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Excelenþei sale 

Domnului Procuror General
A U G U S T I N   L A Z A R

Referitor: Solicitare de dispunere de mãsuri pentru soluþionarea unor denunþuri penale în vederea
protejãrii portofoliului SIF "TRANSILVANIA" SA.

Stimate Domnule Procuror General,

Vã adresãm aceastã Scrisoare deschisã, în numele Directoratului Societãþii de Investiþii Financiare
"TRANSILVANIA" SA - societate administratã în sistem dualist, listatã pe ringul Bursei de Valori din
Bucureºti, având milioane de acþionari, deoarece toate demersurile/denunþurile penale fãcute pânã acum
diverselor instituþii ale Statului, legal abilitate, în ultimii patru ani nu au fost încã soluþionate, nici prin
rezoluþii de neînceperea urmãririi penale, nici prin trimiterea în judecatã a fãptuitorilor.

Denunþurile fãcute privesc o serie de infracþiuni sãvârºite de mai multe persoane fizice ºi juridice,
infracþiuni care au adus pagube deosebite portofoliului SIF "TRANSILVANIA" SA, în cadrul societãþilor
comerciale COMCM SA Constanþa ºi SCUT SA Constanþa.

Repetatele cereri de soluþionare fãcute la parchetele competente, la alte instituþii abilitate ale statului,
probabil datoritã complexitãþii problematicii denunþate, declinãrii de competenþe de la o instituþie la alta,
volumului mare de lucrãri, au fãcut ca dupã aproape patru ani sã nu existe încã niciun fel de soluþii.

Cu denunþurile penale fãcute de SIF "TRANSILVANIA" SA au fost informate, în afarã de parchetele
competente ºi alte instituþii ale statului cu atribuþii în domeniu, inclusiv cele de reglementare ºi
supraveghere a pieþei de capital, instituþii de verificare ºi control, instituþii care au confirmat infracþiunile
sãvârºite, fãcând la rândul lor plângeri penale, depistând ºi alte infracþiuni, în special cele legate de spãlare
de bani ºi de evaziune fiscalã.

Considerãm cã datoritã faptului cã dupã patru ani nu s-au dispus soluþii definitive, se încurajeazã în
mod direct, persoanele denunþate sã sãvârºeascã ºi alte infracþiuni în formã continuatã ºi sã atace
continuu, în mod public top managementul SIF "TRANSILVANIA" SA.

Pentru a evita sãvârºirea de noi infracþiuni, pentru a se rezolva cu celeritate sesizãrile fãcute atât de SIF
"TRANSILVANIA" SA, cât ºi de alte instituþii legal abilitate care confirmã sãvârºirea acelor infracþiuni de cãtre 
acelaºi grup de persoane fizice/juridice, care au creat pagube foarte mari pentru acþionarii SIF
"TRANSILVANIA" SA, pentru cã cererile noastre repetate în ultimii patru ani nu au fost soluþionate, vã
rugãm, în cel mai respectuos mod posibil de a dispune instituþiilor abilitate de a accelera cercetãrile ºi a
rezolva cu celeritate cele sesizate, acþiuni în beneficiul milioanelor de acþionari ai SIF "Transilvania" SA,
pentru a proteja imaginea ºi averea societãþii.

Cu deosebit respect, 
D I R E C T O R A T U L   S O C I E T Ã Þ I I,
dr. ec. Mihai  Fercalã
dr. ec. Iulian Stan


