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Bursa de Valori Bucureşti 

 

In data de 27.07.2005, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a chemat in judecata 

S.C. Alro S.A. solicitand anularea punctelor 1 si 2 din Hotarirea Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor S.C. Alro S.A. nr. 349 din 23.06.2005. Punctele atacate prin cererea de chemare in 

judecata se refera la aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Alro S.A. prin aport in numerar, de la 

suma de 2.111.448.055.000 ROL la suma de 3.948.912.760.000 ROL, prin emiterea unui numar de 

367.492.941 actiuni noi. Cererea a format obiectul dosarului nr. 4799/2005 pe rolul Tribunalului Olt. Prin 

sentinta nr. 20/19.10.2005 pronuntata de catre Tribunalul Olt in dosarul nr. 4799/2005, s-a anulat ca 

netimbrata cererea reclamantei Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cererea 

intervenientei Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Apelul declarat de catre Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare impotriva sentintei nr. 

20/19.10.2005 a fost admis in data de 24.01.2006 de catre Curtea de Apel Craiova care a dispus prin 

Decizia nr. 11/23.01.2006 rejudecarea cauzei de catre Tribunalul Olt. 

S.C. Alro S.A. a declarat recurs la data de 15.02.2006 impotriva Deciziei nr. 11/23.01.2006 

pronuntata de catre Curtea de Apel Craiova, dosarul fiind pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 

La termenul din data de 28.06.2006, Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat la cunostinta 

despre transferul calitatii procesuale de la AVAS la Fondul Proprietatea prin efectul legii si a judecat 

recursul pe fond. Recursul S.C. Alro S.A. a fost respins, dosarul fiind inaintat Tribunalului Olt pentru 

judecarea in fond a litigiului. 

Pe rolul Tribunalului Olt a fost inregistrat dosarul nr. 3629/1/2006 privind pe reclamanta S.C. 

Fondul Proprietatea S.A. in contradictoriu cu parata S.C. Alro S.A. si intervenienta CNVM avand ca 

obiect actiunea in anulare a hotararii AGEA din 23.06.2005. Dosarul a avut termen de judecata la data 

de 23.02.2007 cand s-a acordat un nou termen la data de 30.03.2007. 

La data de 30.03.2007 dosarul a ramas in pronuntare; pronuntarea a fost amanata pentru data 

de 06.04.2007 cand prin sentinta nr. 14/06.04.2007 Tribunalul Olt a respins, ca neintemeiata, cererea 

reclamantei S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru anularea punctelor 1 si 2 din Hotararea Adunarii 

Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 349 din 23.05.2005. De asemenea, Tribunalul Olt, prin 

aceeasi sentinta a respins, ca neintemeiata, cererea de interventie in interes propriu a Comisiei 

Nationale a Valorilor Mobiliare de blocare de la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti a pachetului 

de 282.505.045 actiuni emise de S.C. Alro S.A. Slatina urmare a majorarii capitalului social prin 

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 349 din 23.05.2005. 
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Impotriva sentintei nr. 14/06.04.2007 emisa de Tribunalul Olt, S.C. Fondul Proprietatea S.A. a 

promovat apel, inregistrandu-se dosarul nr. 3629/1/2006 pe rolul Curtii de Apel Craiova, care a avut 

prim termen de judecata la data de 11.06.2007. La termenul din data de 03.09.3007 instanta a ramas in 

pronuntare,  s-a amanat pronuntarea in data de 10.09.2007 cand au fost respinse apelurile. 

Impotriva deciziei nr. 181/10.09.2007 emisa de Curtea de Apel Craiova, S.C. Fondul 

Proprietatea S.A. a promovat recurs, inregistrandu-se dosarul nr. 10242/1/2007 pe rolul Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie, care a avut termen de judecata la data de 13.03.2008. Conform certificatului de grefa 

eliberat de Inalta Curte de Casatie si Justitie in data de 25.04.2008, recursul a fost respins.  
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