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Raport curent nr. 7746 din data 15.07.2022 
 

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, 
completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al 
Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru 
specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a 
Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 
1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 
 
 
Data raportului: 15 iulie 2022 
Denumirea societății: ROMCAB S.A. Tîrgu Mureș – în reorganizare judiciară 
Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Tîrgu Mureș, 540252, România 
Contact: Secretariat +40.265.312.540 
Fax: +40.265.312.551 
E-mail: romcab@romcab.com 
Web: www.romcab.com 
Număr de Ordine în Registrul Comerțului Mureș: J26/764/1995 
Cod de identificare fiscală: 7947193 
Atribut fiscal: RO 
Capital social: 23.465.165 lei 
Număr de acțiuni: 234,651,650 
Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune 
Piața reglementată:  BVB – REGS  
Simbol piață: MCAB 
 
 
Către:  Autoritatea de Supraveghere Financiară 
  Bursa de Valori București 
 
 

Subscrisa ROMCAB S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 

redressement), emitem prezentul raport prin intermediul căruia aducem la cunoștința celor interesați 

faptul că azi 15.07.2022 Tribunalul Mureș s-a pronunțat în dosarul nr. 2532/102/2020, având ca obiect: 

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), părți: Prosszer Zoltan – Inculpat, 

Romcab S.A. – Parte responsabilă civilmente, ANAF – DGRFP Brașov – AJFP Mureș – parte civilă, 

astfel: ” În temeiul art. 396 alin. 1 și 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II a 

Cod procedură penală achită pe inculpatul P.Z. [dp] de sub acuza săvârșirii infracțiunii prevăzute de 

art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (6 acte materiale) 

și reținerea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 25 alin. 1 Cod procedură penală respinge ca nefondată 

acțiunea civilă formulată de ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov prin 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală 
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cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză, în care sunt incluse și cele efectuate în cursul urmăririi 

penale, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpat, 

partea civilă, partea responsabilă civilmente și procuror. Pronunţată prin punerea la dispoziția părților 

și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 

15 iulie 2022. Document: Hotarâre  103/2022  15.07.2022” 

 

 

        

Zoltan Prosszer 

Administrator Special 
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