către administratori, şi 

dacă nu este astfel, va fi stabilit la doi." 

b.2.2. Prevederi referitoare la utilizarea ştampilei societăţii FORMBY 

TRADING LTD 

Articolul 96 din Actul Constitutiv al Formby precizează că: " Societatea poate 

exercita puterile conferite în secţiunea 36 a Legii privind ştampila oficială pentru 

utilizarea în străinătate iar aceste puteri vor fi învestite administratorilor." 

Articolul 128 din actul constitutiv spune că: " (a) Ştampila societăţii va fi folosită 

numai cu autorizarea administratorilor şi orice document pe care va fi aplicată 

ştampila va fi semnat de către unul dintre administratori sau de către un 

administrator înlocuitor sau de către secretar. 

b) Societatea poate avea o ştampilă oficială suplimentar celei menţionate mai sus, 

conform s. 36(1) a Legii, pentru a fi utilizată conform prevederilor acesteia." 

Legea societăţilor comerciale din Cipru prevede: 
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"art.35 Oricare document, semnat de către societate în Cipru sau în altă parte, de 

către oricare persoană care acţionează în baza unei împuterniciri exprese sau 

implicite va avea acelaşi rezultat pe care l-ar fi avut dacă ar fi purtat ştampila 

societăţii.  

Se înţelege faptul că în cazul în care societatea alege să-şi folosească ştampila, 

ştampila se va folosi în conformitate cu dispoziţiile statutului societăţii." 

"Art.36 (1) Societatea al cărei scop necesită sau conţin desfăşurarea lucrărilor în 

ţări externe are posibilitatea, în cazul în care este autorizată de statutul ei, să-şi 

păstreze ştampila oficială pentru a o folosi în oricare ţară, provincie sau loc din 

afara Republicii care va fi identică cu ştampila societăţii, cu adăugarea pe aceasta 

a numelui fiecărei ţări, provincii sau loc în care se va folosi. 

(2) Contractul sau alt document pe care se aplică ştampila oficială angajează 

societatea ca şi când ar fi fost aplicată ştampila comună a societăţii. 

(3) Societatea care are ştampilă oficială pentru utilizarea în asemenea ţară, 

provincie sau loc are posibilitatea cu documentul pe care îl poartă ştampila 

comună să autorizeze orice persoană care este numită în acest scop în această 

ţară, provincie sau loc să pună ştampila oficială pe orice contract sau alt 

document pe care societatea este parte integrantă în aceea ţară, provincie sau 

loc." 

b.3. CONCLUZIA expertului contabil parte privind reprezentantul legal al 

FORMBY TRADING LTD şi regulile de administrare a societăţii 

În conformitate cu Legea societăţilor comerciale din Cipru, cu statutul şi actul 

constitutiv al societăţii FORMBY TRADING LIMITED, a rezultat că: 

1. De la înfiinţare până în prezent, REPREZENTANTUL LEGAL AL 

SOCIETĂŢII FORMBY TRADING LIMITED A FOST ŞI ESTE CONSILIUL 

DE ADMINISTRAŢIE, format din doi administratori de naţionalitate cipriotă: 

EVA AGATHANGELOU şi STELIOS SAVVIDES, cu drept de semnătura 

conjunctă, societatea fiind angajată în mod valabil numai în baza documentelor 

care prezintă ambele semnături. 

2. Competenţele pentru luarea deciziilor sunt conferite Consiliului de 

administraţie, ca organ reprezentativ legal. Nu s-a identificat niciun document 

prin care administratorii societăţii să fi stabilit cvorumul necesar pentru 

conducerea activităţii administratorilor, pe cale de consecinţă cvorumul necesar 

de la înfiinţare până în prezent a fost de 2 administratori. 
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3. Afacerea societăţii a fost şi este gestionată de doi administratori, care pot numi 

în cadrul adunărilor administratorilor sau prin decizie scrisă semnată de ambii 

administratorii un reprezentant împuternicit al societăţii pentru astfel de scopuri 

şi cu astfel de împuterniciri, autorizaţii şi drepturi (fără să le depăşească pe cele 

învestite sau exercitate de către administratori conform Statutului). De 

asemenea, fiecare administrator poate numi printr-o decizie un administrator 

înlocuitor al acestuia, care are doar dreptul de a participa şi de a vota în 

cadrul oricărei adunări generale a administratorilor şi de a semna decizii 

scrise valabile numai dacă sunt semnate sau aprobate de ambii administratorii. 

4. Societatea poate avea stampila comună şi stampila oficială (identică cu ştampila 

comună, dar conţinând numele ţării, provinciei sau locului în care se utilizează). 

Ştampila comună a societăţii va fi folosită numai cu autorizarea ambilor 

administratori şi orice document pe care va fi aplicată ştampila comună va fi 

semnat de către unul dintre administratori sau de către un administrator 

înlocuitor sau de către secretar.  

c. Analiza autorizaţiilor emise de societatea FORMBY TRADING LTD  cu 

privire la calitatea lui SAVA CĂTĂLIN raportat la tranzacţionarea acţiunilor 

emise de Apromatco S.A. 

La dosarul de cercetare penală există 3 autorizaţii: 

- Autorizaţia din 10.11.2001 

- Autorizaţia din 14.06.2005 

- Autorizaţia din 04.04.2007 
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c.1.Autorizaţia din 10 noiembrie 2001 

neapostilată, consultată în original, precum şi în copie în limba engleză şi în 

traducere legalizată cu nr.8928/27.09.2007 de B.N.P. MONICA POP  

Autorizaţia din 10.11.2001 este semnată doar de administratorul STELIOS 

SAVVIDES. Documentul nu conţine ştampila societăţii. La dosarul cauzei nu 

există documente prin care al doilea administrator EVA AGATHANGELOU să fi 

aprobat împuternicirea lui SAVA CĂTĂLIN ca reprezentant al societăţii 

FORMBY TRADING LIMITED în ROMÂNIA sau în altă ţară. Rezultă că 

autorizaţia nu reflectă o decizie aprobată de Consiliul de Administraţie al societăţii 

(organ reprezentativ legal al societăţii), ci acordul unui singur administrator 

STELIOS SAVVIDES, fără ştampila. documentul nefiind nici apostialat conform 

Convenţiei de la Haga din 1961.  

Din punct de vedere al limitelor de reprezentare, autorizaţia reprezintă o 

împuternicire generală prin care SAVA CĂTĂLIN aparent este desemnat de 

STELIOS SAVVIDES ca reprezentant autorizat al societăţii în România: 

"Noi, reprezentanţii FORMBY TRADING LIMITED,... îl autorizăm pe SAVA 

CĂTĂLIN... pentru a fi reprezentantul nostru autorizat cu privire la afacerile 

Nr. 

crt.

Document Semnat de Tip împuternicire Documentul s-a 

făcut cu acordul 

Consiliului de 

Administraţie al 

FORMBY?

Autorizaţia conţine prevederi 

referitoare la acţiunile emise 

de APROMATCO S.A.?

C3.1.
Autorizaţia din 

10.11.2001
Stelios Savvides generală NU NU

C3.2.
Autorizaţia din 

14.06.2005

Eva Agathangelou 

şi Stelios Savvides
expresă (specială) DA

SAVA CĂTĂLIN a fost 

împuternicit să achiziţioneze pentru 

FORMBY TRADING LIMITED 

de la ARBORIA 

MANUFACTURING S.R.L. 

75,5% din acţiunile emise de 

APROMATCO S.A., precum şi 

acţiuni adiţionale

C3.3
Autorizaţia din 

04.04.2007

Eva Agathangelou 

şi Stelios Savvides
expresă (specială) DA

SAVA CĂTĂLIN a fost 

împuternicit să cumpere pentru 

FORMBY TRADING LIMITED 

de la CDG INVESTMENT 

S.R.L. şi NĂSTASE RALUCA 

EUGENIA 12% din acţiunile 

emise de APROMATCO S.A.
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FORMBY TRADING LIMITED în ROMÂNIA. Puterile dlui SAVA vor fi depline 

pentru orice acţiune şi tranzacţie în România pe care şi le va asuma pentru a 

deschide şi opera conturi bancare, va negocia şi va semna orice contract 

comercial în România, va semna orice document referitor la activitatea societăţii, 

oricând şi oriunde este necesar, va angaja personal şi consultanţi externi, avocaţi 

şi consilieri juridici pentru asistenţă legală şi reprezentare. În cazul unui litigiu, 

acesta este autorizat să reprezinte societatea în conciliere şi în tranzacţiile 

oricărei situaţii litigioase, este autorizat să reprezinte societatea în fata instanţelor 

judecătoreşti.  

În toate acţiunile listate mai sus, dl.SAVA va semna în numele societăţii şi al 

nostru şi poate folosi ştampila societăţii obligând societatea în mod valid." 

În lumina materialului documentar analizat, opinia expertului contabil parte este ca 

acordul unui singur administrator STELIOS SAVVIDES este insuficient pentru a 

autoriza un reprezentant al societăţii şi a-i stabili competenţe şi puteri care aparţin 

Consiliului de Administraţie ca organ reprezentativ legal, cum este de exemplu 

realizarea oricărei acţiuni şi tranzacţii în România. 

De asemenea, administratorul nu poate să acorde altei persoane drepturi şi puteri în 

societatea FORMBY TRADING LIMITED mai mari decât deţine el însuşi, ca de 

exemplu puterea de a încheia singur pentru societate orice tranzacţie în România 

întrucât, aşa cum am arătat, gestionarea afacerii societăţii s-a realizat în întreaga 

perioadă analizată de către un Consiliu de Administraţie, iar administratorul 

STELIOS SAVVIDES ar fi putut cel mult să delege altei persoane înlocuitoare 

dreptul de a vota în adunarea administratorilor, delegare care nu s-a făcut prin 

autorizaţia analizată. 

Prin urmare, autorizaţia din 10.11.2001 nu reflectă o decizie aprobată de Consiliul 

de Administraţie al societăţii FORMBY TRADING LIMITED, ci numai acordul 

unui singur administrator al societăţii, domnul STELIOS SAVVIDES, de a-l numi 

pe SAVA CĂTĂLIN ca reprezentant autorizat al societăţii în România. De 

asemenea, prin acest document nu s-a numit un administrator înlocuitor, întrucât 

drepturile prevăzute în autorizaţie depăşesc drepturile, autorizaţiile şi puterea 

administratorului STELIOS SAVVIDES şi nu există nicio decizie  a vreunui  

administrator, care să-i confere lui Sava Cătălin competenţa  de a participa la 

şedinţele  Consiliului de Administraţie şi de a vota în cadrul acestui consiliu, în 

numele lui STELIOS SAVIDES, SAVA CĂTĂLIN nedeţinând calitatea de 

administrator înlocuitor. 

De asemenea, SAVA CĂTĂLIN nu apare menţionat că administrator nici în 

registrul administratorilor societăţii FORMBY TRADING LIMITED din 

05.08.2009. 
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Totodată, Codul Civil Roman din 1864 în vigoare la 16.06.2007 prevede: 

"Art. 1535. - Mandatul este special pentru o afacere, sau pentru oarecare anume 

afaceri, ori este general pentru toate afacerile mandantului.  

   Art. 1536. - Mandatul conceput în termeni generali cuprinde numai actele de 

administraţie.  

Când e vorba de înstrăinare, ipotecare, sau de facerea unor acte ce trec peste 

administraţia ordinară, mandatul trebuie să fie special." 

Pe cale de consecinţă, rezultă că SAVA CĂTĂLIN avea nevoie de un mandat 

special din partea societăţii FORMBY TRADING LIMITED pentru a putea vinde 

cele 702.609 acţiuni emise de APROMATCO SA şi deţinute de FORMBY. 

Prin Decizia civilă nr.3495/24.10.2013 pronunţată în dosarul nr.5117/1/2012 

(recurs la dosarul 35969/3/2007, care a avut ca obiect constatarea nulităţii absolute 

a contractului de cesiune acţiuni nr.61 din 16.06.2007 încheiat între FORMBY 

TRADING LIMITED şi PENGANA LLC şi a contractului nr.72/12.07.2007 

încheiat PENGANA LLC şi FIER FORJAT M&I SRL, ambele contracte atestate 

de avocatul MARIN VASILE), ICCJ secţia a II-a civilă s-a pronunţat in sensul ca 

SAVA CĂTĂLIN a fost desemnat administrator înlocuitor al Formby Trading 

Limited în România prin autorizaţia din 10.11.2001, deşi am constatat că niciuna 

dintre părţi nu a invocat această calitate, la dosar nu exista niciun document 

emis de societatea FORMBY TRADING LIMITED prin care să se atribuie lui 

SAVA CĂTĂLIN calitatea de administrator şi nici nu a făcut obiectul 

cercetării judecătoreşti faptul că SAVA CĂTĂLIN ar fi acţionat în calitate de 

administrator statutar sau înlocuitor al societăţii FORMBY TRADING 

LIMITED, motive pentru care în opinia expertului contabil parte Decizia civilă 

nr.3495/24.10.2013 pronunţată de ICCJ secţia a II-a comercială nu a avut la baza 

documente justificative. 

Expertul contabil parte reţine că în Decizia civilă nr.235/10.05.2012, 

pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul 35969/3/2007 (reclamantă 

FORMBY TRADING LIMITED), se arată următoarele: 

"Astfel, cu privire la calitatea de reprezentant legal, în cursul apelului, Curtea a 

declanşat procedura privind cererea de informaţii asupra dreptului străin 

(Convenţia Europeană în Domeniul Informaţiei asupra dreptului străin, 1968) 

solicitându-se Ministerului Justiţiei al Republicii Cipru a se comunica care este 

conţinutul dispoziţiilor din legea cipriotă privind regimul juridic al reprezentării 

legale a societăţilor comerciale înregistrate în Cipru, în a căror denumire există 

termenul Limited, privind organele sale statutare. 
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Potrivit răspunsului primit de la autorităţile cipriote competente (fila 83 vol.3 - 

dosar CAB şi fila 15 vol.4 - dosar CAB), conform legislaţiei cipriote, Legea 

Societăţilor din Cipru, cap.113, reprezentantul legal al unei societăţi cu 

răspundere limitată este Consiliul de administraţie. 

Pe cale de consecinţă, potrivit legislaţiei cipriote, SAVA CĂTĂLIN NU AVEA 

CALITATEA DE REPREZENTANT LEGAL AL RECLAMANTEI, aşa cum 

greşit s-a reţinut de către instanţă de fond, astfel că, pentru înstrăinarea 

acţiunilor reclamantei deţinute la SC APROMATCO SA, SAVA CĂTĂLIN avea 

nevoie de un mandat special de la reprezentanţii legali ai apelantei reclamante." 

Prin Decizia civilă nr.235/2012 Curtea de Apel Bucureşti a constatat nulitatea 

absolută a contractelor de cesiune de acţiuni nr.61/16.06.2007 şi 

nr.72/12.07.2007. 

Concluziile Curţii de Apel Bucureşti exprimate în Decizia civilă 

nr.235/10.05.2012 data în dosarul 35969/3/2007 sunt susţinute şi de opinia 

detaliată întocmită de avocaţii - consultanți juridici CHRISTODOULOS G. 

VASSILIADES & CO LLC la Nicosia în 10.02.2010, în care se precizează 

referitor la autorizaţia din 10.11.2001: 

"7.1. Împuternicirea este nulă ab initio, din motive de emitere şi executare." 

c.2. Autorizaţia din 14.06.2005, 

neapostilată, studiată în copie în limba engleză şi în traducere legalizată cu 

nr.8923/27.09.2007 de B.N.P. MONICA POP 

Se remarcă faptul că autorizaţia din 14.06.2005 este semnată de ambii 

administratori ai societăţii, respectiv STELIOS SAVVIDES şi EVA 

AGATHANGELOU. Documentul nu conţine ştampila societăţii. Rezultă că 

autorizaţia reflecta o decizie aprobată de Consiliul de administraţie al societăţii 

FORMBY TRADING LIMITED. 

Din punct de vedere al limitelor de reprezentare, autorizaţia reprezintă o 

împuternicire specială prin care SAVA CĂTĂLIN a fost autorizat să achiziţioneze 

75,50% din acţiunile emise de APROMATCO SA de la ARBORIA 

MANUFACTURING SRL, precum şi să achiziţioneze acţiuni adiţionale emise de 

SCAPROMATCO SA. 

Autorizaţia din 14.06.2005 a stat la baza achiziţiei de către societatea FORMBY 

TRADING LIMITED a 702.609 acţiuni emise de SC APROMATCO SA, 

operaţiune consemnată în Contractul de cesiune cu nr.35/22.06.2005. 
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c.3.Împuternicirea din 04.04.2007 

neapostilată, analizată în copie în limba engleză şi în traducere legalizată cu 

nr.10020/05.04.2011 de B.N.P. TEODORESCU LIDIA MIRELA 

Acest document este semnat de ambii administratori ai societăţii, respectiv 

STELIOS SAVVIDES şi EVA AGATHANGELOU. Documentul nu conţine 

ştampila societăţii. Rezultă că împuternicirea reflectă o decizie aprobată de 

Consiliul de administraţie al societăţii FORMBY TRADING LIMITED. 

Din punct de vedere al limitelor de reprezentare, documentul este o împuternicire 

expresă (specială) prin care SAVA CĂTĂLIN a fost autorizat de FORMBY 

TRADING LIMITED: 

"să acţioneze în calitate de reprezentant autorizat al societăţii noastre în România 

pentru desfăşurarea următoarelor operaţii: 

- Să cumpere aproximativ 12% din acţiunile deţinute la APROMATCO SĂ 

Bucureşti, str. Lipscani nr.33, sector 3,..., CUI 331730..., acţiuni deţinute de către 

SC CDG INVESTMENT SRL cu sediul social în Bucureşti, str. General Berthelot 

nr.59, sector 1 şi de către doamna NĂSTASE RALUCA EUGENIA (fosta ŢOCU), 

domiciliata în Bucureşti,..., prin intermediul negocierilor directe."  

Împuternicirea din 04.04.2007 a stat la baza semnării de către SAVA 

CĂTĂLIN a Notei de negocieri nr.2/15.04.2007. 

În Nota de negocieri din 15.04.2007 se prevede: 

- La art.1 subpunct 1.1 - 6 (pagina 6 din nota de negocieri nr.2): "Cumpărarea 

pachetului de 11,38% acţiuni emise de APROMATCO SA de către SAVA 

CĂTĂLIN de la NĂSTASE RALUCA EUGENIA (12.985 acţiuni reprezentând 

1,395% din capitalul social) şi de la CDG INVESTMENT SRL (92.967 acţiuni 

reprezentând 9,990% din capitalul social)."; 

- Iar la art.13: " La data de 01.06.2007 situaţia va fi următoarea: 

... 

5. SAVA CĂTĂLIN va mai deţine aproximativ 11.38% din SC APROMATCO SA, 

acţiuni care au fost cumpărate de la CDG INVESTMENT SRL şi RALUCA 

NĂSTASE contra sumei de 220.000 USD." 

Rezultă că, raportat la tranzacţionarea acţiunilor emise de SC APROMATCO 

SA, aceasta împuternicire din 04.04.2007 nu a fost utilizată de SAVA 

CĂTĂLIN în conformitate cu decizia Consiliului de administraţie al 
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FORMBY TRADING LIMITED, întrucât acesta, în loc să negocieze preţul şi să 

cumpere 12% din acţiunile emise de S.C. APROMATCO S.A. ca reprezentant al 

societăţii FORMBY TRADING LIMITED, în Nota de negociere 2 din 15.04.2007 

a negociat şi a prevăzut cumpărarea acţiunilor de el însuşi ca persoană fizică. 

Două luni mai târziu, SAVA CĂTĂLIN ar fi vândut pachetul majoritar de 75,5% 

acţiuni emise de APROMATCO S.A., unicul activ deţinut de societatea FORMBY 

TRADING LIMITED, către societatea PENGANA LLC prin contractul 

nr.61/16.06.2007, încheiat fără o procura specială şi în care nu este specificată 

nicio autorizaţie care să-i confere dreptul de a reprezenta pe cedent. Mai mult, prin 

autorizaţia din 04.04.2007 SAVA CĂTĂLIN a fost autorizat de FORMBY 

TRADING LIMITED să cumpere, nu să vândă acţiuni emise de APROMATCO 

SĂ - decizie care nu a fost îndeplinită. 

Totodată, derivând din Nota de negocieri nr.2, la dosarul de cercetare penală există 

2 contracte încheiate cu încălcarea voinţei societare exprimată în autorizaţia din 

04.04.2007, şi anume: Contractul de cesiune din 15.04.2007 prin care CDG 

INVESTMENT SRL a cedat lui SAVA CĂTĂLIN 92.967 acţiuni reprezentând 

9,99% din capitalul social al APROMATCO SĂ şi Contractul de cesiune din 

15.04.2007 prin care NĂSTASE RALUCA EUGENIA a cedat lui SAVA 

CĂTĂLIN 12.985 acţiuni reprezentând 1,395% din capitalul social al 

APROMATCO SA, ambele tranzacţii prevăzute în aceste documente nefiind 

finalizate până în prezent întrucât plata acţiunilor şi transferul dreptului de 

proprietate erau prevăzute a se realiza în momentul eliberării fondurilor din contul 

de escrow definit la art.2 din Nota de negocieri nr.2. 

c.4. CONCLUZIE din analiza autorizaţiilor 

DIN ANALIZA CELOR 3 AUTORIZAŢII ANALIZATE LA PUNCTELE 

C1, C2 ŞI C3 REZULTĂ CĂ SAVA CĂTĂLIN NU A AVUT CALITATEA 

DE REPREZENTANT LEGAL AL SOCIETĂŢII FORMBY TRADING 

LIMITED ÎN ROMÂNIA ŞI PENTRU ÎNSTRĂINAREA ACŢIUNILOR 

DEŢINUTE LA S.C. APROMATCO S.A., SAVA CĂTĂLIN AVEA NEVOIE 

DE UN MANDAT SPECIAL DE LA REPREZENTANŢII LEGALI AI 

SOCIETĂŢII FORMBY TRADING LIMITED, RESPECTIV DE LA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, AŞA CUM PREVEDE ART.1536 DIN 

CODUL CIVIL ROMÂN DIN 1864 ÎN VIGOARE LA 16.06.2007. 

d.  Documente semnate în 16.06.2007 de SAVA CĂTĂLIN fără acordul 

societăţii FORMBY TRADING LTD 

La dosarul de cercetare penală există patru documente pe care le-am 

consultat numai în copie, autenticitatea acestora neputând fi verificată 

întrucât exemplarele originale ale acestora nu au fost găsite: Contractul de 
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cesiune nr.61/16.06.2007, chitanţa emisă de SAVA CĂTĂLIN în 16.06.2007, 

Actul adiţional nr.62/16.06.2007 şi Contractul de garanţie reală mobiliara 

nr.63/16.06.2007, documente semnate de SAVA CĂTĂLIN ca reprezentant al 

cedentului FORMBY TRADING LIMITED şi administrator unic al SC 

APROMATCO SA, precum şi de MARIN VASILE, care a avut dubla calitate 

de reprezentant al cesionarului PENGANA LLC şi de avocat care a atestat 

documentele, deşi aceste două calităţi sunt incompatibile. 

În cuprinsul acestor documente, CONTESTATE DE CONSILIUL DE 

ADMINISTRAŢIE ŞI DE PROPRIETARII REALI AI FORMBY TRADING 

LIMITED, nu este specificata nicio autorizaţie în bază careia ar acţiona 

SAVA CĂTĂLIN şi prin care să fi fost împuternicit să vândă acţiunile emise 

de APROMATCO S.A. şi deţinute de FORMBY TRADING LIMITED către 

PENGANA LLC. 

Prin Contractul de cesiune nr.61/16.06.2007, FORMBY TRADING LIMITED 

ar fi cesionat 702.609 acţiuni deţinute la emitentul SC APROMATCO SA 

către PENGANA LLC, fără acordul cedentului. 

În plus faţă de aspectele analizate anterior cu privire la împuternicirile lui 

SAVA CĂTĂLIN, expertul contabil parte reţine ca societatea FORMBY 

TRADING LIMITED a achiziţionat acţiunile emise de APROMATCO SA la data 

de 22.06.2005, cu aproape 4 ani mai târziu decât data emiterii autorizaţiei din 

10.11.2001, astfel încât din punctul de vedere al expertului contabil parte 

tranzacţiile cu privire la acţiunile APROMATCO SA nu ar fi putut fi incluse în 

împuternicirea generală din 10.11.2001 data de un singur administrator STELIOS 

SAVVIDES, aceasta neputând fi considerată nici împuternicire implicită raportat 

la contractul nr.61/16.06.2007. Acest aspect este confirmat de faptul că societatea a 

emis procuri speciale pentru a-l autoriza pe acelaşi SAVA CĂTĂLIN să 

achiziţioneze acţiunile emise de APROMATCO SĂ (autorizaţia din 14.06.2005 şi 

împuternicirea din 04.04.2007, semnate şi de administratorul STELIOS 

SAVVIDES). DACĂ SAVA CĂTĂLIN AR FI FOST DEJA ÎMPUTERNICIT SĂ 

EFECTUEZE TRANZACŢII PRIN CARE SĂ ACHIZIŢIONEZE SAU SĂ 

VÂNDĂ BUNURILE DEŢINUTE DE FORMBY TRADING LIMITED, DE CE 

AU FOST EMISE AUTORIZAŢIILE SPECIALE DIN 14.06.2005 ŞI 

04.04.2007? 

De asemenea, expertul contabil parte reţine ca Legea 31/1990 prevede: 

"Art. 125. - (1) Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin 

reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare 

generală.  
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   (2) Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice 

pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, 

pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală." 

Prin Împuternicirea specială din 04.04.2007, corectata cu adresa "MATERIAL 

ERROR CHANGE" din 13.04.2007, reprezentanţii legali ai societăţii FORMBY 

TRADING LIMITED (STELIOS SAVVIDES şi EVA AGATHANGELOU) l-au 

împuternicit pe SAVA CĂTĂLIN: "să voteze în cadrul Adunării Generale 

Extraordinare a Asociaţilor (AGEA) din data de 15.04.2007...", o dovadă în plus 

care întăreşte concluzia că SAVA CĂTĂLIN nu a fost reprezentantul legal al 

FORMBY TRADING LIMITED. 

De asemenea, în cuprinsul chitanţei din 16.06.2007, prin care s-ar fi plătit preţul 

cesiunii din contractul nr.61, se menţionează că: 

"Subsemnatul SAVA CĂTĂLIN..., deţinător al CI seria DP nr.112353... în 

calitate de reprezentant în România al firmei FORMBY TRADING LIMITED... 

am primit suma de 1.756.522,50 ron numerar de la PENGANA LLC... ca preţ al 

cesiunii din 16.06.2007", fără a se specifica autorizaţia în baza căreia 

acţionează. 

Chitanţa nu este ştampilata de FORMBY TRADING LIMITED şi poartă o singură 

semnătură aparţinând lui SAVA CĂTĂLIN. La dosar nu s-a găsit niciun acord al 

Consiliului de Administraţie al societăţii prin care această persoană să fi fost 

autorizată expres pentru a încasa preţul cesiunii. Rezultă că suma de 1.756.522,50 

ron a fost încasata în numerar de persoana fizică SAVA CĂTĂLIN în 16.06.2007. 

În contradicţie cu chitanţa din 16.06.2007, în contractul de cesiune nr.61 semnat 

pentru cedent tot de SAVA CĂTĂLIN se specifică: "art.2 Preţul cesiunii este de 

1.756.522,50 ron care au fost achitaţi azi data cesiunii iar cedentul declara că l-a 

primit integral urmând să achite taxele către statul roman."Această 

neconcordanţă între cele două documente presupune o alterare a adevărului, 

numai organul de cercetare penală poate să stabilească, prin metode specifice, 

de ce aceeaşi persoană face declaraţii contradictorii. 

La dosar nu exista niciun document care să ateste că suma de bani a fost înmânată 

de SAVA CĂTĂLIN către proprietarii reali ai FORMBY TRADING LIMITED 

sau către această persoană juridică cipriota. 

ACŢIONARII REALI ai societăţii FORMBY TRADING LIMITED sunt 

GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA, aşa cum arată actele de fiducie din 

2005 şi registrelor societăţii, iar din documentele expertizate rezultă că nici aceştia, 

nici societatea în cauză nu au avut niciun beneficiu real din încheierea Contractului 

de cesiune nr.61, a Actului adiţional nr.62 şi a Contractului de garanţie reală 
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mobiliară nr.63 încheiate în 16.06.2007. Astfel, tranzacţiile economice consemnate 

în cele 3 contracte au ca finalitate preluarea pachetului de acţiuni majoritar emise 

de persoana juridică APROMATCO SA de către societatea PENGANA LLC, 

deţinută de avocatul MARIN VASILE (aşa cum atestă şi actul de dizolvare a 

societăţii PENGANA LLC), în schimbul sumei de 1.756.522,50 RON care a fost 

încasată de persoana fizică SAVA CĂTĂLIN conform chitanţei din 16.06.2007. 

Din documentele analizate rezultă că beneficiarii reali ai acestor tranzacţii 

sunt MARIN VASILE, asociat unic la PENGANA LLC, şi SAVA CĂTĂLIN, 

care din 16.06.2007 până în prezent a deţinut suma de 1.756.522,50 ron. 

CALITATEA LUI SAVA CĂTĂLIN DE "REPREZENTANT" AL FIRMEI 

FORMBY TRADING LIMITED A FOST CONTESTATĂ DE 

REPREZENTANŢII LEGALI AI ACESTEI SOCIETĂŢI CARE COMPUN 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: STELIOS SAVVIDES ŞI EVA 

AGATHANGELOU, ÎN "DECLARAŢIE CĂTRE AUTORITĂŢILE 

ROMANE ŞI ÎN ATENŢIA CELOR INTERESAŢI" dată în cadrul Adunării 

generale a asociaţilor FORMBY TRADING LIMITED din 24.09.2007 şi 

apostilată conform Convenţiei de la Haga cu nr.230/77/07, în care se specifică 

în mod clar: 

"1. NU AM CUNOSCUT NICIODATĂ O SOCIETATE NUMITĂ PENGANA LLC 

ŞI NICI O SOCIETATE NUMITĂ FIER FORJAT M&I SRL ŞI NU AM FĂCUT 

NICIODATĂ AFACERI CU ACESTE SOCIETĂŢI. NU AM VÂNDUT NICIODATĂ 

ŞI NU AM AUTORIZAT NICIODATĂ NICIO PERSOANĂ PENTRU A VINDE ŞI 

ÎN MOD SPECIFIC NU L-AM AUTORIZAT DE DL. CĂTĂLIN SAVA, 

CETĂŢEAN ROMAN,... SĂ VÂNDĂ CĂTRE PENGANA LLC SAU CĂTRE 

ALTĂ SOCIETATE SĂU PERSOANA NICIUN FEL DE MĂRFURI, BUNURI 

SAU ACŢIUNI SAU ORICE ALTCEVA ŞI NU AM VÂNDUT NICIODATĂ 

DIRECT SAU PRIN PROCURA CĂTRE PENGANA PACHETUL NOSTRU 

DE 702.609. ACŢIUNI REPREZENTÂND 75,50024% DIN ACŢIUNILE SC 

APROMATCO SA,..., CUI331730;" 

"2...PRIN PREZENTUL DECLARĂM CĂ NU ŞTIM NIMIC DESPRE 

PRESUPUSUL CONTRACT DIN 16.06.2007 ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE SE 

AFLA CĂ ACEST CONTRACT A FOST REDACTAT, A FOST FĂCUT FĂRĂ 

ŞTIREA ŞI ACORDUL ASOCIAŢILOR FORMBY TRADING LIMITED ŞI 

ESTE NUL ŞI NEAVENIT. 

... PRIN PREZENTUL DECLARĂM CĂ NU A EXISTAT NICIO DECIZIE A 

ASOCIAŢILOR FORMBY TRADING LTD SĂ VÂNDĂ PACHETUL DE 

ACŢIUNI DE 702.09 DE ACŢIUNI ALE APROMATCO SĂ." 

"5... PRIN PREZENTUL DECLARĂM CĂ SOCIETATEA NOASTRĂ NU A 

EMIS NICIO FACTURĂ SAU ORICE ALT DOCUMENT FINANCIAR 
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PENTRU VÂNZAREA ACŢIUNILOR ŞI NU AM PRIMIT NICIODATĂ 

FONDURI SAU INSTRUMENTE DE PLATĂ." 

" 6... 

B... SE PRESUPUNE CĂ AU FOST EMISE INSTRUMENTELE DE PLATĂ 

"BILETE LA ORDIN" EMISE DE SOCIETATEA NOASTRĂ SAU EMISE DE 

APROMATCO SA, PRESUPUS GARANTATE DE SOCIETATEA NOASTRĂ. 

PRIN PREZENTUL DECLARĂM CĂ NU AM EMIS NICIODATĂ ASTFEL 

DE INSTRUMENTE DE PLATĂ ŞI CĂ NU L-AM INSTRUCTAT NICIODATĂ 

DE DL.SAVA CĂTĂLIN SAU ALTĂ PERSOANĂ SĂ SEMNEZE ÎN NUMELE 

APROMATCO SĂ ASTFEL DE INSTRUMENTE DE PLATĂ." 

În baza celor menţionate anterior, expertul contabil parte concluzionează ca 

autorizaţia din 10.11.2001 nu conferă lui SAVA CĂTĂLIN împuternicirea să 

încheie şi să semneze în numele lui FORMBY TRADING LIMITED niciunul 

dintre cele 4 documente, acestea fiind întocmite cu încălcarea voinţei 

societare. 

Rezultă că cesiunea pachetului majoritar de acţiuni emise de APROMATCO 

SA de la FORMBY TRADING LIMITED către PENGANA LLC şi emiterea 

tuturor biletelor la ordin în alb în favoarea beneficiarului PENGANA LLC 

(10 bilete la ordin în alb care ar fi fost emise de APROMATCO S.A.; precum 

şi 10 bilete la ordin în alb emise de FORMBY TRADING LIMITED) 

consemnate în contractele 61, 62 şi 63/16.06.2007, contracte semnate pentru 

cedent de SAVA CĂTĂLIN, s-a făcut fără acordul proprietarilor reali ai 

societăţii FORMBY TRADING LIMITED şi fără acordul Consiliului de 

Administraţie al acestei societăţi. 

e. Documente cu conţinut contradictoriu găsite la dosarul de cercetare penală, 

care se referă la Contractul de cesiune nr.61, Actul adiţional nr.62, Contractul 

de garanţie reală mobiliară nr.63 din 16.06.2007 şi biletele la ordin 

e.1. "STATEMENT" din 16.06.2007 în copie 

neapostilată, cu traducere (din limba engleză), care pare emis de STELIOS 

SAVVIDES, prezintă ştampila FORMBY TRADING LIMITED şi are 

următorul conţinut:  

"noi administratorii FORMBY TRADING LIMITED... confirmăm prin prezenta 

încheierea contractelor 61, 62, 63/2007 semnate de dl. SAVA CĂTĂLIN la 

Bucureşti, astăzi 16.06.2007, cu societatea americană PENGANA LLC - 

Washington DC, desemnată de domnul avocat MARIN VASILE în urma 

negocierilor, conţinând: un contract care are ca obiect cesionarea pachetului de 
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702.609 de acţiuni deţinute de FORMBY TRADING LIMITED în cadrul 

APROMATCO S.A. şi cele două contracte de garanţie constând în gajul instituit 

în favoarea PENGANA LLC asupra unui număr de 702.609 acţiuni şi 20 de 

bilete la ordin emise în alb de către APROMATCO şi FORMBY pentru corectă 

îndeplinire a obligaţiilor asumate. Am primit prin e-mail cele trei contracte 

semnate în România conţinând un număr de 17 file. Preţul încasat de dl. SAVA 

CĂTĂLIN şi contractele originale urmează a fi trimise în Cipru prin intermediul 

societăţii EUROHOUSE PROPERTY LIMITED - Londra, pe baza procurii  

emise la 8 ianuarie 2007". 

Documentul "Statement" din 16.06.2007 a făcut obiectul Raportului de 

expertiză criminalistică (grafica) nr.861/25.09.2013 întocmit de expert 

criminalist autorizat NICOLA GHEORGHE legitimaţie nr.326, care a 

concluzionat că: 

"Semnătura de la poziţia "STELIOS SAVVIDES - Director", de pe înscrisul 

redactat în limba engleză intitulat "STATEMENT", datat 08 ianuarie 2007, nu a 

fost executată de către numitul STELIOS SAVVIDES, fiind contrafăcută prin 

imitaţie liberă." 

Documentul "Statement" din 16.06.2007 a fost depus la termenul de judecata 

din 13.06.2013 în dosarul 5117/1/2013 al ICCJ secţia a II-a Comercială de 

SAVA CĂTĂLIN în copie, cu traducere din limba engleză legalizata cu 

nr.222/11.06.2013 de B.N.P. MARINESCU CRISTINA GEORGETA ŞI, 

AVÂND ÎN VEDERE RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CRIMINALISTICĂ 

NR.861/2509.2013, DOCUMENTUL "STATEMENT" DIN 16.06.2007 NU 

POATE FI LUAT ÎN CONSIDERARE DE EXPERTUL CONTABIL 

PARTE. 

Trebuie avut în vedere şi faptul că data de 16.06.2007, consemnată în acest 

document este o zi de sâmbătă, zi nelucrătoare, situaţie ce creează multe semne de 

întrebare cu privire la întocmirea şi semnarea documentului "Statement" din 

16.06.2007. Numai  organul de cercetare penală, prin metode specifice, poate 

stabili cine a semnat documentul în cauză şi cum a obţinut SAVA CĂTĂLIN 

documentul. 

Totodată, expertul contabil parte precizează că în 16.06.2007 reprezentatul legal al 

societăţii FORMBY TRADING LIMITED era Consiliul de Administraţie, format 

din 2 administratori cu semnătură conjunctă: STELIOS SAVVIDES şi EVA 

AGATHANGELOU, pe cale de consecinţă documentul "Statement" din 

16.06.2007 nu poate angaja legal societatea întrucât nu a fost întocmit cu acordul 

Consiliului de Administraţie. 
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e.2. Declaraţia din 17.06.2013 în original,  apostilată conform Convenţiei de la 

Haga 

cu nr.62012/13/18.06.2013, consultată şi în traducere legalizată cu 

nr.5376/25.06.2013 de B.N.P. DIANA NICA. 

În contradicţie cu documentul "Statement"/16.06.2007 prezentat la punctul 

C5.1., declaraţia din 17.06.2013, semnată de ambii administratori, STELIOS 

SAVVIDES şi EVA AGATHANGELOU, şi cu ştampila FORMBY TRADING 

LIMITED, atestă ca: 

"1. Nu confirmăm încheierea contractelor nr.61,62, 63/2007 

2. Nu confirmăm emiterea a 20 de bilete la ordin, emise în alb de către 

APROMATCO SĂ şi FORMBY 

3. Nu am autorizat niciodată vânzarea a 702.609 de acţiuni acţiuni deţinute de 

către FORMBY TRADING LTD în APROMATCO SĂ. 

4. Nu am fost niciodată informaţi cu privire la o societate denumită Eurohouse 

Property Limited şi cu privire la orice contracte în original trimise prin aceasta." 

Din Declaraţia din 17.06.2013 apostilată cu nr.62012/13/18.06.2013 rezultă că 

încheierea Contractului de cesiune nr.61, Actului adiţional nr.62 şi 

Contractului de garanţie reală mobiliară nr.63 din 16.06.2007 şi emiterea, 

subsecvent acestor contracte, a 20 de bilete la ordin în alb s-a făcut fără 

acordul Consiliului de Administraţie al FORMBY TRADING LIMITED,  

fiind acte care niciodată nu au fost aduse  la cunoştinţa  administratorilor 

societăţii FORMBY TRADING LIMITED., nefiind validate de către 

administratori. 

f. CONCLUZIE privind semnarea actelor din 16.06.2007 de către SAVA 

CĂTĂLIN 

Expertul contabil parte concluzionează că SAVA CĂTĂLIN nu a avut calitatea de 

reprezentant legal al societăţii FORMBY TRADING LIMITED în România. 

Pentru încheierea Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007, a Actului Adiţional 

nr.62/16.06.2007 şi a Contractului de garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007, 

precum şi pentru emiterea biletelor la ordin era necesară existenţa unui mandat 

special dat de Consiliul de Administraţie al FORMBY TRADING LIMITED 

pentru SAVA CĂTĂLIN, aşa cum prevede art.1535 şi 1536 din Codul Civil 

Român din 1864 în vigoare la 16.06.2007., document care în fapt nu există. 
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Semnarea de către SAVA CĂTĂLIN a Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007, a 

Actului Adiţional nr.62/16.06.2007 şi a Contractului de garanţie reală mobiliară 

nr.63/16.06.2007, precum şi a 10 bilete la ordin în alb emise de FORMY 

TRADING LIMITED şi a 10 bilete la ordin în alb emise de APROMATCO S.A. în 

favoarea PENGANA LLC s-a făcut fără acordul proprietarilor reali ai societăţii 

FORMBY TRADING LIMITED (GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA) şi 

fără acordul Consiliului de Administraţie al acestei societăţi (format din doi 

administratori: EVA AGATHANGELOU şi STELIOS SAVVIDES). 
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Capitolul III. CONCLUZII   

Cap.III 1. CONCLUZIE privind istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. aşa 

cum apare în evidenţele Depozitarului Central, Registrului Acţionarilor 

Istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. înregistraţi în evidenţele 

Depozitarului Central, Registrului Acţionarilor, de la înfiinţarea societăţii până în 

prezent, este următorul: 

 

 

 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 02.07.1999

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 205.296 2,50 513.240,00 54,102%

Broadhurst Investments Limited 20.442 2,50 51.105,00 5,387%

Ganea Bogdan 10.764 2,50 26.910,00 2,837%

Ionescu Daniel 5.018 2,50 12.545,00 1,322%

Alţi acţionari 137.944 2,50 344.860,00 36,352%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 21.12.2000

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 451.150 2,50 1.127.875,00 69,429%

Broadhurst Investments Limited 44.924 2,50 112.310,00 6,914%

Alţi acţionari 153.726 2,50 384.315,00 23,657%

Total 649.800 2,50 1.624.500,00 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 05.07.2001

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

Broadhurst Investments Limited 98.925 2,50 247.312,50 10,630%

Alţi acţionari 134.623 2,50 336.557,50 14,466%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 17.12.2003

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Tocu Raluca Eugenia 640 2,50 1.600,00 0,069%

Toma Aurica 1.192 2,50 2.980,00 0,128%

Broadhurst Investments Limited 17.726 2,50 44.315,00 1,905%

Lindsell Enterpărises Limited 1.482 2,50 3.705,00 0,159%

Fica G. Ionel 123 2,50 307,50 0,013%

Nita C. George 123 2,50 307,50 0,013%

Ionescu S. Daniel 5.018 2,50 12.545,00 0,539%

Parvanescu C. Vasile 123 2,50 307,50 0,013%

Banisor Valentin DAG 11.436 2,50 28.590,00 1,229%

Lista PPM 102.718 2,50 256.795,00 11,038%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.06.2004

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Stanciu Corneliu 18.301 2,50 45.752,50 1,967%

Broadhurst Investments Limited 17.726 2,50 44.315,00 1,905%

Tocu Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,395%

Alţi acţionari 91.569 2,50 228.922,50 9,840%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data initierii ofertei publice de 

preluare, autorizata in sedinta 

C.N.V.M. din 14.12.2004

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,904%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Manolache Ionica 38.294 2,50 95.735,00 4,115%

Tocu Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,395%

Alţi acţionari 89.302 2,50 223.255,00 9,596%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data finalizarii ofertei publice de 

preluare

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Manolache Ionica 38.457 2,50 96.142,50 4,13%

Nastase Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,40%

Lista PPM 83.587 2,50 208.967,50 8,98%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

În cadrul A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din data de 07.03.2005 s-a hotărât 

"închiderea/delistarea societăţii ca urmare a finalizării ofertei publice"

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 16.06.2005

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Alţi acţionari 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 12.08.2005

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Arboria Manufacturing SRL 702.609 2,50 1.756.522,50 75,500%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,990%

Manolache Ionica 38.457 2,50 96.142,50 4,132%

Nastase Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,395%

Stanciu Corneliu 754 2,50 1.885,00 0,081%

Toma Aurica 2 2,50 5,00 0,0002%

Lista PPM 82.831 2,50 207.077,50 8,901%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 19.11.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,5002%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,9900%

Nastase Raluca Eugenia 12.985 2,50 32.462,50 1,3953%

Toma Aurica 2 2,50 5,00 0,0002%

Nita Floarea 120 2,50 300,00 0,0129%

Stanciu Corneliu 754 2,50 1.885,00 0,0810%

Manolache Ionica 38.457 2,50 96.142,50 4,1325%

Lista PPM 82.711 2,50 206.777,50 8,8879%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 20.11.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Persoane fizice 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Persoane juridice 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 20.11.2007 ora 15:15:13

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

APCOI1"; stare cont: "nerestrictionat"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 22.11.2007 ora 10:46:41

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 11.03.2008

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Persoane fizice 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Persoane juridice 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 25.03.2008 ora 14:21:52

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Această înregistrare s-a făcut în baza Ordonanţei 

nr.3179/P/2007 emisă de Procuror Vlad Dumitru Cătălin 

din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 

prin care s-a dispus sechestrul asigurator asupra a 

702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC la emitentul S.C. 

APROMATCO S.A.
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.05.2010 ora 10:03:44

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator/luare in posesie"

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996 2,50 569.990,00 24,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Înregistrarea din 04.05.2010 ora 10:03:44 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile nr.17105/06.11.2012 

pronunţată în dosarul 14553/301/2012.

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT, ca urmare a anulării a 

documentelor care au stat la baza 

ei

Această înregistrare s-a făcut în baza Procesului verbal de 

luare în posesie a acţiunilor nominative din 30.04.2010, 

ora 10:15 întocmit de BEJ Bogdan Dumitrache În dosarul 

de executare nr.500/2010.

Dat fiind faptul ca posesia e un atribut al dreptului de 

proprietate, iar acţiunile în cauză erau sub sechestru 

penal, Procesul - verbal de luare în posesie din 

30.04.2010 nu putea produce efecte juridice pentru a 

justifica înregistrarea luării în posesie în favoarea 

PENGANA LLC.

În Procesul verbal de luare în posesie din 30.04.2010 s-a 

specificat că acţiunile aparţin lui EDEN LLC, fără a se 

menţiona şi faptul că asupra acestor acţiuni este instituit 

un sechestru penal.

Nu există niciun document care să ateste că S.C. 

Depozitarul Central S.A. a informat Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti despre luarea în posesie de către 

PENGANA LLC a acţiunilor sechestrate penal.

Opinia expertului contabil parte este că prin această 

înregistrare s-a făcut sustragerea acţiunilor de sub 

sechestrul penal instituit de Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti prin Ordonanţa din 21.03.2008. 
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.06.2010 ora 12:09:34

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte ÎNREGISTRARE FĂCUTĂ DE DEPOZITARUL 

CENTRAL S.A. FĂRĂ DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE, PRIN CARE 702.609 ACŢIUNI 

DEŢNUTE DE EDEN LLC SUNT SUSTRASE DE 

SUB SECHESTRUL PENAL.

Acţionari în Registrul Acţionarilor la data 

de 04.06.2010 ora 12:12:20

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare capital 

social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "nerestrictionat"

702.609           2,50              1.756.522,50 75,50%

Alti actionari 227.996           2,50                 569.990,00 24,50%

Total 930.605           2,50           2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE DREPT, ca 

urmare a anulării a documentelor care au 

stat la baza ei

Această înregistrare s-a făcut fără să existe toate documentele 

legale care să ateste dreptul de proprietate al societăţii PENGANA 

LLC. Potrivit art.70 din Legea 99/1999, dovada dreptului de 

proprietate trebuia făcută cu înscrisurile care constată dreptul de 

proprietate al debitorului asupra bunului şi contractul de garanţie 

reală mobiliară, împreună cu menţiunea stingerii garanţiei la arhivă, 

iar potrivit Codului Civil procesul - verbal de adjudecare directă 

din 14.05.2010 trebuia întocmit de executorul judecătoresc, cu 

încuviinţarea executării silite dată de o instanţă judecătorească.  În 

cazul de faţă, menţiunea stingerii garanţiei din avizul nr. 2007-

00007865511588-BRR la arhivă s-a făcut abia în 16.06.2010 prin 

Înregistrarea la A.E.G.R.M. nr.2010-00013963872380-ATP; iar 

stingerea garanţiei din avizul nr. 2007-00007863111570-BSD la 

arhivă s-a făcut prin expirare în 26.06.2012; executarea făcută în 

dosarul de executare silită nr.500/2010 de către BEJ Bogdan 

Dumitrache nu are la bază o hotărâre judecătorească, iar procesul-

verbal de adjudecare din 14.05.2010 a fost întocmit de persoana 

juridică privată PENGANA LLC reprezentată de avocat MARIN 

VASILE.

ÎN FAPT, CELE 702.609 ACŢIUNI APARŢINÂND 

PROPRIETARULUI EDEN LLC NU PUTEAU FACE OBIECTUL 

TRANSFERULUI CĂTRE PENGANA LLC PENTRU CĂ ERAU 

SUB SECHESTRU PENAL.

Nu există niciun document care să ateste că S.C. Depozitarul 

Central S.A. a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti 

despre adjudecarea acţiunilor sechestrate penal în favoarea 

PENGANA LLC.

Înregistrarea din 04.06.2010 ora 12:12:20 este nulă de drept ca efect 

al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 14553/301/2012
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 04.06.2010 ora 12:14:21

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "sechestru 

asigurator"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Înregistrarea din 04.06.2010 ora 12:14:21 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Înregistrare făcută de Depozitarul Central S.A. FĂRĂ 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE.

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 24.06.2010 ora 14:04:19

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "sechestru 

asigurator/restr. La cerere "

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Înregistrarea din 24.06.2010 ora 14:04:19 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Înregistrare făcută de Depozitarul Central S.A. CU 

ÎNCĂLCAREA ART.24 DIN CODUL DEPOZITARULUI 

CENTRAL S.A., şi anume s-a aplicat o restricţionare la 

cerere asupra unor acţiuni aflate sub sechestru penal. 

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:02:29

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: "sechestru"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Înregistrare făcută de Depozitarul Central S.A. FĂRĂ 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE.

Înregistrarea din 23.07.2010 ora 11:02:29 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:19:52

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Pengana LLC - "CNP/Cod fiscal: 

1PENGANA"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Inregistrarea din 23.07.2010 ora 11:19:52 este anulata 

prin Sentinta civila 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Ridicare sechestru făcută de Depozitarul Central S.A. 

FĂRĂ DOCUMENTE JUSTIFICATIVE.

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:22:38

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: 

"nerestrictionat"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Înregistrarea nu corespunde cu situaţia de drept, în fapt 

asupra celor 702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC există 

instituit un sechestru penal.

Actionari in Registrul Actionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:25:27

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.07.2010 ora 11:39:39

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC - "CNP/Cod fiscal: 

85508/2001"; stare cont: "sechestru 

asigurator/luare in posesie"

702.609     2,50      1.756.522,50 75,50%

Alţi acţionari 227.996     2,50         569.990,00 24,50%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte  

ÎNREGISTRARE NULĂ DE 

DREPT

Înregistrarea din 23.07.2010 ora 11:39:39 este nulă de 

drept ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Această înregistrare s-a făcut în baza Procesului verbal de 

luare în posesie a acţiunilor nominative din 30.04.2010, 

ora 10:15 întocmit de BEJ Bogdan Dumitrache În dosarul 

de executare nr.500/2010.

Dat fiind faptul ca posesia e un atribut al dreptului de 

proprietate, iar acţiunile în cauză erau sub sechestru 

penal, Procesul - verbal de luare în posesie din 

30.04.2010 nu putea produce efecte juridice pentru a 

justifica înregistrarea luării în posesie în favoarea 

PENGANA LLC.

Nu există niciun document care să ateste că S.C. 

Depozitarul Central S.A. a informat Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti despre această înregistrare în 

Registrul Acţionarilor privind luarea în posesie de către 

PENGANA LLC a acţiunilor sechestrate penal.

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 25.07.2010

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC; stare cont: sechestru 

asigurator/luare in posesie in favoarea 

PENGANA LLC

702.609     2,50      1.756.522,50 75,500%

CDG Investment 92.967     2,50         232.417,50 9,990%

Nastase Raluca Eugenia 12.985     2,50           32.462,50 1,395%

Toma Aurica 2     2,50                    5,00 0,0002%

Nita Floarea 120     2,50                300,00 0,013%

Stanciu Corneliu 754     2,50             1.885,00 0,081%

Manolache Ionica 38.457     2,50           96.142,50 4,132%

Lista PPM 82.711     2,50         206.777,50 8,888%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Luarea în posesie în favoarea PENGANA LLC este nulă 

ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012
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Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 26.07.2010

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC; stare cont: sechestru 

asigurator/luare in posesie in favoarea 

PENGANA LLC

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Persoane fizice 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

Persoane juridice 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Luarea în posesie în favoarea PENGANA LLC este nulă 

ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012

Acţionari în Registrul Acţionarilor 

la data de 23.05.2011

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Eden LLC; stare cont: sechestru 

asigurator/luare in posesie in favoarea 

PENGANA LLC

702.609     2,50      1.756.522,50 75,5002%

CDG Investment 92.967     2,50         232.417,50 9,9900%

Nastase Raluca Eugenia 12.985     2,50           32.462,50 1,3953%

Toma Aurica 2     2,50                    5,00 0,0002%

Nita Floarea 120     2,50                300,00 0,0129%

Stanciu Corneliu 754     2,50             1.885,00 0,0810%

Manolache Ionica 38.457     2,50           96.142,50 4,1325%

Lista PPM 82.711     2,50         206.777,50 8,8879%

Total 930.605     2,50      2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte Luarea în posesie în favoarea PENGANA LLC este nulă 

ca efect al Sentinţei civile 17105/06.11.2012 dosar 

14553/301/2012
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Expertul contabil parte concluzionează, de asemenea, că Sentinţa Civilă 

nr.17105/06.11.2012 prin care s-a dispus anularea Procesului Verbal privind luarea 

în posesie a acţiunilor nominative încheiat la 30.04.2010 în dosarul de executare 

nr.500/2010 şi a tuturor actelor de executare întocmite în baza acestuia are ca efect 

anularea următoarelor înregistrări efectuate de Depozitarul Central S.A.în Registrul 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A.: înregistrarea din 04.05.2010 ora 10:03:44; 

înregistrarea din 04.06.2010 ora 12:12:20; înregistrarea din 04.06.2010 ora 

12:14:21; înregistrarea din 24.06.2010 ora 14:04:19; înregistrarea din 23.07.2010 

ora 11:02:29; înregistrarea din 23.07.2010 ora 11:19:52; înregistrarea din 

23.07.2010 ora 11:39:39. 

 

Cap.III 2. CONCLUZIE privind istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. aşa 

cum apare în evidenţele O.N.R.C. 
 

În concluzie, istoricul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A., de la înfiinţare până 

în prezent, aşa cum rezultă din înregistrările făcute în Registrul Comerţului este 

următorul: 

Observaţii expert contabil parte Prin sentinţa civilă irevocabilă nr.17105 pronunţată de 

Judecatoria sectorului 3 Bucureşti în 06.11.2012 în dosarul 

nr.14553/301/2012 s-a dispus: "anulează procesul-verbal 

privind luarea în posesie a acţiunilor nominative încheiat 

la 30.04.2010 în dosarul de executare nr.500/2010 şi toate 

actele de executare întocmite în baza acestuia." Pe cale 

de consecinţă, rezultă că în Registrul Acţionarilor trebuie 

operată anularea restricţiei privind luarea acţiunilor în 

posesie de către PENGANA LLC. Totodata, ca urmare a 

sentinţei civile nr.17105 trebuie corectată evidenţa 

înregistrată de Depozitarul Central SA şi istoricele de 

cont, în sensul anulării tuturor înregistrarilor din 2010 

care menţionează pe PENGANA LLC ca deţinător de 

acţiuni. Totodată au devenit nule toate documentele 

emise de Depozitarul Central SA în perioada 04.05.2010 - 

26.07.2010  în care se menţionează ca PENGANA LLC este 

proprietarul a 702.609 acţiuni ale emitentului SC 

APROMATCO SA. În urma modificărilor  impuse de 

hotărârea judecatorească nr.17105, la 06.11.2012 Eden 

LLC deţine 702.609 acţiuni la emitentul SC Apromatco SA, 

stare cont: "sechestru asigurator".
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23.01.1991

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 23.01.1991

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Baza de Aprovizionare Construcţii 

Bucureşti

195.344 0,10 19.534,40 100%

Total 195.344 0,10 19.534,40 100%

Stare inmatriculare 491

05.02.1991 S.C. APROMATCO S.A. a primit numarul de 

ordine in Registrul Comerţului J40/245/1991

16.12.1992 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 16.12.1992 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Baza de Aprovizionare Construcţii 

Bucureşti

61.520 0,10 61.520,91 100%

Total 61.520 0,10 61.520,91 100%

Cerere menţiune 50998

02.11.1993 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 02.11.1993 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

F.P.S. 43.065 0,10 43.065,00 70%

F.P.P. IV. Muntenia 18.456 0,10 18.456,00 30%

Total 61.521 0,10 61.521,00 100%

Cerere menţiune 49358

10.01.1996 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 10.01.1996 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

F.P.S. 73.595 2,50 183.987,50 70%

F.P.P. IV. Muntenia 31.541 2,50 78.852,50 30%

Total 105.136 2,50 262.840,00 100%

Cerere menţiune 1862

08.03.1996 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 08.03.1996 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

F.P.S. 265.625 2,50 664.062,50 70%

F.P.P. IV. Muntenia 113.839 2,50 284.597,50 30%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%

Cerere menţiune 15184
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31.05.1999 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 31.05.1999 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,02175%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,02175%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,02190%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,02175%

P.P.M. cf. Legii 55/1995 173.836 2,50 434.590,00 45,811%

F.P.S. 205.296 2,50 513.240,00 54,1016%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%

Cerere menţiune 51824/21.05.1999 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.868/28.05.1999

03.06.1999 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 03.06.1999 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,0219%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,0219%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,0219%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,0219%

Lista P.P.M. 173.836 2,50 434.590,00 45,8109%

Arboria Manufacturing SRL 205.296 2,50 513.240,00 54,1016%

Total 379.464 2,50 948.660,00 100%

Cerere menţiune 54806/31.05.1999 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.54806/03.06.1999

20.04.2000 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 20.04.2000 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,0128%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,0128%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,0128%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,0128%

Lista P.P.M. 198.318 2,50 495.795,00 30,5198%

Arboria Manufacturing SRL 451.150 2,50 1.127.875,00 69,429%

Total 649.800 2,50 1.624.500,00 100%

Cerere menţiune 43701/19.04.2000 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.2159/20.04.2000
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25.06.2001 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 25.06.2001 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Fica G. Ionel 83 2,50 207,50 0,0089%

Nita C. George 83 2,50 207,50 0,0089%

Ionescu S. Daniel 83 2,50 207,50 0,0089%

Parvanescu C. Vasile 83 2,50 207,50 0,0089%

Lista P.P.M. 134.291 2,50 335.727,50 14,4305%

Broadhurst Investments Limited 98.925 2,50 247.312,50 10,6302%

Arboria Manufacturing SRL 697.057 2,50 1.742.642,50 74,9036%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Cerere menţiune 72963/11.06.2001 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.3353/25.06.2001

14.03.2005

Mentionare in registrul 

comertului a Hotararii AGA din 

07.03.2005

Nr. Intrare 98252

DELISTARE SOCIETATE

27.06.2005

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 27.06.2005

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 227.996 7,35 1.675.770,60 24,50%

Formby Trading Limited 702.609 7,35 5.164.176,15 75,50%

Total 930.605 7,35 6.839.946,75 100%

Observaţii expert contabil parte În 27.06.2005 în Registrul Comerţului s-a 

înregistrat o majorare de capital social fără ca la 

dosar să existe documentele justificative impuse 

de legislaţia în vigoare.

Cerere menţiune 309047/23.06.2005 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.30010/27.06.2005
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08.09.2005 

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 08.09.2005 

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Formby Trading Limited 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte

Cerere de îndreptare erori materiale 

635367/06.09.2005; (se corecteaza erorile din 

cererea de menţiune 309047/23.06.2005)

În 08.09.2005 în Registrul Comerţului s-a 

înregistrat corectarea valorii capitalui social şi a 

valorii nominale a unei acţiuni, precum şi luarea 

în evidenţele O.N.R.C. a acţionarului CDG 

INVESTMENT S.R.L.

31.07.2007

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 31.07.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Eden LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Cerere menţiune 346315/27.07.2007 înscrisă în 

Registrul Comerţului în baza Încheierii 

nr.44684/31.07.2007

Extrasul din Registrul Acţionarilor la 26.07.2007, 

certificatul de acţionar si confirmarea înregistrate 

în registrul S.C. APROMATCO S.A. cu 

nr.215/27.07.2007 si depuse la Registrul 

Comerţului în susţinerea acestei cereri au fost 

contestate de SAVA CATALIN, iar pentru 

cercetarea realităţii acestor documente s-a format 

dosarul 3179/P/2007, care s-a conexat la dosarul 

nr.287/P/2010.

Observaţii expert contabil parte Societatea EDEN LLC figurează în Registrul 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. depus în 

19.11.2007 de emitent, reprezentat de 

administratorul BĂDĂNOIU GEORGETA, la 

S.C. Depozitarul Central S.A.
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28.03.2008

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 31.07.2007

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista PPM 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

Eden LLC, cu menţiunea privind 

sechestrul asigurător instituit de 

Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti prin Ordonanţa din 

21.03.2008

702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte La data de 25.03.2008 ora 14:21:52, S.C. 

Depozitarul Central S.A. a înregistrat în 

Registrul Acţionarilor sechestrul asigurător 

instituit de Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti, asupra a 702.609 acţiuni emise de 

S.C.APROMATCO S.A. şi deţinute de EDEN 

LLC, în baza Ordonanţei din 21.03.2008.

Înregistrarea din oficiu nr.132419/26.03.2008, 

înscrisă în Registrul Comerţului în 28.03.2008
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12.08.2010

Acţionari în Registrul Comerţului 

la data de 12.08.2010
Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista P.P.M. 135.029 2,50 337.572,50 14,51%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

PENGANA LLC 702.609 2,50 1.756.522,50 75,50%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

* Această înregistrare s-a făcut fără ca la dosarul 

de la Registrul Comertului să existe documentele 

justificative impuse de legislaţia în vigoare, deşi 

cele 702.609 actiuni deţinute de EDEN LLC erau 

sub sechestru asigurator instituit. La dosar nu s-a 

gasit niciun document care să ateste ca Parchetul 

de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost înştiinţat 

de ONRC privind transmiterea dreptului de 

proprietate asupra acţiunilor de la EDEN LLC la 

PENGANA LLC. 

Observaţii expert contabil parte

* La data de 12.08.2010 PENGANA LLC nu 

figurează înscrisă în Registrul Acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A, care a fost predat în 

26.07.2010 de S.C. Depozitarul Central S.A către 

emitent reprezentat de administratorul provizoriu 

MANOLACHE IONICA. Prin adresa 

nr.23310/27.07.2010 S.C. Depozitarul Central S.A. 

a notificat PENGANA LLC cu privire la 

invalidarea transferului de proprietate din contul 

EDEN LLC în contul PENGANA LLC.

Înregistrarea din oficiu 457626/10.08.2010 

înscrisă în Registrul Comerţului în 12.08.2010



..............................................................................................................................................   Pagina 276 din 306 

 

 

 

Cap.III  2.1. CONCLUZIE - Prezentarea istoricului acţionarilor din Registrul Acţionarilor în 

paralel cu istoricul acţionarilor din evidenţele O.N.R.C. 

Expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina consideră utilă o comparaţie între 

concluzia privind istoricul acţionarilor din Registrul Acţionarilor şi concluzia 

privind istoricul acţionarilor înregistrat în Registrul Comerţului, motiv pentru care 

în ANEXA 2 prezintă structura acţionariatului S.C. APROMATCO S.A. 

înregistrată în Registrul Acţionarilor în paralel cu istoricul acţionarilor înregistrat 

în evidenţele O.N.R.C., aşa cum reiese din concluziile formulate la subpunctele A4 

şi B3. 

 

 

 

 

 

Perioada 22.10.2010 - 20.02.2011

Acţionari în Registrul Comerţului 

in perioada 22.10.2010 - 

20.02.2011

Număr 

acţiuni

Valoare / 

acţiune

Valoare 

capital social
Procent deţinut

Lista P.P.M. 92.323 2,50 230.807,50 9,92%

CDG Investment 92.967 2,50 232.417,50 9,99%

PAFIA LLC 745.315 2,50 1.863.287,50 80,09%

Total 930.605 2,50 2.326.512,50 100%

Observaţii expert contabil parte

* PAFIA LLC  nu a figurat înscrisă în Registrul 

Acţionarilor S.C. APROMATCO S.A.

În prezent această înregistrare este radiată din 

evidenţele ONRC.

PAFIA LLC a fost radiată prin Înregistrarea din Oficiu nr.73680/21.02.2011, ca 

urmare a Deciziei comerciale nr.1510 în judecarea recursului în dosar 

nr.40734/3/2010.

PAFIA LLC a fost înregistrată în 22.10.2010 prin 

Înregistrarea din Oficiu nr.544398/21.10.2010, ca 

urmare a cererii de menţiuni 

nr.469427/20.08.2010 şi Încheierii 

nr.199/29.09.2010 din dosar nr. 40734/3/2010.
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Cap.III 2.2. CONCLUZIE - Diagrama Cesiunilor de Acţiuni și înregistrărilor cesiunilor în 

Registrul Acționarilor şi Registrul Comerțului 
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Cap.III 3. CONCLUZIE privind istoricul administratorilor S.C. APROMATCO S.A. 

aşa cum apare în evidenţele O.N.R.C. 

În concluzie, istoricul administratorilor S.C. APROMATCO S.A., de la înfiinţare 

până în prezent, aşa cum rezultă din înregistrările făcute în Registrul Comerţului 

este următorul: 

 

 

 

23.01.1991

Administratori în Registrul 

Comerţului la data de 23.01.1991 Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NU SUNT DESEMNAŢI 

ADMINISTRATORI

Cerere de înmatriculare 491/23.01.1991

04.01.1996

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 04.01.1996 - 

02.06.1999

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL Manager general

IONESCU DANIEL Manager comercial

NITA GEORGE Manager economic

PIRVANESCU VASILE Manager tehnic

Cerere de menţiuni 442/04.01.1996

03.06.1999

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 03.06.1996 - 

19.04.2000

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL Director general 23.01.1991

NITA GEORGE
Membru in Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

SORIN MARIAN L. CIUTAC Vicepreşedinte

FLORIN V. TAMAS
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 54806/31.05.1999 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.54806/03.06.1999
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20.04.2000

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 20.04.2000 - 

14.04.2002

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

BORTOI DANIEL Vicepreşedinte

DANILIUC PAUL
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 43701/19.04.2000 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.2159/20.04.2000

15.04.2002

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 15.04.2002 - 

01.10.2002

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

DANILIUC PAUL Vicepreşedinte

STOIAN MAGDALENA
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 109276/10.04.2002 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Rezoluţiei nr.109276/15.04.2002

02.10.2002

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 02.10.2002 - 

24.04.2003

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

FICA IONEL
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN Preşedinte

STOIAN MAGDALENA
Membru în Consiliul de 

Administraţie

PARVANESCU VASILE
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 241543/30.09.2002 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Rezoluţiei nr.241543/02.10.2002
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25.04.2003

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 25.04.2003 - 

18.02.2004

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
23.01.1991

GRIGORIU ADRIAN
Membru în Consiliul de 

Administraţie

PETRESCU VALENTIN
Membru în Consiliul de 

Administraţie

Cerere menţiune 95775/22.04.2003 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.7653/25.04.2003

19.02.2004

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 19.02.2004 - 

25.05.2005

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NITA GEORGE
Membru în Consiliul de 

Administraţie
25.05.1995 15.02.2007

GRIGORIU ADRIAN
Membru în Consiliul de 

Administraţie
16.01.1999 15.02.2007

PETRESCU VALENTIN
Membru în Consiliul de 

Administraţie
15.02.2003 15.02.2007

Notă internă (eroare de operare) 73194/18.02.2004

26.05.2005

Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 26.05.2005 - 

20.06.2005

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

NITA GEORGE
Membru in Consiliul de 

Administratie
25.05.1995 15.02.2007

GRIGORIU ADRIAN
Membru in Consiliul de 

Administratie
16.01.1999 15.02.2007

PARVANESCU C. VASILE 05.06.2004 05.06.2008

Cerere menţiune 242727/24.05.2005 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.24863/26.05.2005

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

21.06.2005

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 21.06.2005 - 

13.08.2007

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 30.04.2005 luată 

cu votul acţionarului ARBORIA 

MANUFACTURING SRL
SAVA CĂTĂLIN Administrator 27.04.2005 27.04.2009

Observaţii expert contabil parte

Cerere menţiune 296036/17.06.2005 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.29074/21.06.2005

Data numirii  în funcţie înscrisă în registrul comerţului este eronată. În fapt, SAVA CĂTĂLIN a fost numit 

în funcţia de administrator în 30.04.2005.
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SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

14.08.2007

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 14.08.2007 - 

19.11.2007

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 10.08.2007 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC BĂDĂNOIU GEORGETA Administrator 10.08.2007 10.08.2011

Cerere menţiune 361319/10.08.2007 înscrisă în registrul 

comerţului prin Încheierea judecatorului delegat 

47120/14.08.2007

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

20.11.2007

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 20.11.2007 - 

12.02.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 16.11.2007 luata 

cu votul actionarului EDEN LLC TOMA MARIAN Administrator 16.11.2007 16.11.2011

Prin Sentinţa comerciala 1748/06.02.2008 în dosar în dosarul nr.43022/3/2007 (înscrisă în registrul 

comertului în 13.02.2008) s-a dispus suspendarea punctului din Hotararea A.G.A. prin care a fost numit 

administratorul TOMA MARIAN şi revocat administratorul BĂDĂNOIU GEORGETA până la 

solutionarea dosarului nr.29807/3/2007. 

Cererea menţiune 487183/16.11.2007 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii nr.66758/20.11.2007

Observaţii expert contabil parte

Dosarul nr.2980/3/2007 (avand ca obiect constatarea nulităţii absolute a A.G.A. din 16.11.2007 luată cu 

votul EDEN LLC) este suspendat până la soluţionarea dosarelor 35969/3/2007 si 3179/P/2007. Dosarul 

3179/P/2007 este conexat cu dosarul 287/P/2010.

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

13.02.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 13.02.2008 - 

19.02.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Sentinţa comercială 

nr.1748/06.02.2008 pronunţată 

de Tribunalul Bucureşti în dosar 

43022/3/2007, coroborată cu 

Hot. AGA din 10.08.2007 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC

BADANOIU GEORGETA Administrator 10.08.2007 10.08.2011

Cererea de depunere şi menţionare acte 51422/11.02.2008 

înscrisă în registrul comerţului în baza Încheierii 

nr.9481/13.02.2008

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

20.02.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 20.02.2008 - 

30.03.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Pct.9 din Hot. A.G.A. din 

23.01.2008 luată cu votul 

acţionarului EDEN LLC

TOMA MARIAN Administrator 23.01.2008 23.01.2012

Observaţii expert contabil parte Prin Sentinţa comerciala 4344/25.03.2008 în dosar în dosarul nr.11150/3/2008 (înscrisă în registrul 

comertului în 31.03.2008) s-a dispus suspendarea pct.9 din Hotărârea A.G.A. prin care a fost numit 

administratorul TOMA MARIAN.

Cererea menţiuni 49383/08.02.2008 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii 12236//20.02.2008



..............................................................................................................................................   Pagina 282 din 306 

 

 

 

 

 

 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

31.03.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 31.03.2008 - 

29.09.2008

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Sentinţa comercială 

nr.4344/25.03.2008 pronunţată 

de Tribunalul Bucureşti în dosar 

11150/3/2008; coroborată cu 

pct.8 din Hot. AGA din 

23.01.2008 luată cu votul 

acţionarului EDEN LLC şi cu 

art.19 din Actul constitutiv al 

S.C. APROMATCO S.A. cu 

nr.056/23.01.2008

administrator provizoriu 

MANOLACHE IONICA
Administrator 23.01.2008

Cererea de depunere şi menţionare acte 

134626/27.03.2008 înscrisă în registrul comerţului în baza 

Încheierii nr.27883/31.03.2008

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

30.09.2008

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 30.09.2008 - 

11.01.2009

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 17.09.2008 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC GALICEANU NICOLAE Administrator 17.09.2008 17.09.2012

Observaţii expert contabil parte Prin Sentinţa comerciala 14102/18.12.2008 în dosarul nr.40723/3/2008 (înscrisă în registrul comertului în 

21.04.2009) s-a dispus suspendarea executării Hotărârii A.G.E.A. din 17.09.2008 prin care a fost numit 

administratorul GALICEANU NICOLAE, efectele suspendării urmând a se produce de la data achitării 

unei cauţiuni de 2000 lei de către reclamantul ZLATE ANDREI.

Cerere menţiune 478902/23.09.2008 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii 71225/30.09.2008

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

12.01.2009

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 12.01.2009 - 

07.02.2011

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Decizia nr.328/22.12.2008 

emisa de cenzorul S.C. CNC 

AUDIT FINANCIAR SRL

MANOLACHE IONICA Administrator provizoriu 22.12.2008

Cerere menţiune 642236/23.12.2008 înscrisă în registrul 

comerţului în baza Încheierii 2062/12.01.2009
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SOLUŢIE FINALĂ: 

SOLUŢIONARE CERERE 

SUSPENDATĂ ÎN 

PREZENT

08.02.2011

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 08.02.2011 - 

10.08.2011

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 30.08.2010 luată 

cu votul PAFIA LLC
CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI A DECIZIEI CIVILE 

NR.2040/15.12.2011 A FĂCUT OBIECTUL MENŢIUNII NR.598663/23.04.2012 ÎNSCRISĂ ÎN 

REGISTRUL COMERŢULUI ÎN 23.10.2013 ÎN BAZA REZOLUŢIEI NR.533548/24.04.2012. 

DIN MOMENT CE MENTIUNEA A FOST ADMISĂ ÎNCĂ DIN 24.04.2012 PRIN 

REZOLUŢIA NR.533548, NU SE POATE JUSTIFICA ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL 

COMERŢULUI FĂCUTĂ PESTE 1 AN SI JUMĂTATE!

ÎN OPINIA EXPERTULUI CONTABIL PARTE, DIN DATA DE 23.10.2013  (DATA 

ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI A DECIZIEI CIVILE NR.2040/15.12.2011 PRIN 

CARE S-A CASAT SENTINŢA NR.11717/29.11.2010) PÂNĂ ÎN DATA DE 29.08.2014, 

CALITATEA DE ADMINISTRATOR A LUI CRISTESCU DORIN DĂNUŢ NU MAI ESTE 

OPOZABILĂ TERŢILOR.

Observaţii expert contabil parte

Ca urmare a Înregistrării din Oficiu nr.51840/07.02.2011, CRISTESCU DORIN DĂNUŢ a figurat înscris 

în Registrul Comerţului din 08.02.2011 până în 29.08.2014.

La 30.08.2010 PAFIA LLC nu figurează înscrisă ca acţionar al S.C. APROMATCO S.A. nici în Registrul 

Acţionarilor, nici în Registrul Comerţului.

Prin Decizia civilă nr.2040/15.12.2011 în dosarul nr.42323/3/2010 s-a dispus casarea Sentinţei comerciale 

nr.11717/29.11.2010 şi rejudecarea cauzei. În rejudecarea cauzei din dosar 42323/3/2010, prin 

Încheierea din 25.06.2012 s-a dispus suspendarea judecăţii până la soluţionarea dosarului 

nr.29854/3/2010. Dosarul 29854/3/2010 este suspendat până la soluţionarea dosarului nr.287/P/2010.

Prin Decizia comercială nr.744/26.03.2012 în dosarul nr.53431/3/2010 (înscrisă în registrul comerţului în 

22.07.2015) s-a dispus suspendarea executării Hotărârii A.G.A. Din 30.08.2010 luată cu votul PAFIA 

LLC până la soluţionarea dosarului 29854/3/2010, care s-a suspendat până la soluţionarea dosarului 

nr.287/P/2010.

Prin Decizia civilă 744/26.03.2012  în dosarul nr.53431/3/2010 s-a dispus suspendarea Hotărârii A.G.A. 

din 30.08.2010 luată cu votul PAFIA LLC, prin care a fost numit administratorul CRISTESCU DORIN 

DĂNUŢ, până la soluţionarea dosarului nr.29854/3/2010 (în care juecarea cauzei s-a suspendat până la 

soluţionarea dosarului 287/P/2010.

Înregistrarea din Oficiu nr.51840/07.02.2011 înscrisă în 

registrul comerţului în 08.02.2011 (ca urmare a cererii de 

menţiune nr.480879/31.08.2010 şi sentinţei comerciale 

nr.11717/29.11.2010 în dosar nr.42323/3/2010) 



..............................................................................................................................................   Pagina 284 din 306 

 

 

 

 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

11.08.2011

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 11.08.2011 - 

30.08.2014

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 30.08.2010 luată 

cu votul PAFIA LLC
CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

Hot. AGA din 30.08.2010 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC
GRIGORIU ADRIAN Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

ÎN OPINIA EXPERTULUI CONTABIL PARTE, DIN DATA DE 23.10.2013  (DATA 

ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI A CASĂRII SENTINŢEI NR.11717/29.11.2010) 

PÂNĂ ÎN DATA DE 29.08.2014, CALITATEA DE ADMINISTRATOR A LUI CRISTESCU 

DORIN DĂNUŢ NU MAI ESTE OPOZABILĂ TERŢILOR.

Observaţii expert contabil parte

Înregistrarea din Oficiu nr.312483/10.08.2011 înscrisă în 

registrul comerţului în 11.08.2011 (ca urmare a cererii de 

menţiune nr.478667/30.08.2010 şi Deciziei comerciale 

nr.1018/08.06.2011 în dosar nr.42089/3/2010)

Ca urmare a Înregistrării din Oficiu nr.312483/10.08.2011, GRIGORIU ADRIAN a figurat înscris în 

Registrul Comerţului din 10.08.2011 până în 28.08.2014.

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE RESPINSĂ

01.09.2014

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 01.09.2014 - 

09.10.2014

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L.

CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. nu a fost înscrisă niciodată ca acţionar al S.C. APROMATCO S.A. nici 

în Registrul Acţionarilor, nici în Registrul Comerţului.

În 29.08.2014 prin Rezoluţia nr.101959/29.08.2014, ca urmare a cererii de menţiune 

nr.299820/26.08.2014, este înscris în registrul comerţului administratorul  CRISTESCU DORIN DĂNUŢ 

şi radiat administratorul GRIGORIU ADRIAN.

Rezoluţia nr.101959/29.08.2014, ca urmare a cererii de 

menţiune nr.299820/26.08.2014 

Observaţii expert contabil parte

Ca urmare a Rezoluţiei nr.101959/29.08.2014, CRISTESCU DORIN DĂNUŢ a figurat înscris în 

Registrul Comerţului din 29.08.2014 până în 10.11.2015.

Prin Sentinţa civilă nr.5402/05.11.2014  în dosarul nr.30281/3/2014 şi înscrisă în registrul comerţului în 

22.07.2015 s-a dispus suspendarea executării Hotărârii A.G..A. din 12.08.2014 luată cu votul BGA 

INSTAL ENERGIE S.R.L până la soluţionarea dosarului nr.30276/3/2014 (acţiune în anulare) care s-a 

conexat cu dosarul 29441/3/2014 suspendat în prezent până la soluţionarea dosarului nr.287/P/2010.

Prin Decizia civilă nr.1332A/22.09.2015 în dosar nr.30214/3/2014 (înscrisă în registrul comertului în 

11.11.2015) s-a dispus radierea înregistrarii făcută în registrul comerţului ca urmare a Rezoluţiei 

nr.101959/29.08.2014, iar cererea de menţiuni nr.299820/12.08.2014 a primit soluţia finală: MENŢIUNE 

RESPINSĂ
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În perioada 11.08.2011 - 10.11.2015 pentru S.C. APROMATCO S.A. în evidenţele 

O.N.R.C. au figurat înscrişi concomitent 2 (doi) administratori, încălcându-se 

astfel prevederile art.137 (1) din legea 31/1990 care stipulează că, în cazul 

societăţilor pe acţiuni administrate în sistem unitar, numărul administratorilor este 

întotdeauna impar. 

Totodată, având în vedere faptul că administratorul CRISTESCU DORIN DĂNUŢ 

a fost înscris în Registrul Comerţului în baza unor Hotărâri A.G.A. 

S.C.APROMATCO S.A. luate cu votul majoritar al unor societăţi care nu au 

figurat înscrise în Registrul Acţionarilor (PENGANA LLC, PAFIA LLC, BGA 

INSTAL ENERGIE S.RL.), iar documentele prin care PENGANA LLC şi 

succesoarele acesteia ar fi dobandit proprietatea asupra pachetului majoritar de 

acţiuni APROMATCO S.A. sunt contestate de cedentul FORMBY TRADING 

LTD şi sunt întocmite în condiţiile pe care le detaliez în răspunsul la obiecţiunile la 

Obiectivul nr.2, concluzia expertului contabil parte este că numai organele de 

cercetare penală pot stabili dacă CRISTESCU DORIN DĂNUŢ a fost în realitate 

administrator al S.C. APROMATCO S.A. 

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

10.10.2014

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 10.10.2014 - 

10.11.2015

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L.

CRISTESCU DORIN DANUT Administrator unic 30.08.2010 30.08.2014

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC
GRIGORIU ADRIAN Administrator unic 30.08.2014 30.08.2018

Ca urmare a Cererii de menţiuni nr.286806/12.08.2014, GRIGORIU ADRIAN figurează înscris în 

Registrul Comerţului din 10.10.2014 până în prezent.

Potrivit Sentinţei civile nr.4148/15.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VI-a civilă în 

dosarul nr.28037/3/2014 şi înscrisă în registrul comerţului în 10.10.2014, menţiunea 

nr.286806/12.08.2014 este MENŢIUNE ADMISĂ.

Menţiune nr.286806/12.08.2014 

Observaţii expert contabil parte

CRISTESCU DORIN DĂNUŢ figurează ca administrator ca urmare înregistrării în baza Rezoluţiei 

nr.101959/29.08.2014, care a fost radiată în 11.11.2015 ca urmare a Deciziei civile 

nr.1332A/22.09.2015 în dosar nr.30214/3/2014

SOLUŢIE FINALĂ: 

MENŢIUNE ADMISĂ

10.11.2015

Document justificativ Administratori în Registrul 

Comerţului în perioada 10.11.2015 - 

până în prezent

Funcţie
Data numirii în 

funcţie

Dată expirare 

mandat

Hot. AGA din 12.08.2014 luată 

cu votul acţionarului EDEN LLC
GRIGORIU ADRIAN Administrator unic 30.08.2014 30.08.2018
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Având în vedere Decizia civilă nr.2040/15.12.2011 în dosarul nr.42323/3/2010 

prin care s-a dispus casarea Sentinţei comerciale nr.11717/29.11.2010 şi 

rejudecarea cauzei, precum şi Decizia civilă nr.1332A/22.09.2015 în dosar 

nr.30214/3/2014 prin care s-a dispus radierea înregistrarii făcută în registrul 

comerţului ca urmare a Rezoluţiei nr.101959/29.08.2014, iar cererea de menţiuni 

nr.299820/12.08.2014 a primit soluţia finală: MENŢIUNE RESPINSĂ, precum şi 

cele precizate la punctele 16 - 19, opinia expertului contabil parte este ca din 

23.10.2013 până în prezent administratorul unic al S.C. APROMATCO S.A. 

înscris în evidenţele O.N.R.C. a fost GRIGORIU ADRIAN. 

 

Cap.III 4. CONCLUZII la răspunsuri la obiecţiunile la OBIECTIVUL NR.1 

OBIECŢIUNEA NR.1 

"OBIECŢIUNI LA RAPORTUL DE EXPERTIZĂ ÎNTOCMIT DE EXPERT 

DESEMNAT IORDACHE 

Faţă de răspunsul formulat de dna. expert numit în raport de succesiunea prezentată 

mai sus, facem următoarele obiecţiuni: 

1) Cu toate că la dosarul cauzei există Autorizaţia (împuternicirea) acordată de 

Formby către Sava Cătălin din 14.06.2005, dna. expert numit nu face nici o vorbire 

despre acest act – document care are un rol important în efectuarea 

malversaţiunilor care au urmat." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată în sensul că Autorizaţia din 14.06.2005 acordată de 

FORMBY TRADING LIMITED pentru SAVA CĂTĂLIN nu a fost menţionată în 

raportul de expertiză contabilă în analiza obiectivului nr.1. 

Autorizaţia din 14.06.2005 a fost specificată în cuprinsul Actului adiţional nr.36 la 

Statutul APROMATCO S.A. din 22.06.2005 întocmit de SAVA CĂTĂLIN şi 

atestat de avocat MARIN VASILE, document care reflectă în mod eronat o valoare 

nominală a acţiunii de 7,35 lei/acţiune şi un capital social de 6.839.946,75 ron, 

aceste valori fiind diferite de cele înregistrate în contabilitatea societăţii S.C. 

APROMATCO S.A. şi de cele înscrise în registrul acţionarilor. 

Actul adiţional nr.36 la Statutul APROMATCO S.A. din 22.06.2005 a stat la baza 

înregistrării în Registrul Comerţului în data de 27.06.2005, în baza încheierii 

nr.30010, ca urmare a cererii nr. 309047, a unei majorări de capital social de la 

2.326.512,50 RON la 6.839.946,75 RON fără să existe o Hotărâre A.G.A. 

APROMATCO S.A. care să decidă această majorare şi fără să existe documente 
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justificative (ordine de plată, foi de vărsământ etc.) care să dovedească efectuarea 

vărsămintelor acestor aporturi noi. Totodată, nici în cuprinsul Actului adiţional 

nr.36/22.06.2005 şi nici în înregistrarea în registrul comerţului din 27.06.2005 nu 

apare acţionarul CDG INVESTMENT S.R.L. (care deţine 9,99% din capitalul 

social).  

Autorizaţia din 14.06.2005 emisă de FORMBY TRADING LTD nu a acordat lui 

SAVA CĂTĂLIN împuternicirea să majoreze capitalul social al S.C. 

APROMATCO S.A. 

Numai organul de urmărire penală, prin metode specifice, poate determina care a 

fost scopul prezentării în Actul adiţional nr.36/22.06.2005 la Statutul S.C. 

APROMATCO S.A., întocmit de SAVA CĂTĂLIN şi atestat de avocatul MARIN 

VASILE, şi în înregistrarea subsecventă făcută în Registrul Comerţului în baza 

încheierii nr.30010/27.06.2005, a unei valori nominale a acţiunii şi a unui capital 

social eronate, mai mari decât valorile din documentele justificative, precum şi a 

omisiunii acţionarului S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. care deţine 9,99 % din 

capitalul social. 

OBIECŢIUNEA NR.2 

"2) În aceeaşi manieră, expertul numit nu analizează şi nu se pronunţă cu privire la 

mărirea şi micşorarea ilegală a capitalului social din 27.06.2005 şi 06.09.2005 şi 

nici asupra influenţelor pe care aceste operaţiuni ilegale le au asupra patrimoniului 

Formby." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă au fost 

prezentate, la paginile 7 şi 79, atât mărirea capitalului social din 27.06.2005, cât şi 

corectarea capitalului social din 08.09.2005 înregistrate în registrul comerţului, 

fără a se arăta că aceste înregistrări nu corespund cu "Structura sintetică a 

registrului consolidat din 17.06.2005" eliberată de Registrul Român al Acţionarilor 

şi depusă la O.N.R.C., că aceste înregistrări nu reflectă voinţa societară şi că 

documentele financiar - contabile ale S.C. APROMATCO S.A. nu atestă vărsarea 

unor aporturi noi de capital social, aşa cum eronat s-a înregistrat în registrul 

comerţului. 

Expertul contabil parte a constatat că afirmaţia:"La data de 08.09.2005 P.P.M. 

cesionează 92.967 acţiuni către CDG INVESTMENT S.R.L., [...] " regăsită la 

paginile 7 şi 79 în raportul de expertiză contabilă este incorectă, motiv pentru care 

consideră necesară corectarea raportul de expertiză contabilă şi completarea 

acestuia cu toate precizările sale de mai sus din cuprinsul răspunsului, pentru a se 

arăta clar utilizatorilor expertizei contabile faptul că S.C. CDG INVESTMENT 
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S.R.L. a achiziţionat pachetul de 9,99% din acţiunile emise de APROMATCO S.A. 

în data de 16.12.2003, iar înregistrarea acţionarului S.C. CDG INVESTMENT 

S.R.L. în registrul comerţului s-a făcut în 08.09.2005 ca urmare a Cererii de 

îndreptare erori materiale nr.635367 din 06.09.2005. Prin achiziţia a 92.967 acţiuni 

ale emitentului S.C. APROMATCO S.A, S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. a 

îndeplinit obligaţia pe care şi-a asumat-o în Nota de negocieri din 16.11.2003 

(pagina 1). 

De asemenea, expertul contabil parte a găsit la dosarul de la O.N.R.C. în copie 

două exemplare cu conţinut diferit ale aceluiaşi document denumit Act adiţional 

nr.81/01.09.2005 la Statutul S.C. APROMATCO S.A., semnat de SAVA 

CĂTĂLIN (pentru FORMBY TRADING LIMITED) şi atestat de avocatul 

MARIN VASILE, dintr-unul dintre ele fiind eliminat paragraful nr.3 al art. 10 

privind dreptul de preempţiune. În Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 

nr.3249/07.10.2005, la paginile 13-15 S-A PUBLICAT VARIANTA 2 A 

ACTULUI ADIŢIONAL NR.81/01.09.2005, DIN CARE LIPSEŞTE 

PARAGRAFUL PRIVIND DREPTUL DE PREEMPŢIUNE.  

Numai organul de urmărire penală, prin metode specifice, poate determina de ce 

SAVA CĂTĂLIN (care a semnat pentru FORMBY TRADING LIMITED) şi 

avocatul MARIN VASILE au întocmit acelaşi document, şi anume Actul adiţional 

nr.81/01.09.2005, în două exemplare cu conţinut diferit şi au depus ambele 

exemplare la O.N.R.C., fapte care au avut ca şi consecinţă eliminarea paragrafului 

3 art.10 privind dreptul de preempţiune din STATUTUL S.C. APROMATCO 

S.A., fără acordul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A., fără să existe o hotărâre 

A.G.A. în care să se fi decis acest aspect şi fără o procură specială din partea 

acţionarului majoritar FORMBY TRADING LTD. 

OBIECŢIUNEA NR.3 

"3) Nu au interesat-o nici măcar prevederile Lg. 31/1990 care sunt imperative şi nu 

permisive." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în cuprinsul raportului de expertiză nu au 

fost menţionate toate prevederile Legii 31/1990 imperative. 

Raportat la obiecţiunile la obiectivul nr.1, din verificarea actelor a rezultat că 

garanţia reală mobiliară constituită prin Contractul de garanţie reală mobiliară 

nr.63/16.06.2007 nu a fost niciodată înregistrată în Registrul Acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A., deşi art.99.1 din Legea 31/1990 impunea obligativitatea 

înregistrării garanţiilor reale mobiliare în registrul acţionarilor. 
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Opinia expertului contabil parte este că, în conformitate cu art. 98 (1) din Legea 

31/1990 coroborat cu art.29 şi art.30 din Legea 99/1999, în cazul executării silite a 

acţiunilor S.C. APROMATCO S.A. făcută în baza Legii 99/1999 în dosarul 

nr.500/2010 de către B.E.J. BOGDAN DUMITRACHE, înregistrarea garanţiei 

reale mobiliare în registrul acţionarilor era obligatorie, iar înscrierea garanţiei la 

arhivă nu este o metodă validă de publicitate. 

OBIECŢIUNEA NR.4 

"4) Atâta vreme cât Sava Cătălin a fost împuternicit pentru achiziţii acţiuni, 

semnare tratate şi contracte comerciale precum şi pentru plata impozitelor către 

statul român, acesta trebuia să se înregistreze conform Codului de procedură 

fiscală al României: 

Art. 18 - Împuterniciţii  

(1) În relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un 

împuternicit. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire 

sau stabilite de lege, după caz.  

 (2) Împuternicitul este obligat să înregistreze la organul fiscal actul de 

împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege. Revocarea 

împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data înregistrării actului de 

revocare.  

(3) În cazul reprezentării contribuabililor în relaţiile cu organele fiscale prin avocat, 

forma şi conţinutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 

(4) Contribuabilul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune 

declaraţii la organele fiscale, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul 

fiscal în România, care să îndeplinească obligaţiile acestuia faţă de organul fiscal.  

 (5) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi reprezentanţilor fiscali 

desemnaţi potrivit Codului fiscal, dacă legea nu prevede altfel.  

D-na expert se face că nu sesizează nici aceste aspecte." 

CONCLUZIE: 

Opinia expertului contabil parte este că, potrivit prevederilor art.69 din Codul de 

procedură fiscală şi a Ordinului M.F.P. 2157/2006, în baza autorizaţiei din 

14.06.2005, începând cu data de 23.07.2007, SAVA CĂTĂLIN avea obligaţia să 

se înregistreze ca împuternicit al societăţii FORMBY TRADING LTD în relaţia cu 

autorităţile fiscale române şi să depună la A.N.A.F. Sector 3 Bucureşti atât 
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Autorizaţia din 14.06.2005 în formă autentică, cât şi cererea de înregistrare fiscală 

pentru societatea FORMBY TRADING LIMITED. 

Calitatea lui SAVA CĂTĂLIN de împuternicit fiscal al societăţii FORMBY 

TRADING LTD a încetat în 17.09.2007, dată când Consiliul de administraţie al 

societăţii a revocat autorizaţia din 14.06.2005. 

OBIECŢIUNEA NR.5 

"5) Totodată, d-na expert contabil judiciar numit nu prezintă “multitudinea de 

atribuţii” pe care o avea Sava Cătălin, respectiv, administrator la Apromatco cât şi 

împuternicit al lui Formby – mandate ale căror limite nu au fost respectate, prin 

puterea acumulată putând să înscrie la ORC şi să pună în execuţie planul de 

devalizare al celor 2 societăţi, aşa cum s-a demonstrat mai sus. 

* de asemenea, era administrator la Apromatco, dar ţinea în buzunar şi cei 

1,756,522.50 ron aferenţi aşa-zisei vânzări dintre Formby şi Pengana LLC şi 

trebuia din aceştia să achite lipsurile de la societatea la care era administrator 

unic." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, întrucât în cuprinsul raportului de expertiză contabilă 

nu sunt menţionate toate funcţiile pe care le-a deţinut SAVA CĂTĂLIN şi nici 

perioada de timp în care a ocupat fiecare funcţie. 

Din analiza cumulului de funcţii deţinute de SAVA CĂTĂLIN coroborată cu 

documentele de la dosarul de cercetare penală, au rezultat mai multe aspecte 

importante a căror clarificare poate fi făcută numai de organele de cercetare penală, 

motiv pentru care expertul contabil parte consideră necesară completarea raportului 

de expertiză cu tot răspunsul său prezentat mai sus. 

OBIECŢIUNEA NR.6 

"6) Prin AGA din 20.08.2005 se stabileşte de către Sava Cătălin, în numele 

Formby Trading LTD. şi Zlate Andrei trecerea registrului acţionarilor Apromatco 

SA de la Registrul Roman al Acţionarilor (RRA) la sediul societăţii în controlul lui 

Sava Cătălin. Pentru această modificare în statutul societăţii APROMATCO nu 

exista nici un mandat din partea acţionarului majoritar Formby în numele căruia 

acţiona Sava Cătălin. De asemenea, deşi în evidenţele RRA Zlate Andrei nu figura 

cu nici o acţiune la Apromatco, în raportul de expertiză contabilă judiciară, d-na 

expert îi atribuie calitatea de acţionar pentru un număr de 38,457 acţiuni la 

Apromatco, bazându-se numai pe faptul că figura în Hotărârea AGA din 

20.08.2005. Cu alte cuvinte, ZLATE ANDREI, care nu figura în registrul 

acţionarilor ţinut la RRA, votează în AGA preluarea registrului de către SAVA 
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CĂTĂLIN, pentru a putea fi înregistrat ca acţionar la APROMATCO. Mai mult, 

ZLATE ANDREI a fost desemnat secretar al respectivei hotărâri AGA, având 

atribuţii de verificare a calităţii de acţionar a celor prezenţi. 

Zlate Andrei nu apare înregistrat nici la Registrul Comerţului ca fiind acţionar al 

Apromatco. 

Legea 31/1190 Art. 123 

... 

(2) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va stabili o dată de referinţă 

pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării 

generale, dată ce va rămâne valabilă şi în cazul în care adunarea generală este 

convocata din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referinţă astfel 

stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului şi nu va depăşi 60 de zile înainte 

de data la care adunarea generală este convocata pentru prima oară. 

(3) Acţionarii îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi 

sunt cei înscrişi în evidenţele societăţii sau în cele furnizate de registrul 

independent privat al acţionarilor, corespunzătoare datei de referinţă. 

Prin prezentele Obiecţiuni, atragem atenţia că Hotărârea AGA din 20.08.2005 

trebuie înscrisă în categoria documentelor suspecte în accepţiunea Normei 

CECCAR nr. 35 atâta timp cât nu prezintă date reale. 

Pe cale de consecinţă, Hotărârea AGA din 20.08.2005 prin care s-a hotărât trecerea 

evidenţei registrului acţionarilor în controlul lui Sava Cătălin, în conivenţă cu 

ZLATE ANDREI, premeditează acţiunile ulterioare de înregistrare a contractelor 

fictive de acţiuni care nu ar fi putut fi înregistrate câte vreme registrul acţionarilor 

era operat de RRA şi succesorul acestuia Depozitarul Central, ţinând cont de 

normele legale exprese: 

Legea 31/1990 – republicata în 2004: 

Art. 98. - (1)... Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă 

dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, semnată 

de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor... 

În vederea creării aparenţei unei expertize corecte, d-na expert invocă art 98 din 

Lg. 31/1990, dar nu a dorit să şi verifice aplicarea acestui articol asupra 

documentelor pe care le prezintă." 

CONCLUZIE: 
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Obiecţiunea este întemeiată în sensul că în cuprinsul raportului de expertiză 

contabilă s-a reţinut la pag.7, pag.11, pag.27, pag.82 că ZLATE ANDREI ar fi 

acţionar al societăţii APROMATCO S.A., cu 38.457 acţiuni reprezentând 4,132% 

din capitalul social şi în această calitate ar fi votat în A.G.E.A. din 20.08.2005, 

precum şi în A.G.E.A. din 10.08.2007, fără a se preciza că în ZLATE ANDREI ar 

fi dobândit cele 38.457 acţiuni ale APROMATCO S.A. de la MANOLACHE 

IONICA prin Contractul de cesiune cu nr.39/29.06.2005 atestat de avocat MARIN 

VASILE, contract care a fost contestat de cedent prin declaraţia înregistrată la 

notarul public TAMARA GARTIG cu nr.1904/20.12.2007. 

Raportat la A.G.E.A. APROMATCO S.A. din 20.08.2005, expertul contabil parte 

a constatat că, fără a avea drept de vot întrucât nu figura în registrul acţionarilor la 

data de referinţă 29.07.2005, ZLATE ANDREI a participat la A.G.E.A. 

APROMATCO S.A. din 20.08.2005, a fost desemnat secretar al adunării, şi-a 

verificat el însuşi calitatea de acţionar şi dreptul de vot şi a votat preluarea 

Registrului Acţionarilor de la Depozitarul Central S.A. şi gestionarea acestuia de 

către administratorul unic SAVA CĂTĂLIN. SAVA CĂTĂLIN, fără o procura 

specială şi fără a fi înregistrat ca acţionar în registrul acţionarilor până la data de 

referinţă 29.07.2005, a reprezentat acţionarul majoritar FORMBY TRADING 

LIMITED în această adunare generală şi a votat pentru acesta cu încălcarea art.125 

din legea 31/1990. Conform art.126 (1) din Legea 31/1990, SAVA CĂTĂLIN era 

într-un real conflict de interese prin însuşirea acestor multiple calităţi, asumate şi 

nu era în măsură să voteze nicio problemă în care administraţia lui era în discuţie.  

La începutul anului 2011, 4 dintre imobilele deţinute de APROMATCO S.A. au 

ajuns în proprietatea S.C. CONNECTREAL S.R.L., societate deţinută de acelaşi 

ZLATE ANDREI, fără să se fi efectuat un transfer efectiv de fonduri băneşti, ci 

prin executare silită efectuată în baza unor bilete la ordin în alb emise în 

16.06.2007 de administratorul unic al APROMATCO S.A. - acelaşi SAVA 

CĂTĂLIN. 

Toate aceste operaţiuni constituie indicii ale colaborării dintre SAVA CĂTĂLIN şi 

ZLATE ANDREI, numai organele de cercetare penalăputând stabili scopul pentru 

care în Hotărârea A.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din 20.08.2005 s-a hotărât 

preluarea registrului acţionarilor de la Depozitarul Central S.A. şi gestionarea 

acestuia de administratorul SAVA CĂTĂLIN. 

Expertul contabil parte consideră necesară completarea raportului de expertiză 

contabilă cu toate precizările sale din prezentul răspuns la obiecţiuni. 

OBIECŢIUNEA NR.7 

"7) În ceea ce priveşte multitudinea contractelor încheiate la 16.06.2007, respectiv: 
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- Contractul nr. 61 – cesiunea celor 702,609 acţiuni ale Apromatco dintre Formby 

către Pengana; 

- Contractul nr. 62 – act adiţional la contractul de cesiune nr. 61, care se referă la 

introducerea ca fidejusor al lui Apromatco; 

- Contractul nr. 63 – contract de garanţie reală mobiliară vizează emiterea celor 5 

bilete la ordin în alb reprezentând garanţia pentru îndeplinirea contractelor şi 62. 

Expertul contabil judiciar numit se limitează numai a le enumera fără a încerca 

măcar puţin să pătrundă în esenţă acestora, să încerce să identifice sensul economic 

al acestora. 

Totodată, experta nu face nici o referire cu privire la legalitatea pretinsei plăţi în 

numerar de 1,756,522.50 ron dintre Marin Vasile şi Sava Cătălin. 

Deşi la pag.9 din expertiză, aceasta constată că Apromatco avea în patrimoniu 

active decât de 9,465,835.15 ron, respectiv 2,922,004.99 euro la curs BNR de 

3.2395 din 15.06.2007, nu face nici o legătură cu faptul că Sava Cătălin îşi 

asumase obligaţii de plată de 16,000,000 euro, respectiv de 5.47569 ori mai mari. 

D-na expert contabil judiciar, cu toate că prezintă la pag. 9 înregistrarea făcută de 

Pengana la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) nu a dorit să 

sesizeze contradicţia dintre: 

Actele pretins încheiate la 16.06.2007, respectiv vânzarea celor 702,609 acţiuni 

dintre Formby şi Pengana – ultima devenind în accepţiunea Marin Vasile 

proprietar şi 

Susţinerile de la AEGRM, făcute de acelaşi Marin Vasile, care declară că acţiunile 

sunt ale lui Formby la momentul 26.06.2007." 

CONCLUZIE: 

Opinia expertului contabil parte este că obiecţiunea este întemeiată, întrucât în 

raportul de expertiză nu s-au arătat aspecte importante cu privire la Contractul de 

cesiune nr.61/16.06.2007, Actul Adiţional nr.62/16.06.2007 şi Contractul de 

garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007, aspecte care reies din analiza 

conţinutului economic al acestor documente şi din plata în numerar care ar fi fost 

efectuată de PENGANA LLC către SAVA CĂTĂLIN în baza chitanţei din 

16.06.2007. 

Din punct de vedere economic, expertul contabil parte a constatat că în urma 

încheierii Contractelor nr.61, 62 şi 63 din 16.06.2007: 
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- PENGANA LLC (deţinută de MARIN VASILE) a câştigat proprietatea asupra a 

702.609 acţiuni emise de S.C. APROMATCO S.A., 

- SAVA CĂTĂLIN a câştigat suma de 1.756.522,50 lei (conform chitanţă din 

16.06.2007); suma de 100.000 euro primită în contul său personal de la PAFIA 

LLC (deţinută tot de MARIN VASILE), la dosar regăsindu-se documente care 

atestă şi alte transferuri de bani primite prin firmele pe care le deţine, toate acestea 

fiind indicii ale interesului personal la încheierea contractelor nr.61, 62 şi 63 din 

16.06.2007; 

- CONNECTREAL S.R.L. (deţinută de ZLATE ANDREI) - a câştigat 4 imobile (1 

- Str.Drumul Timonierului nr.26, Bucureşti, sector 6; 2 - Str.Drumul Săbărenilor 

nr.42, Bucureşti, sector 6; 3 şi 4 - 2 loturi de teren în loc.Snagov, judeţ Ilfov), fără 

să plătească efectiv niciun ban, 

- cedentul FORMY TRADING LIMITED (deţinut de GRIGORIU ADRIAN şi 

TOMA AURICA) ar fi pierdut proprietatea asupra 702.609 acţiuniemise de 

APROMATCO S.A.; 

- emitentul S.C. APROMATCO S.A. a pierdut din patrimoniu 4 imobile, fără să 

primească niciun ban, care au fost transferate în proprietatea S.C. 

CONNECTREAL S.R.L. prin executarea silită imobiliară realizată de B.E.J. 

BOGDAN DUMITRACHE în baza biletelor la ordin emise de acelaşi SAVA 

CĂTĂLIN în 16.06.2007 în favoarea PENGANA LLC ataşat contractelor 

analizate. 

De asemenea, în cuprinsul raportului de expertiză contabilă s-a răspuns incomplet 

la obiectivul nr.1, astfel: 

- nu s-a arătat că garanţia reală mobiliara care ar fi fost constituită asupra fondului 

de comerţ al APROMATCO SA prin art.3.2 din Contractul de garanţie nr.63 nu a 

fost înregistrată niciodată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti, deşi art.21 din Legea 26/1990 prevedea în mod expres obligativitatea 

înregistrării. 

- nu s-a arătat că PENGANA LLC a fost înscrisă în Registrul Comerţului prin 

înregistrarea din oficiu nr.457626/11.08.2010, iar această înscriere s-a făcut cu 

ignorarea sechestrului asigurator aplicat asupra acţiunilor APROMATCO S.A. de 

către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi fără să existe o cerere de 

depunere menţionare acte prin care să se solicite transmiterea dreptului de 

proprietate cu schimbarea acţionariatului, fără să existe o rezoluţie a persoanei 

desemnate, fără să existe o rezoluţie a Directorului O.R.C.T.B., fără să existe la 

dosar extrasul din registrul acţionarilor certificat de administratorul S.C. 

APROMATCO S.A. MANOLACHE IONICA aşa cum impuneau prevederile 
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respectarea prevederilor art.134 (3) din ordin 2594/C din 10.10.2008 şi fără să 

existe o hotărâre judecătorească prin care să se dispună transmiterea dreptului de 

proprietate asupra acţiunilor, modificarea structurii acţionariatului sau modificarea 

actului constitutiv al societăţii; 

- nu s-a arătat că Depozitarul Central S.A. a înscris societatea PENGANA LLC în 

04.06.2010 ora 12:12:20 în registrul acţionarilor S.C. APROMATCO S.A. fără 

toate documentele doveditoare ale dreptului de proprietate, iar această înscriere 

este nulă ca efect al Sentinţei civile nr.17105/06.11.2012 în dosar 

nr.14553/301/2012; 

- nu au fost arătate contradicţiile dintre afirmaţiile din documente, şi anume în 

ambele formulare de cerere depuse la A.E.G.R.M. în 26.06.2007 în urma cărora s-

au înscris avizele de garanţie reală mobiliarănr. 2007-00007865511588-BRR şi nr. 

2007-00007863111570-BSD, MARIN VASILEîn calitate de reprezentant al 

PENGANA LLC afirmă că acţiunile sunt deţinute la 26.06.2007 de societatea 

FORMBY TRADING LIMITED, în contradicţiecu Contractul nr.61/16.06.2007 

atestat tot de avocat MARIN VASILE, care prevede ca FORMBY TRADING 

LIMITED ar fi înstrăinat dreptul de proprietate în 16.06.2007 şi în contradicţie şi 

cu confirmarea emisă în 16.06.2007 de SAVA CĂTĂLIN în care s-a consemnat că 

PENGANA LLC ar fi fost înscrisă ca acţionarîn registrul acţionarilor S.C. 

APROMATCO S.A. în locul societăţii FORMBY TRADING LIMITED încă din 

16.06.2007. 

Având în vedere multiplele omisiuni din raportul de expertiză contabilă, expertul 

contabil parte consideră că raportul de expertiză contabilă trebuie modificat şi 

completat cu prezentul răspuns la obiecţiunea nr.7 formulat de el. 

OBIECŢIUNEA NR.8 

"8) În paragraful privind înregistrarea Eden LLC la ORC ca proprietar al celor 

702,609 acţiuni Apromatco, d-na expert susţine că în cauză penală în care Sava 

Cătălin a contestat semnătură pe documentele prin care Eden s-a înregistrat, s-au 

efectuat 2 expertize grafoscopice. 

În fapt, în respectiva cauză s-a efectuat un raport de constatare tehnico-ştiinţifică în 

13.12.2007 şi o singură expertiză grafoscopică dispusă în data de 13.08.2008 

efectuată de INEC prin expert Ionica Prisac." 

CONCLUZIE: 

Expertul contabil parte consideră obiecţiunea întemeiată, întrucât în raportul de 

expertiză contabilă s-au găsit erori în prezentarea celor două rapoarte în cadrul 

cărora a fost expertizată semnătura lui SAVA CĂTĂLIN de pe documente. 
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Expertul contabil parte consideră că este necesară corectarea tuturor erorilor pe 

care le-a găsit în raportul de expertiză contabilă, aşa cum am arătatmai sus. Este 

necesară, totodată, şi completarea raportului de expertiză cu următoarea observaţie: 

- Din lecturarea cererii cu nr.346315/27.07.2007 rezultă că această cerere a fost 

făcută de SAVA CĂTĂLIN prin SANDU HUANITA, prin urmare documentul a 

fost completat de SANDU HUANITA pentru firmă SC APROMATCO SA, 

aceasta acţionând în baza procurii nr.6/24.07.2007, fiind evident că cererea 

nr.346315/27.07.2007 este semnată, aşa cum de altfel prevăd şi procedurile ORC, 

de persoană care completează cererea, adică de SANDU HUANITA. Prin urmare, 

partea din Raportul de constatare tehnico-ştiinţifica nr.268.436/13.12.2007 în care 

s-a făcut expertizarea acestui document precum şi compararea semnăturii lui 

SANDU HUANITA de pe cererea nr.346315 cu semnăturile lui SAVA CĂTĂLIN 

de pe alte documente nu are nicio relevanţă pentru cauza cercetată. 

Totodată, faptul că SAVA CĂTĂLIN a contestat semnătura sa de pe cele 3 

documente emise de APROMATCO S.A. nu anulează Acordul din 23.07.2007 

apostilat cu nr.175133/24.07.2007 prin care EDEN LLC a dobândit proprietatea 

asupra a 702.609 acţiuni emise de APROMATCO S.A.Acordul din 23.07.2007 

este un document întocmit cu acordul Consiliului de Administraţie al FORMBY 

TRADING LTD, fapt dovedit de existenţa semnăturilor ambilor administratori, 

STELIOS SAVVIDES şi EVA AGATHANGELOU, pe exemplarul original care 

se regăseşte la dosar. 

OBIECŢIUNEA NR.9 

"9) Cu toate că la pag. 11, expertul numit prezintă faptul că la dosarul penal există 

2 documente întocmite în 10.08.2007, respectiv Hotărârea AGEA a Apromatco la 

care au participat Pengana şi Fier Forjat, prin reprezentanţii lor: Marin Vasile şi 

neprecizat pentru Fier Forjat, iar pe de altă parte Proces verbal al AGEA 

Apromatco la care a participat Eden LLC şi persoanele fizice: - Adrian Racz – 

reprezentant Eden LLC; Ceplinschi Andriana – secretar al Apromatco, Boicescu 

Mariana – director economic al Apromatco; Nită George – consultant financiar al 

Apromatco; Badanoiu Georgeta – invitat al Eden... 

aceasta se face că uită să precizeze că singura hotărâre AGEA care a făcut obiectul 

înregistrării la ONRC a fost cea din partea Eden LLC, cu toate că cerinţa obiectivul 

expertizei este una certa, respectiv: 

„istoricul acţionarilor şi administratorilor S.C. APROMATCO S.A. de la înfiinţare 

până la zi (data prezenţei) astfel cum apare în evidenţele ONRC, Depozitarului 

Central, Registrului Acţionarilor”." 
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CONCLUZIE: 

Concluzia expertului contabil parte este că obiecţiunea este întemeiată, în sensul că 

în cuprinsul raportului de expertiză contabilă s-a răspuns incomplet la obiectivul 

nr.1, nu au fost menţionate deloc documente importante, respectiv Hotărârea 

A.G.E.A. APROMATCO S.A. din 10.08.2007 ora 10.00 luată cu votul acţionarului 

EDEN LLC, precum şi Actul adiţional nr.14 la actul constitutiv al S.C. 

APROMATCO S.A. atestat de avocat IOANA ZICA, deşi aceste documente 

izvorâte din A.G.A. din 10.08.2007 au fost singurele înregistrate în registrul 

comerţului în urma cererii de menţiune nr.361319/10.08.2007 prin Încheierea 

nr.47120/14.08.2007.  

Mai mult, în cuprinsul raportului de expertiză contabilă s-a făcut referire 

laA.G.E.A. S.C. APROMATCO S.A. din 10.08.2007, orele 10.00, la care a 

participat societatea PENGANA LLC, fără a se preciza că această hotărâre nu a 

fost niciodată înregistrată sau înscrisă în registrul comerţului, iar din documente 

reies mai multe aspecte care indică fictivitatea Hotărârii, numai organul de 

urmărire penală putând să se pronunţe în privinţa realităţii acestui document. Mai 

mult, prin Decizia penală nr.1597/R din 23.11.2009 pronunţată în dosarul 

nr.6475/301/2009 de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, s-a dispus 

ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE împotriva lui SAVA CĂTĂLIN, ZLATE 

ANDREI şi MARIN VASILE pentru întocmirea unei Hotărâri AGEA 

APROMATCO SA din 10.08.2007, prin urmare acest document nu poate fi luat în 

considerare pentru fundamentarea raportului de expertiză contabilă. 

Totodată, în raportul de expertiză contabilă s-au strecurat erori, astfel la penultimul 

paragraf de la pagina 11 în două locuri este menţionat în mod greşit numele 

"BALANOIU GEORGETA", deşi din documente reiese că în fapt este vorba de 

"BĂDĂNOIU GEORGETA". Aceeaşi greşeală se regăseşte şi la pagina 12 alineat 

1, precum şi la pagina 82. 

Având în vedere multiplele erori şi omisiuni din raportul de expertiză contabilă, 

expertul contabil parte consideră necesară înlăturarea răspunsului din raportul de 

expertiză referitor la Hotărârea A.G.A. din 10.08.2007 şi înlocuirea cu constatările 

expertului contabil parte formulate în prezentul raport de răspuns la obiecţiuni. 

OBIECŢIUNEA NR.10 

"10) Începând cu Filă 12 din expertiza contabilă judiciară, dna. expert contabil 

începe să-şi demonstreze aşa-zisa imparţialitate prezentând date eronate, respectiv 

toate înregistrările pe care le prezintă dna. expert numit pentru Pengana şi 

succesorii săi: Pafia şi BGA Instal, precum şi înregistrarea administratorului 

Cristescu Dorin Dănuţ sunt neconforme cu realitatea şi cu documentele de la dosar. 

Astfel:" 
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CONCLUZIE: 

Avînd în vedere cele precizate anterior, pe cale de consecinţă expertul contabil 

parte consideră necesară înlocuirea în întregime a răspunsului la obiectivul nr.1 din 

raportul de expertiză contabilă cu răspunsul său la obiecţiunile la obiectivul nr.1. 

OBIECŢIUNEA NR.11 

"11) Reţine ca la 07.06.2010 se ţine o AGOA la care participa Pengana prin care se 

revoca Galiceanu Nicolae şi Manolache Ionica şi se numeşte ca administrator 

Cristescu Dorin Dănuţ. 

A) Această Hotărâre nu a fost niciodată înregistrată în evidenţele ONRC, deşi au 

făcut 5 încercări la ORCTB, respinse prin hotărâri judecătoreşti irevocabile. 

B) Trebuie menţionat faptul că, în mod expres în dosarul 29145/3/2010, calitatea 

de acţionar a lui Pengana LLC nu a fost recunoscută de instanţă, aceasta fiind 

motivul respingerii cererii de înregistrare a hotărârii AGA. 

C) Mai mult, aceasta AGA a fost suspendată de Curtea de Apel Bucureşti în 

dosarul nr. 29857/3/2010 – Irevocabil, prin decizia civilă nr. 1757/16.11.2011." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, motivat pe faptul că în raportul de expertiză contabilă, 

la paginile 12 şi 82, s-a reţinut Hotărârea A.G.O.A. din 07.06.2010 luată cu votul 

PENGANA LLC, fără a se arăta că în baza acestei Hotărâri A.G.O.A. nu s-a făcut 

nicio modificare a administratorilor în evidenţele O.N.R.C., fără a prezenta 

neconcordanţele dintre documente şi fără a preciza că în prezent Hotărârea 

A.G.O.A. din 07.06.2010 luată cu votul PENGANA LLC este suspendată. 

Expertul contabil parte consideră necesară completarea raportului de expertiză 

contabilă cu constatările sale de mai sus. 

OBIECŢIUNEA NR.12 

"12) Experta reţine că în urma soluţionării cererii de depunere şi menţionare acte 

nr. 383122/15.06.2010, Eden este înlocuită de către Pengana în evidenţele 

ORCTB. În fapt, această cerere a făcut obiectul dosarului 29907/3/2010 în care 

Marin Vasile pentru Pengana a depus cerere de renunţare la judecata cererii de 

depunere şi menţionare acte." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă obiectat, 

la paginile 12 şi 82 s-a afirmat în mod eronat, fără a se preciza un document 
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justificativ şi fără se arăta numărul şi data menţiunii prin care s-ar fi înregistrat 

modificarea în registrul comerţului: 

"În urma soluţionării cererii de depunere şi menţionare acte nr.383122 din 

15.06.2010, EDEN LLC este înlocuită în structura acţionariatului SC 

APROMATCO SA de către PENGANA LLC, acesta modificându-se astfel: 

- PENGANA LLC 702.609 acţiuni, reprezentând 75,50% din capitalul social; 

- P.P.M. - 135.029 acţiuni, reprezentând 14,51% din capitalul social; 

- CDG INVESTMENT S.R.L. - 92.967 acţiuni, reprezentând 9,99% din capitalul 

social." 

Această afirmaţie este contrazisă atât de Furnizările de informaţii eliberate de 

O.R.C.T.B.., cât şi de hotărârile instanţelor de judecată., din analiza cărora a 

rezultat că Cererea de depunere şi menţionare acte nr.383122/15.06.2010 nu a 

modificat evidenţele O.N.R.C. Pe cale de consecinţă, expertul contabil parte Mitrea 

Mihaela Evelina consideră necesară eliminarea acestui paragraf eronat din raportul 

de expertiză contabilă. 

OBIECŢIUNEA NR.13 

"13) Experta menţionează AGOA din 30.08.2010 în care Eden împreună cu 

Manolache Ionica şi Toma Aurica hotărăsc revocarea administratorilor Galiceanu 

Nicolae şi Manolache Ionica şi numirea lui Grigoriu Adrian.  

A) Dar nu menţionează dna. expert că este singura hotărâre AGA înregistrată în 

evidenţele ORCTB prin decizia civilă 1018/08.06.2011 a Curţii de Apel Bucureşti 

în dosarul nr. 42089/3/2010, decizie irevocabilă. 

B) Deşi au existat mai multe încercări de suspendare a acestei hotărâri, acestea au 

fost respinse. 

C) Aceste fapte certe, dna. expert “din dorinţa de a prezenta adevărul” nu le 

menţionează deloc." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată în sensul că, deşi cerinţa obiectivului nr.1 impunea 

prezentarea tuturor administratorilor S.C. APROMATCO S.A. care au fost 

înregistraţi în evidenţele O.N.R.C., în raportul de expertiză contabilă nu s-a arătat 

faptul că, urmare a cererii de menţiune nr.478667/30.08.2010 s-a solicitat 

înregistrarea administratorului unic GRIGORIU ADRIAN în baza Hotărârii 

A.G.O.A. din 30.08.2010 luată cu votul acţionarului EDEN LLC., iar prin Decizia 
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comercială irevocabilă nr.1018/08.06.2011, pronunţată în faza de recurs de Curtea 

de Apel Bucureşti - secţia a V-a comercială şi înregistrată în evidenţele O.N.R.C. 

în 11.08.2010 prin Înregistrarea din oficiu nr.312483/10.08.2010, s-a dispus 

admiterea cererii nr.478667/30.08.2010 şi înregistrarea administratorului 

GRIGORIU ADRIAN. 

Expertul contabil parte consideră necesară completarea raportului de expertiză 

contabilă cu observaţiile sale prezentate atât în desfăşurarea acestui răspuns, cât şi 

în capitolul privind istoricul acţionarilor aşa cum apare în evidenţele O.N.R.C. 

OBIECŢIUNEA NR.14 

"14) Cererea nr. 448343/04.08.2010 menţionată de dna. expert ca fiind înregistrată 

în evidenţele ORCTB nu a produs efecte fiind respinsă de instanţă de judecată în 

dosar nr. 38005/3/2010." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă, la 

paginile 12 şi 83, s-a precizat în mod eronat că: 

"În urma depunerii de documente, la Oficiul Registrului Comerţului, sub 

nr.448343 din 04.08.2010, redevine acţionar EDEN LLC care înlocuieşte 

societatea PENGANA LLC." 

Această afirmaţie este contrazisă atât de Furnizările de informaţii eliberate de 

O.R.C.T.B., cât şi de hotărârile instanţelor de judecată. Pe cale de consecinţă, 

expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina consideră necesară eliminarea 

acestui paragraf din raportul de expertiză contabilă. 

OBIECŢIUNEA NR.15 

"15) Eden LLC a fost înlocuit la ONRC la 11.08.2010 de către Pengana printr-o 

înregistrare din oficiu nr. 457626 de către personalul ORCTB, fără să existe cerere, 

rezoluţia persoanei desemnate sau hotărâre judecătorească, după cum se dovedeşte 

prin hotărârea emisă de Tribunalul Bucureşti în 25.02.2011 în dosarul 

28453/3/2010 – Irevocabilă." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiune este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă obiectat 

la paginile 12 şi 83 s-a afirmat în mod eronat şi fără a se sesiza  ca: 

"Prin înregistrarea din oficiu nr.457628 din 11.08.2010, PENGANA LLC redevine 

acţionar în locul EDEN LLC." 
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În fapt, din Furnizările de informaţii expertul contabil parte a constatat că numarul 

corect al înregistrării din oficiu este 457626, iar PENGANA LLC nu a mai fost 

niciodată înregistrată în registrul comerţului ca acţionar al S.C. APROMATCO 

S.A. până la data de 12.08.2010 când Înregistrarea din oficiu nr.457626 a fost 

înscrisă. 

Înregistrarea din oficiu nr.457626/11.08.2010 s-a făcut fără documente justificative 

şi în condiţiile în care cele 702.609 acţiuni deţinute de EDEN LLC la emitentul 

S.C. APROMATCO S.A. erau indisponibilizate prin sechestru penal instituit de 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sechestru înscris în registrul comerţului 

în 28.03.2008 prin Înregistrarea din oficiu nr.132419/26.03.2008. 

OBIECŢIUNEA NR.16 

"16) Cererea nr. 470497/23.08.2010 menţionată de dna. expert nu a produs efecte 

fiind respinsă de instanţă de judecata în dosar nr. 41063/3/2010." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că, la paginile 12 şi 83, s-a precizat în mod 

eronat că: 

"Prin actul nr.470497 din 23.08.2010, PENGANA LLC este înlocuită în structura 

acţionariatului SC APROMATCO SA de către EDEN LLC, acesta modificându-se 

astfel: 

- EDEN LLC - 72.609 acţiuni, reprezentând 75,50% din capitalul social 

- P.P.M. - 135.029 acţiuni, reprezentând 14,5098081356 din capitalul social 

- CDG INVESTMENT S.R.L. - 92.967 acţiuni, reprezentând 9,9899527727% din 

capitalul social." 

Această afirmaţie este contrazisă atât de Furnizările de informaţii eliberate de 

O.R.C.T.B., cât şi de hotărârile instanţelor de judecată. Pe cale de consecinţă, 

expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina consideră necesară eliminarea 

acestui paragraf din raportul de expertiză contabilă. 

OBIECŢIUNEA NR.17 

17) Dna. expert numit menţionează cererea nr. 469427/20.08.2010 prin care Pafia 

preia acţiunile deţinute de Pengana, dar nu observă că această cerere a fost respinsă 

prin hotărârea irevocabilă a Curţii de Apel Bucureşti nr. 1510/09.12.2010 în 

dosarul nr. 40734/3/2010. Hotărârea Curţii de Apel este menţionată în evidenţele 

ORCTB, în baza acesteia procedându-se la radierea Pafia din evidenţele ORCTB. 
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A) Contractul de cesiune din 20.07.2010 este semnat de Marin Vasile atât din 

punct de vedere al calităţii de reprezentant al Pengana LLC, cât şi din punct de 

vedere al avocatului care atestă data şi identitatea persoanelor. Din partea Pafia 

LLC, nici în preambul şi nici la sfârşitul contractului nu se precizează 

reprezentantul acesteia. 

B) De fapt, din documentele emise de Registrul comerţului din districtul Columbia, 

UŞA rezultă foarte clar ca Marin Vasile este asociat şi administrator unic atât la 

Pengana LLC cât şi la Pafia LLC şi Kamilari LLC. 

C) Pe cale de consecinţă, acesta şi-a vândut sie însuşi acţiunile şi a şi atestat 

documentul. 

D) Din compararea datelor înscrise în contractul de cesiune cu cele înscrise în actul 

adiţional la acesta (ambele documente din 20.07.2010) cu cele înscrise în AEGRM, 

rezultă neconcordanţe cu privire la preţul cesiunii, respectiv: 

I) dacă în contract şi la AEGRM se înscrie preţul cesiunii de 16,000,000 euro, 

Ii) în actul adiţional se trece 1,600,000 ron. 

E) Pe cale de consecinţă, se poate trage concluzia că actul adiţional a fost antedatat, 

sau că datorită tuturor aşa-ziselor contracte încheiate începând cu anul 2005 şi 

atestate de avocat Marin Vasile acesta s-a încurcat în propriile malversaţiuni. 

F) Totodată, se poate observa comparând preţul contractului înscris în relaţia Pafia 

LLC LLC cu BGA Instal Energie cu preţul înscris în actul adiţional la contractul 

de cesiune din 20.07.2010 încheiat intre Pengana LLC şi Pafia LLC ca acesta este 

identic, respectiv 1,600,000 lei. 

G) Deci, Pafia LLC achiziţionează acţiunile la 16,000,000 euro şi le vinde la 

1,600,000 lei.” 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă nu s-a 

menţionat şi nu s-a luat în considerare radierea din evidenţele O.N.R.C. a societăţii 

PAFIA LLC făcută prin Înregistrarea din oficiu nr.73680/21.02.2011, ca urmare a 

respingerii cererii nr.469427/20.08.2010 prin Hotărârea irevocablă a Curţii de Apel 

Bucureşti nr.1510/09.12.2010 în dosarul nr.40734/3/2010. 

Mai mult, Contractul de cesiune nr.3/20.07.2010 şi Actul adiţional 

nr.4/20.07.2010, prin care PAFIA LLC ar fi dobândit 702.609 din acţiunile S.C. 

APROMATCO S.A. de la PENGANA LLC şi în urma căruia ar fi completat 

cererea nr.469427/20.08.2010 prezintă o serie de neregulicare nu au fost arătate în 
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raportul de expertiză contabilă, şi anume: în cuprinsul Contractului nr.3/20.07.2010 

nu se precizează identitate reprezentantului societăţii PAFIA LLC; aceeaşi 

persoană, respectiv MARIN VASILE, este atât reprezentant al societăţii 

PENGANA LLC, beneficiar al societăţilor PENGANA LLC şi PAFIA LLC, cât şi 

avocat care atestă documentele. 

Din documentele analizate au rezultat şi aspecte care indică antedatarea Actului 

adiţional nr.4/20.07.2010. Numai organul de cercetare penală poate stabili, prin 

metode specifice, dacă Actul Adiţional nr.4/20.07.2010 la Contractul de cesiune 

nr.3/20.07.2010 este antedatat. 

Totodată, din documentele analizate a rezultat şi că în Nota explicativă dată de 

MARIN VASILE anexată la Nota de constatare seria B nr.18626 întocmita în 

21.10.2010 de ANAF - GARDA FINANCIARĂ, acesta a afirmat că "nu poate 

preciza dacă contravaloarea acţiunilor a fost achitata de către cumpărătorul PAFIA 

LLC.", deşiactivitatea societăţilor PENGANA LLC şi PAFIA LLC era coordonată 

şi realizată tot de MARIN VASILE, prin urmare acesta deţinea informaţia privind 

plata preţului cesiunii, dar nu a furnizat-o organului de control. Numai organul de 

cercetare penală poate stabili, prin metode specifice, de ce MARIN VASILE nu a 

spus organului de control dacă s-a plătit preţul aferent Contractului de cesiune 

nr.3/20.07.2010.  

Expertul contabil parte consideră necesară completarea raportului de expertiză cu 

toate observaţiile sale anterioare. 

OBIECŢIUNEA NR.18 

"18) Faţă de cele prezentate mai sus având la baza de documentele de la dosar, ne 

punem întrebarea, de altfel foarte justificată, ce interes a avut dna. expert numit 

care nu a observat şi nu a făcut nici o conexiune cu privire la aceste aspecte?" 

CONCLUZIE: 

Expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina nu se poate pronunţa cu privire la 

acest aspect. 

OBIECŢIUNEA NR.19 - punctul a 

"19) Tot cu privire la aşa-zisa tranzacţia dintre Pengana şi Pafia, respectiv vânzarea 

celor 745.315 acţiuni cu preţul de 16.000.000 euro şi modalitatea de circulaţie a 

fondurilor înscrisă la AEGRM se pun următoarele semne de întrebare: 

A) Marin Vasile era acţionar unic atât la Pengana cât şi la Pafia şi Kamilari, pe cale 

de consecinţă era singurul care lua toate deciziile cu privire la cele 3 persoane 

juridice." 
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CONCLUZIE punctul a): 

Din actele de la dosar a rezultat că avocatul MARIN VASILE este unicul 

beneficiar final al societăţilor PENGANA LLC, PAFIA LLC şi KAMILARI LLC 

şi deţine semnătura în bancă pentru conturile bancare deţinute de aceste societăţi 

atât în România, cât şi în Cipru. 

OBIECŢIUNEA NR.19 - punctul b 

"b) Deci, susţinerea expertului Drulă Mihai că asociaţii (care or fi aceştia în opinia 

d-lui expert?) nu au făcut opoziţie la hotărârea asociatului unic de dizolvare a 

societăţilor PENGANA, PAFIA, KAMILARI (dizolvarea fiind decisă pentru toate 

trei de MARIN VASILE în calitate de asociat unic) nu are fundament şi dovedeşte 

că nu cunoaşte dosarul." 

CONCLUZIE punctul b): 

Dizolvarea societăţilor PENGANA LLC, PAFIA LLC şi KAMILARI LLC a fost 

făcută ca urmare a hotărârii asociatului şi administratorului unic  MARIN 

VASILE. 

OBIECŢIUNEA NR.19 - punctul c 

"c) Experta menţionează înregistrarea din oficiu nr. 544398/21.10.2010 prin care s-

a înscris în ORCTB Pafia ca acţionar al Apromatco, dar nu menţionează 

înregistrarea din oficiu nr.73680/21.02.2011 prin care a fost radiata Pafia din 

registrul comerţului urmare a casării hotărârii 199/29.09.2010 în dosar 

40734/3/2010." 

CONCLUZIE punctul c: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că în raportul de expertiză contabilă nu s-a 

menţionat şi nu s-a luat în considerare radierea din evidenţele O.N.R.C. a societăţii 

PAFIA LLC făcută prin Înregistrarea din oficiu nr.73680/21.02.2011. 

Pe cale de consecinţă, este necesară completarea raportului de expertiză cu toate 

observaţiile expertului contabil parte făcute în capitolul privind istoricul 

acţionarilor în evidenţele O.N.R.C.. 

OBIECŢIUNEA NR.19 - punctul d 

"d) Ce motive a avut dna. expert contabil judiciar de a luat în considerare numai 

înregistrarea Pafia şi NU şi radierea acesteia?" 

CONCLUZIE punctul d: 
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Expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina nu este în măsură să se pronunţe cu 

privire la acest aspect. 

OBIECŢIUNEA NR.20 

"20) Experta a constatat că prin soluţionarea cererii de depunere şi menţionare acte 

nr. 551135/27.10.2010, menţiune înscrisă în registrul comerţului la 29.10.2010 

Pafia este înlocuită în structura acţionariatului Apromatco de către BGA Instal 

Energie. 

A) În fapt, această cerere a fost obiectul dosarului 52554/3/2010 soluţionat prin 

respingerea cererii de depunere şi menţionare acte atât în fond cât şi în recurs 

(decizia nr. 562/29.02.2012). 

B) Aceeaşi soartă au avut-o şi celelalte 3 încercări de înregistrare a BGA Instal ca 

acţionar al Apromatco, instanţele reţinând în principal că autoarea lui BGA Instal, 

Pafia LLC nu face dovada calităţii de acţionar." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că, la paginile 13 şi 84, s-a precizat în mod 

eronat că: 

"Prin soluţionarea cererii de depunere şi menţionare acte nr.551135/27.10.2010, 

menţiune înscrisă în registrul comerţului în 29.10.2010, PAFIA LLC este înlocuită 

în structura acţionariatului S.C. APROMATCO S.A. de către BGA INSTAL 

ENERGIE S.R.L., acesta modificându-se astfel: 

1. S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. - 745.315 acţiuni, reprezentând 80,089% 

din capitalul social; 

2. P.P.M. - 92.323 acţiuni, reprezentând 9,93% din capitalul social."  

Această afirmaţie este contrazisă atât de Furnizările de informaţii eliberate de 

O.R.C.T.B., cât şi de hotărârile instanţelor de judecată. Pe cale de consecinţă, 

expertul contabil parte Mitrea Mihaela Evelina consideră necesară eliminarea 

acestui paragraf din raportul de expertiză contabilă. 

Totodată, obiecţiunea este întemeiată şi sub aspectul că au existat mai multe cereri 

de depunere şi menţionare acte, în fapt 5 (cinci) cereri, prin care s-a solicitat 

înregistrarea S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. ca acţionar al emitentului S.C. 

APROMATCO S.A., iar toate aceste cereri au fost respinse de instanţele de 

judecată. Motivele pentru care instanţele au respins aceste cereri nu fac obiectul 

răspunsului la obiecţiuni. 
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OBIECŢIUNEA NR.21 

"21) Faţă de tot ceea ce s-a prezentat mai sus, rezultă foarte clar că d-na expert 

contabil judiciar ignoră cu bună ştiinţă, din motive numai de dânsa ştiute încă, 

toate hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de judecată 

româneşti – decizii obligatorii, în litigiile privind acţionariatul şi administrarea 

Apromatco S.A., începând cu anul 2007." 

CONCLUZIE: 

Obiecţiunea este întemeiată, în sensul că raportul de expertiză contabilă nu s-a 

făcut referire la niciuna hotărârile instanţelor de judecată româneşti, deşi multe 

dintre ele au relevanţă pentru stabilirea istoricului acţionarilor şi administratorilor 

S.C. APROMATCO S.A. aşa cum apare în evidenţele O.N.R.C., aşa cum reiese 

din prezentul răspuns la obiecţiunile la Obiectivul nr.1. 

Având în vedere multiplele omisiuni şi erori din cuprinsul raportului de expertiză 

contabilă, expertul contabil parte apreciază că se impune înlocuirea răspunsului la 

obiectivul nr.1 din cadrul raportului de expertiză contabilă cu prezentul răspuns la 

obiecţiuni. 

Cap.III 5 CONCLUZIE privind semnarea actelor din 16.06.2007 de către 

SAVA CĂTĂLIN 

Expertul contabil parte concluzionează că SAVA CĂTĂLIN nu a avut calitatea de 

reprezentant legal al societăţii FORMBY TRADING LIMITED în România. 

Pentru încheierea Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007, a Actului Adiţional 

nr.62/16.06.2007 şi a Contractului de garanţie reală mobiliară nr.63/16.06.2007, 

precum şi pentru emiterea biletelor la ordin era necesară existenţa unui mandat 

special dat de Consiliul de Administraţie al FORMBY TRADING LIMITED 

pentru SAVA CĂTĂLIN, aşa cum prevede art.1535 şi 1536 din Codul Civil 

Român din 1864 în vigoare la 16.06.2007., document care în fapt nu există. 

Semnarea de către SAVA CĂTĂLIN a Contractului de cesiune nr.61/16.06.2007, a 

Actului Adiţional nr.62/16.06.2007 şi a Contractului de garanţie reală mobiliară 

nr.63/16.06.2007, precum şi a 10 bilete la ordin în alb emise de FORMY 

TRADING LIMITED şi a 10 bilete la ordin în alb emise de APROMATCO S.A. în 

favoarea PENGANA LLC s-a făcut fără acordul proprietarilor reali ai societăţii 

FORMBY TRADING LIMITED (GRIGORIU ADRIAN şi TOMA AURICA) şi 

fără acordul Consiliului de Administraţie al acestei societăţi (format din doi 

administratori: EVA AGATHANGELOU şi STELIOS SAVVIDES). 

 


