
CUPRINS 

Cuvânt înainte ...................................................................... 9 

Cap. 1 – O PROMISIUNE ÎN COMPETIŢIE  

 CU REALIZAREA EI ........................................ 11 

1.1. Starea pieţei acţiunilor în România 

şi perspectivele ei ........................................................ 11 

1.2. Prăbuşirea pieţei de capital din România 

are numeroase cauze provenite din interiorul ei ......... 17 

1.3. Acum este nevoie de o reformă morală, 

nu de una structurală ................................................... 33 

1.4. Cine are interesul să distrugă piaţa de capital? ........... 41 

1.5. Piaţa secundară de capital primeşte ultimele lovituri 

mortale de la propriile instituţii .................................. 44 

1.6. Posibilităţile şi maşinaţiunile actuale .......................... 49 

1.7. O sursă de confuzie, de derută şi de incertitudine 

pe piaţa de capital ....................................................... 55 

1.8. Repere pentru tranzacţii profitabile pe piaţa 

de capital ..................................................................... 60 

1.9. Indicii bursieri. Necesitate, semnificaţie şi utilitate .... 67 

1.10. Vademecum pentru alcătuirea şi gestiunea optimă 

a unui portofoliu de valori mobiliare .......................... 77 

1.11. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu oferă 

oportunităţi, dar şi restricţii păgubitoare ..................... 83 

1.12. SIF sunt pentru acţionari ca un vapor care trebuie 

părăsit sau ca un pom fructifer viguros? ..................... 87 

Cap. 2 – ADEVĂRUL CĂUTAT CONTRA 

PUTERII SCHIMBĂTOARE .............................. 99 

2.1. Reglementări discutabile şi contradictorii încălcate 

cu nonşalanţă ............................................................... 99 

2.2. Legea nr. 52 versus Legea nr. 31 sau raportul dintre 

responsabilitatea economică şi cea socială ............... 117 



Piaţa de capital – Cronica provocării riscului 

 

6 

2.3. Cui foloseşte încercarea de destabilizare a CNVM? . 122 

2.4. Criza pieţei de capital este accentuată de ilegalităţi 

şi de neîncredere ....................................................... 129 

2.5. O ocazie pe care CNVM nu o poate pierde .............. 134 

2.6. Toleranţa şi constrângerile împresoară CNVM ........ 141 

2.7. Samavolniciile şi vendetismul continuă 

şi la nivel înalt ........................................................... 146 

2.8. Abuzuri şi acuze păgubitoare 

pentru piaţa de capital ............................................... 152 

2.9. Pentru piaţa de capital nu inflaţia 

este inamicul nr. 1 ..................................................... 157 

2.10. Legea burselor de mărfuri: aşteptări neconfirmate.... 162 

Cap. 3  – O INSTITUŢIE CARE SE CONSOLIDEAZĂ   

  TREPTAT  PRIN PERSONALUL 

EXECUTIV ...................................................... 169 

3.1. Bursa de Valori Bucureşti –  

în faţa unui nou început ............................................ 169 

3.2. BVB - o instituţie stabilă şi de viitor îndeosebi 

prin resursele sale umane .......................................... 175 

3.3. Câte tipuri de burse de valori independente 

poate susţine economia românească?........................ 178 

3.4. BVB, între optimismul profesional  

şi aranjamentele clientelare ....................................... 183 

3.5. Un individ haiduceşte prin Bursa de Valori 

Bucureşti ................................................................... 191 

3.6. Stare de iritare în Asociaţia Bursei ........................... 196 

3.7. Comitetul BVB nu trebuie să devină 

nici un cimitir pentru elefanţi şi diletanţi .................. 201 

3.8. Manipularea preţului la bursă este 

o realitate palpabilă sau o ficţiune condamnabilă? ... 205 

3.9. BVB, pe cale  de a trece sub control străin ............... 207 



Piaţa de capital – Cronica provocării riscului 

 

7 

3.10.  Ambasada SUA, CNVM, Consiliul Concurenţei 
şi PSD trebuie să ia poziţie faţă  
de situaţia apărută la BVB  ....................................... 214 

3.11. Un individ manipulează în stil mafiot  
alegerile la BVB ........................................................ 218 

Cap. 4 – INSTITUŢIA LUPTĂTORILOR 

ÎNCRÂNCENAŢI  PENTRU A OBŢINE  

O PUTERE TOT MAI MICĂ ........................... 225 

4.1. Piaţa Rasdaq, între deziderat şi realitate ...................... 225 
4.2. Exigenţele cuprinse în RPO şi posibilitatea 

respectării lor ............................................................... 229 
4.3. Determinări raţionale şi ipostaze arbitrare 

ale preţului de tranzacţionare pe Piaţa Rasdaq ............ 234 
4.4. ANSVM – unica instituţie abilitată să autorizeze 

agenţii de valori mobiliare .......................................... 238 
4.5. Conducerea ANSVM a ajuns un pericol 

pentru piaţa de capital ................................................. 242 
4.6. Repere relative într-o sarabandă a ilegalităţilor .......... 245 
4.7. ANSVM şi USAID nesocotesc exigenţele teritoriilor  

româneşti de peste Carpaţi .......................................... 252 
4.8. Încă un caz CI–CO  patronat de ANSVM 

şi acceptat de CNVM .................................................. 255 
4.9. Noi instituţii pe piaţa de capital: Camera Arbitrală 

  a BVB şi Camera Arbitrală a Pieţei Rasdaq ................ 261 

Cap. 5 – OBIECTIVE MĂREŢE, REALIZĂRI 

DISCRETE ......................................................... 265 

5.1. Costul creşterii capitalului propriu şi aprehensiunile 

acţionarilor .................................................................. 265 

5.2. Majorarea capitalului social – între necesitate 

stringentă, afacere oneroasă  

şi controverse procedurale ........................................... 269 



Piaţa de capital – Cronica provocării riscului 

 

8 

5.3. Se contestă şi dreptul de preempţiune ......................... 280 

5.4. Majorarea capitalului social prin încălcarea  

regulamentelor CNVM şi BVB ................................... 286 

5.5. Interesele acţionarilor minoritari trebuie 

apărate prin lege .......................................................... 292 

5.6. Prăbuşire regizată la „Terapia“. 

Relansare viguroasă la „Farmec“ ................................ 295 

5.7. Cazul „Terapia“ – regrete tardive,  

măsuri ce se lasă aşteptate ........................................... 302 

5.8. RRA – o instituţie a politicii de forţă şi dictat ............. 309 

5.9. Un dosar deschis: impozitarea veniturilor de capital .. 313 

 

Cap. 6 – O PROBLEMĂ CONTROVERSATĂ MEREU 

               LA ORDINEA ZILEI ....................................... 317 

6.1. Privatizarea prin folosirea pieţei de capital ................. 317 

6.2. Piaţa Rasdaq oferă forme avantajoase de privatizare .. 323 

6.3. Formule noi, tentante, dar insuficient fundamentate 

pentru impulsionarea privatizării ................................ 328 

6.4. Privatizarea într-o tranzacţie incredibilă: 

sacrificarea sistemului industrial 

în schimbul îmbunătăţirii imaginii .............................. 336 

6.5. Şi pe piaţa de capital se poate face privatizare 

pe scurtătură ................................................................ 340 

6.6. Alocarea „pro-rata“ versus principiul „primul venit – 

primul servit“ .............................................................. 348 

6.7. Proceduri şi stratageme de blocare a privatizării  

pe piaţa de capital ........................................................ 352 

6.8. Privatizarea se descentralizează, iar veniturile  

obţinute se pulverizează .............................................. 358 

BIBLIOGRAFIE .............................................................. 367 


