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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 
     
     

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Propunerii 
legislative pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996, trimisă spre 
examinare pe fond, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități cu adresa nr.Plx.72/2019 din 25 februarie 2019. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
 

            PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE, 
   

 
    Iulian Iancu            Nicușor Halici 

 
 

 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 26.03.2019 
Nr. 4c-3/55/2019 

 Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
București, 12.03.2019 
Nr. Plx 72/2019 

simona.tarzioru
comisii
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 

 

 
 

R A P O R T   C O M U N 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități, au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii concurenței 
nr.21/1996, transmisă cu adresa nr.Plx. 72/2019 din 25 februarie 2019, înregistrată la 
Comisia pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/55/2019 din 26 februarie 2019. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1008/24.10.2018, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

Guvernul, prin actul nr.125/DPSG/01.02.2019, nu susține adoptarea 
inițiativei legislative în forma prezentată. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 18 februarie 2018. 
  Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, cu avizul 
nr.4c-1/29 din 12 martie 2019, avizează negativ propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
Legii concurenței nr.21/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul că, în situația în care decizia Consiliului Concurentei este 
contestată în instanță, aceasta constituie titlu executoriu la data la care hotărârea 
instanței de judecată devine definitivă. Totodată, se are în vedere modificarea 
modalității de individualizare a sancțiunilor contravenționale prevăzute la 
alin.(1) al art.55, prin raportare la cifra de afaceri aferente produsului/serviciului 
care face obiectul conduitei anticoncurențiale realizată în anul aferent declanșării 
investigației, și nu cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior 
sancționării. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități au examinat propunerea legislativă în ședința din 12 
martie 2019, iar membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat propunerea 
legislativă în ședința din 26 martie 2019. 
  La lucrări au fost prezenți din partea Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități conform listei de prezență, iar din partea Comisiei pentru industrii și servicii 
au fost prezenți 19 deputați din totalul de 20 deputați. 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 26.03.2019 
Nr. 4c-3/55/2019 

 Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
București, 12.03.2019 
Nr. Plx 72/2019 
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La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii au participat, în calitate 
de invitați, din partea Consiliului Concurenței domnii Bogdan Chirițoiu – președinte, 
George Anglițoiu – șef serviciu, Adrian Mitu – inspector de concurență. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, 
membrii celor două comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
concurenței nr.21/1996, din următoarele considerente:  

- referitor la propunerea de modificare a alin.(4) al art.24: contrar 
argumentației din expunerea de motive care sugerează lipsa obligativității unui control 
judiciar asupra actului administrativ emis de către Consiliul Concurenței, conform 
prevederilor art.51 din lege, deciziile prin care sunt constatate contravențiile și aplicate 
sancțiunii pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în 
termen de 30 de zile de la comunicare. De asemenea, alin.(2) al art.55 prevede că 
instanța poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. Prin 
urmare, legea prevede posibilitatea suspendării de către instanță a executării deciziei 
atacate; 

- referitor la propunerea de modificare a alin.(1) al art.55: este de 
menționat că scopul sistemului de sancționare a întreprinderilor ce se fac vinovate de 
săvârșirea unor fapte anticoncurențiale este de a pedepsi societățile care au încălcat 
normele de concurență și de a le descuraja să adopte ori să continue comportamente 
ilicite. Totodată, stabilirea amenzii prin raportare la cifra de afaceri totală din exercițiu 
financiar precedent este prevăzută și în Regulamentul (CE) nr.1/2003 al Consiliului 
privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 
din tratat. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera decizională pentru 
această propunere legislativă este Camera Deputaților. 
 
 
 

           PREȘEDINTE,       PREȘEDINTE,   
 

  Iulian Iancu              Nicușor Halici  
 
 
 
 
SECRETAR,    SECRETAR, 
 

          Roxana Mînzatu               Aida Cristina Căruceru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Isabela Patricia Robe     Consilier parlamentar, Alina Grigorescu 


