
1 
  

COMISIA NA IONAL  A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

ORDONAN A NR.  367 /01.11.2012 
 
 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) i art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. 
adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobat  prin Legea nr.514/2002, modificat  i completat  prin Legea 
nr.297/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare,  
 
Având în vedere Hot rârile Parlamentului României nr. 71/03.10.2007, nr. 2/14.01.2010, nr. 
18/27.09.2011 i 10/27.03.2012, 
 
Având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. WBS Romania S.A. în perioada 11.10.2012 �– 
18.10.2012 i investiga iile derulate privind activitatea acestei societ i se re in urm toarele: 
 

1. În contabilitatea societ ii nu au fost eviden iate opera iuni bancare realizate prin intermediul 
conturilor bancare deschise de societate la o institu ie de credit din str inatate. Totodat , au fost 
identificate situa ii în care documentele furnizate cu ocazia controlului tematic prezentau 
informa ii diferite fa  de acelea i documente transmise la sediul CNVM prin raport rile 
periodice. 

a. Neînregistrarea în contabilitate a unor opera iuni derulate prin conturile bancare a 
determinat raportarea unor solduri incorecte privind disponibilit ile societ ii i implicit 
efectuarea de c tre societate a unor raport ri lunare, semestriale i anuale c tre CNVM 
care nu prezentau imaginea fidel  i corect  a situa iei financiare a societ ii. Fapta 
reprezint  înc lcarea prevederilor art. 23 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, art. 152 alin. 
(1) lit. e), art. 127 teza 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 i art. 15 din 
Regulamentul CNVM nr. 4/2011. De asemenea, prezentarea unor informa ii 
incorecte/incomplete în cuprinsul declara iilor oferite CNVM reprezint  înc lcarea 
prevederilor art. 127 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006; 

b. Apari ia i perpetuarea acestei situa ii privind raport rile care nu reprezentau fidel i 
corect situa ia societ ii constituie înc lcarea prevederilor art. 63 alin. (7) i ale art. 67 
alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 i ale art. 24 alin. (1) din OUG nr. 
99/2006; 

c. Prin avizarea respectivelor raport ri, reprezentan ii Compartimentului de Control Intern 
i-au asumat informa iile raportate i, de i situa iile financiare nu prezentau imaginea 

fidel  i corect  a societ ii, nu au semnalat acest lucru i nu au f cut propuneri de 
remediere. Fapta constituie neîndeplinirea corespunz toare, de c tre reprezentan ii 
Compartimentului de Control Intern, a atribu iilor prev zute de art. 76 lit. c) i lit. d) din 
Regulamentul CNVM nr. 32/2006; 

d. Având în vedere dispozi iile art. 80 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, prin 
raportarea unor situa ii care nu reprezentau fidel starea societ ii i implicit denaturau 
raport rile privind adecvarea capitalului la riscuri, societatea nu a implementat 
corespunz tor politicile privind evaluarea riscurilor suportate, încâlcând prevederile art. 
24 alin. (1) i prevederile sec iunii 8 Capitolul III din Titlul II, Partea I din OUG nr. 
99/2006.  

2. Specimenele de semn tur  declarate i valide la momentul controlului, în rela ia cu institu iile 
de credit la care societatea avea deschise conturi, erau diferite de cele aprobate prin Hot rârea 
Consiliului de Administra ie al S.S.I.F. WBS Romania S.A. din data de 02.04.2012. Prin faptul 
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c  reprezentan ii societ ii nu au procedat la modificarea specimenelor de semn tur  declarate 
în rela ia cu institu iile bancare, au fost înc lcate prevederile art. 63 alin. (2) lit. c) din 
Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 

3. A fost identificat  o situa ie în care societatea nu a restituit, la solicitarea clientului, fondurile 
apar inând acestuia. Fapta reprezint  înc lcarea prevederilor art. 90 alin. (3) lit. c) din 
Regulamentul CNVM nr. 32/2006 i art. 27 din Legea nr. 297/2004, cu modific rile i 
complet rile ulterioare. 

4. Societatea a p strat disponibilit i proprii în conturile destinate p str rii fondurilor clien ilor. 
Fapta reprezint  înc lcarea prevederilor art. 90 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 91 alin. 
(1) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) i lit. d) din Statutul CNVM aprobat prin OUG nr. 
25/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare, art. 12 alin. (1) lit. c) i lit. d), art. 272 alin. (1) lit. a) 
pct. 3, art.273 alin. (1) lit. a) pct (ii), art. 273 alin. (4) pct. (2) din Legea nr. 297/2004 modificat  i 
completat  prin OUG nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 i lit. b) pct. 2, alin. (2) i alin. 
(3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, 
În baza analizei efectuate de c tre direc iile de specialitate i a deliber rilor purtate în cadrul edin ei 
din data de 01.11.2012, C.N.V.M. a hot rât emiterea urm torului act individual:  

 
ORDONAN  

 
Art. 1 Se sanc ioneaz  cu amend  în cuantum de 40.907,2 lei i retragerea autoriza iei de func ionare 
S.S.I.F. WBS Romania S.A. identificat  cu CUI 9334845, J 40/2440/1997, având sediul social la adresa 
str. Ionel Perlea nr. 14, etaj 1, sector 1, Bucure ti. 
 
Art. 2 Amenda se va achita la Administra ia Financiar  din raza teritorial  unde î i are sediul social 
contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea Ordonan ei. Prezenta ordonan  constituie 
titlu executoriu. O copie a dovezii achit rii amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua 
lucr toare urm toare zilei achit rii amenzii. 
 
Art. 3 În cazul în care amenda nu va fi achitat  în termenul prev zut, se vor lua m suri în vederea 
execut rii silite. 
 
Art. 4 Cu drept de contesta ie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunic rii. Contesta ia 
nu suspend  executarea.  
 
Art. 5 Se radiaz  din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/400062  care atest  înscrierea 
societ ii de servicii de investi ii financiare WBS Romania S.A. în Sec iunea Intermediari -  
Subsec iunea societ ilor pentru servicii de investi ii financiare. La data intr rii în vigoare a prezentei 
înceteaz  valabilitatea tuturor deciziilor emise în numele societ ii de servicii de investi ii financiare 
WBS Romania S.A. 
 
Art. 6 În termen de cel mult 15 zile de la data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e, S.S.I.F. WBS 
Romania S.A. are urm toarele obliga ii: 
 de a numi o persoan  responsabil  pentru gestionarea arhivei societ ii dup  retragerea autoriza iei 

de func ionare, de a indica adresa la care este p strat  arhiva; 
 de a restitui toate sumele de bani apar inând clien ilor creditori; 
 de a transfera toate instrumentele financiare apar inând clien ilor i aflate în custodia societ ii în 

conformitate cu dispozi iile exprese ale de in torilor, imediat la solicitarea acestora sau în lipsa 
acestora, la expirarea termenului în conformitate cu regulile pie ei; 
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La expirarea termenului de 15 zile societatea va notifica CNVM cu privire la îndeplinirea obliga iilor 
anterior enumerate. 
 
Art. 7 În conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, în termen de 30 
zile de la data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e, S.S.I.F. WBS Romania S.A. are obliga ia de a 
convoca AGA în vederea lichid rii societ ii sau modific rii obiectului de activitate al acesteia i, dup  
caz, de a elimina din denumirea societ ii sintagma �„Societate de servicii de investi ii financiare�”. 
 
Art. 8. Societatea are obliga ia de a p stra pentru o perioad  de cel pu in 5 ani, toate eviden ele i 
înregistr rile referitoare la serviciile i activit ile de investi ii desf urate. 
 
Art. 9 Prezenta ordonan  se comunic  S.S.I.F. WBS Romania S.A., S.C. Bursa de Valori Bucure ti 
S.A.,  S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex 
S.A., S.C. Casa de Compensare Bucure ti S.A., S.C. Casa Român  de Compensa ie S.A. 
 
Art. 10  Prezenta Ordonan  intr  în vigoare la data emiterii ei i se va publica în Buletinul i pe site-ul 
C.N.V.M. 
 
 

 

 
PRE EDINTE, 

Eugenia Carmen NEGOI  

 
 


