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Evenimente importante de raportat: Plângere penală 

S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor faptul că s-a 
constituit parte civilă în dosarul penal nr. 17511/P/2014, dosar aflat în cercetare la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Constanţa. 

În cadrul acestui dosar, prin Ordonanţa din data de 18.11.2014 s-a dispus începerea 
urmăririi penale IN REM, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu şi 
dobândirea, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul 
consiliului de supraveghere sau al directorarului ori reprezentantul legal al societăţii, în contul 
societăţii, de acţiuni ale altor societăţi, la un preţ pe care îl ştie vădit superior valorii efective, 
sau vânzarea, pe seama societăţii, de acţiuni pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care 
are cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau 
pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii.  

Dosarul mai sus menționat a fost format ca urmare a sesizării Autorităţii de 
Supraveghere Financiară adresată Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa – Serviciu de 
Investigare a Criminalităţii Economice cu privire la săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 
272 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, în legătură cu tranzacţiile realizate de Societatea 
COMCM S.A. cu acţiuni SCUT, în perioada 08.08.2014 – 09.09.2014. 
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