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DECIZIA NR. 96/ 31.01.2022 

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 

alin. (2), art. 14 și art. 212 alin. (1) alin. (11) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare 

și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară,  

  

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață (fost art. 923 din Legea nr. 24/2017), societatea 

ELECTROAPARATAJ S.A. avea obligația: 

(1) (...) de a anunța public, prin întocmirea și publicarea unui raport, tranzacțiile semnificative cu 

părți afiliate, ulterior aprobării acestora potrivit alin. (8) și cel târziu la momentul încheierii lor. 

 

Art. 108 din Legea nr. 24/2017 republicată (fost art. 923 din Legea nr. 24/2017) înlocuiește art. 82 din 

Legea nr. 24/2017 începând cu data de 28 august 2020. 

 

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în forma în vigoare până la data de 28.08.2020, 

administratorii emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață 

reglementată sunt obligați să raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către emitent cu 

administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele cu care aceștia 

acționează concertat, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de 

euro. 

 

În urma verificărilor efectuate privind situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 

și, având în vedere achizițiile de la societatea ELJ Automotive S.A. în sumă de 859.558 lei și de la 

societatea Romlux Lighting Company S.A. în sumă de 1.452.647 lei în anul 2019, părți afiliate ale 

Electroaparataj S.A., prin adresa nr. SI-DG/3695/22.03.2021 Autoritatea de Supraveghere Financiară 

a solicitat emitentului punctul de vedere privind incidența prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017. 

 

În urma verificărilor efectuate privind situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 

și a raportului anual 2020, au rezultat informații care fac trimitere pe de o parte la existența unor 

tranzacții cu părți afiliate, iar de pe cealaltă parte evidențiază sume asociate acestor contracte, care ar 

putea atrage incidența prevederilor art. 108 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată. 

 

În acest sens, autoritatea a transmis adresa nr. SI-DG/15213/31.08.2021 prin care a solicitat: 

➢ punctul de vedere precum și informații suplimentare cu privire la existența unor eventuale 

tranzacții cu părți afiliate care intră sub incidența art. 108 alin. (1) și alin. (5) și care nu au 

fost raportate, respectiv din care să rezulte inclusiv dacă tranzacțiile cu părți afiliate 

evidențiate în cadrul raportului anual aferent exercițiului financiar 2020 intră sub incidența 

art. 108 alin. (1) din Legea nr. 24 /2017 republicată, iar în caz afirmativ, 

➢ motivele pentru care acestea nu au făcut obiectul unor rapoarte curente. 

 

În cuprinsul adresei de răspuns nr. 432/16.09.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/28520/16.09.2021, 

societatea Electroaparataj S.A. a transmis un document în care erau descrise tranzacțiile încheiate între 

părți afiliate în perioada 01.01.2019-31.08.2021. 
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Informațiile comunicate A.S.F., care vizau tranzacțiile încheiate între părți afiliate pentru perioada 

01.01.2019-31.08.2021, au făcut obiectul unui raport curent publicat pe website-ul B.V.B. în data de 

21.09.2021. 

 

În urma verificărilor efectuate de A.S.F. în ceea ce privește respectarea prevederilor legale de 

transparență a rezultat faptul că societatea nu a dispus măsurile care se impuneau în vederea asigurării 

respectării obligației de raportare periodică, respectiv a termenului legal de raportare a tranzacțiilor 

prevăzute de art. 82 din Legea nr. 24/2017, în vigoare până la data de 28.08.2020, și de art. 108 alin. 

(1) din Legea nr. 24/2017 republicată (fost art. 923 din Legea nr. 24/2017, în vigoare între 28.08.2020 

– 10.08.2021), precum și în ceea ce privește obligația de a asigura întocmirea unui raport de audit în 

vederea analizării respectivelor tranzacții încheiate în cursul unui semestru. 

 

Pe baza informațiilor din raportul curent din data de 21.09.2021, enumerăm infra elementele 

contractelor în baza cărora au fost făcute tranzacții ce depășesc: 

- valoarea de 50.000 euro pe anii 2019 sau 2020 (în conformitate cu fostul art. 82 din Legea 

nr. 24/2017): 
 

Nr 

crt.  

Părțile actului juridic Data încheierii și 

nr. act 

Valoarea 

cumulată a 

tranzacțiilor pe 

an, în baza 

actului juridic 

Prevedere 

legală 

(Legea nr. 

24/2017) 

1. ELECTROAPARATAJ S.A. 

("Vânzător") cu Societatea ELJ 

Automotive S.A. 

("Cumpărător") 

15495/15.12.2016 487.442,27 lei /an 

2019 

Art. 82 

271.932,53 lei / an 

2020 

Art. 82 

2. ELJ AUTOMOTIVE 

S.A.("ELJ AUTOMOTIVE") 

cu societatea 

ELECTROAPARATAJ 

S.A.("ELECTROAPARATAJ") 

2779/20.02.2018 859.558,29 lei / an 

2019 

Art. 82 

392.022,98 lei /  

an 2020 

Art. 82 

3.  ROMLUX LIGHTING 

COMPANY S.A. ("Locator") 

cu societatea 

ELECTROAPARATAJ S.A. 

("Locatar") 

39/18.02.2019 + 

Acte adiționale 1 - 4 

823.616,09 lei / an 

2019 

Art. 82 

883.895,93 lei / an 

2020 

 

Din care, 

703.205 lei 

pe semestrul 

1 2020 – 

Art. 82 

 

4.  ROMLUX LIGHTING 

COMPANY S.A. ("Locator") 

cu societatea 

ELECTROAPARATAJ S.A. 

("Locatar") 

14/08.09.2009 + 

Acte adiționale 1 - 6 

256.814,40 lei / an 

2019 

Art. 82 

203.504,15 lei / an 

2020 

Nu 

depășește 

50.000 euro 

 

Reținem faptul că valoarea cumulată a tranzacțiilor efectuate în anul 2019 și în primul semestru al 

anului 2020, raportat la fiecare dintre contractele de mai sus, depășește suma de 50.000 euro.  

 

-  valoarea de 5% din activele nete ale emitentului conform art. 923 și art. 108 alin. (3) din 

Legea nr. 24/2017: 
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Nr 

crt.  

Părțile actului juridic Data încheierii și 

nr. act 

Valoarea cumulată a 

tranzacțiilor pe an, în 

baza actului juridic 

Prevedere 

legală 

(Legea nr. 

24/2017) 

1. ELECTROAPARATAJ S.A. 

("Vânzător") cu Societatea ELJ 

Automotive S.A. ("Cumpărător") 

15495/15.12.2016 619.417 lei/ 

01.01.2021-31.08.2021 

Art. 108 (fost 

art. 92^3) 

2. ELJ AUTOMOTIVE S.A.("ELJ 

AUTOMOTIVE") cu societatea 

ELECTROAPARATAJ 

S.A.("ELECTROAPARATAJ") 

2779/20.02.2018 784.120,17lei/ 

01.01.2021– 

31.08.2021  

Art. 108 (fost 

art. 92^3) 

 

La data de 31.12.2020, societatea Electroaparataj S.A. a avut un activ net contabil în valoare de 

8.822.842 lei (conform raport anual 2020), astfel că 5% din valoarea acestuia reprezintă 441.142 lei 

(5% din 8.822.842 lei).  

 

Aceste tranzacții au fost raportate pe website-ul B.V.B. doar în urma solicitării A.S.F., prin raportul 

curent din data de 21.09.2021, fiind astfel depășit termenul legal de raportare (de îndată, orice act 

juridic încheiat conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 în vigoare până la data de 28.08.2020 sau cel 

târziu la momentul încheierii lor conform art. 108 alin (1) din Legea nr. 24/2017 republicată).   

 

Din verificările efectuate, nu au fost identificate rapoarte curente în sensul prevederilor prevăzute 

succesiv de art. 82, art. 923 și art. 1081 din Legea nr. 24/2017 privind contractele și actele adiționale 

încheiate de Electroaparataj S.A. și ELJ Automotive S.A., singurele informații disponibile pentru 

investitori fiind cele în cuprinsul rapoartelor periodice (raportul Consiliului de administrație, situațiile 

financiare anuale / semestriale). 

 

Prin urmare, se constată încălcarea obligației de respectare a cerințelor de raportare prevăzute succesiv 

de art. 82, art. 923 și art. 108 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, faptă ce constituie contravenție potrivit 

art. 146 alin. 1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 republicată (fost art. 126 alin. 1 lit. a) pct. 3 din 

Legea 24/2017) și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 ii) din 

Legea 24/2017 republicată (fost art. 127 alin. 1 lit. c pct. 2ii din Legea nr. 24/2017).  

 

Persoana responsabilă pentru respectarea cerințelor de raportare menționate mai sus este societatea 

Famagusta Management S.R.L, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății 

Electroaparataj S.A. 

 

În temeiul prevederilor prevăzute succesiv de art. 82, art. 923 și art. 108 din Legea nr. 24/2017, ale art. 

146 alin. 1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 republicată (fost art. 126 alin. 1 lit. a pct. 3 din Legea 

24/2017) și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 ii) din Legea 24/2017 republicată (fost art. 127 alin. 1 lit. c 

pct. 2ii din Legea nr. 24/2017), 

 

făcând aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, pentru contravenția reținută în sarcina Famagusta Management S.R.L., 

                                                 
1 Diferențele dintre situațiile reglementate de art. 82 și art. 923, devenit art. 108 din Legea nr. 24/2017 ca urmare a 

renumerotării și republicării actului normativ, constau în valoarea pragului de semnificație a tranzacțiilor încheiate cu părțile 

afiliate (de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro, inițial, respectiv de mai mult de 5% din activele nete ale 

emitentului) și de sfera de cuprindere a persoanelor vizate. Tranzacțiile analizate, încheiate de societatea Electroaparataj 

S.A. cu persoanele prevăzute de art. 82 din Legea nr. 24/2017/părțile afiliate, s-au aflat sub incidența acestor articole.  
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în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 

26.01.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea 

 

DECIZIE 

 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea Famagusta Management S.R.L. -  reprezentată prin 

domnul Adrian Ioan Rus -, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății 

ELECTROAPARATAJ S.A., identificată prin CUI 25564340, sediul social str. Av. M. Zorileanu, 

mansardă, Sector 1, București. 

 

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării.  

 

Art. 3. Prezenta decizie este comunicată societății Famagusta Management S.R.L. și societății 

ELECTROAPARATAJ S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se publică în 

Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Piața de capital/Sancțiuni și pe 

website-ul B.V.B. la pagina emitentului Electroaparataj S.A., în conformitate cu prevederile art. 150 

alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 4. Decizia nr. 96/ 31.01.2022 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în 

care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe 

website-ul B.V.B. și al A.S.F. 

 

 

PREȘEDINTE  

Nicu MARCU 
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