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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 07.09.2006
           Nr.23/145/2006

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, transmisă cu adresa

nr.P.l.x 555 din 29 iunie 2006.

În raport de conţinutul său normativ, propunerea legislativă se

încadrează în categoria legilor organice.

În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României,

republicată, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

industrii
Original
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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea

Legii concurenţei nr.21/1996

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
concurenţei nr.21/1996, transmisă cu adresa nr.P.l.x 555 din 29 iunie 2006,
înregistrată la comisie sub nr.23/145 din 29 iunie 2006, iniţiată de domnul deputat
Cezar Florin Preda.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României,
republicată, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu
observaţii şi propuneri, conform avizului nr.889 din 26 iunie 2006.

Guvernul a transmis, prin punctul de vedere din 23 august 2006, că nu
susţine adoptarea propunerii legislative.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil
propunerea legislativă, cu avizul nr.31/873 din 28 august 2006.

Iniţiativa legislativă îşi propune ca obiectiv consolidarea independenţei
Consiliului Concurenţei, principalele modificări operate vizând modul de numire şi
revocare a membrilor acestui for. Totodată, excedând scopului precizat în Expunerea
de motive, se propune coborârea limitelor cifrei de afaceri ce atrag obligaţia de
notificare, către Consiliul Concurenţei, a unei concentrări economice, precum şi
micşorarea termenului în care o decizie a acestei autorităţi poate fi contestată în
instanţă.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Consiliului
Concurenţei: domnul preşedinte Mihai Berinde şi doamna director Cristina Butacu.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au examinat propunerea legislativă în
şedinţa din 6 septembrie 2006.
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La lucrări au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 23 membri ai
comisiei.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au concluzionat că:
- micşorarea pragurilor valorice existente în acest moment prin

stabilirea unui prag valoric de 5 milioane Euro nu corespunde principiilor şi
cerinţelor comunitare, tendinţa fiind contrară, având în vedere că nivelul pragurilor
se va raporta nu numai la piaţa naţională, ci şi la cea europeană.

- modalitatea de organizare a autorităţii de concurenţă din România,
fiind similară cu cea a 19 din 25 de state membre ale Uniunii Europene, rezultă că
sunt determinante criteriile competenţei profesionale şi ale reputaţiei pe care trebuie
să le îndeplinească cei numiţi, criterii prevăzute de Legea concurenţei în forma
actuală. Pe de altă parte, revenirea la un număr de 10 membri, în loc de 7, aşa cum se
propune prin proiectul de modificare a Legii concurenţei, nu e de natură să asigure o
mai mare eficienţă a activităţii Consiliului Concurenţei, cu atât mai mult cu cât după
aderare o parte din competenţele autorităţii de concurenţă din România vor fi
preluate de către Comisia Europeană.

- în ceea ce priveşte criteriile de selecţie a membrilor Consiliului
Concurenţei ce se doreşte a fi introduse în Legea concurenţei, prin proiectul de
modificare, la art.17 alin.(7), acestea se regăsesc întocmai în actuala formă a legii, la
art.17 alin.(3), motiv pentru care nu este justificată propunerea formulată.

- prin termenul de 30 de zile, existent în forma actuală a legii, este
asigurat dreptul părţilor interesate de a-şi pregăti acţiunea împotriva deciziilor
Consiliului Concurenţei, la instanţa de fond.

Având în vedere cele de mai sus, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi şi 3 abţineri, respingerea propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996.

În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României,
republicată, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.

               PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

            Dan Ioan Popescu                                        Aurelia Vasile

Consilier,
Silvia Vlăsceanu
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