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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTA ŢILOR 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 4c-7/814 

 
  

     
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au fost sesizate spre dezbatere, 
în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, trimis cu adresa nr.PLx 741/2015 din 28 octombrie 2015. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.695/29.06.2015, avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă cu observaţii şi 
propuneri, preluate de iniţiator. 
  Senatul, în conformitate cu prevederile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, a adoptat 
proiectul de lege. 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 4c-3/329/2015  
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  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, cu avizele nr.PL-x 741/2015/10.11.2015, nr.4c-1/380/10.11.2015, respectiv nr.4c-2/966/11.11.2015, avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Astfel, sunt propuse unele măsuri de eficientizare a activităţii de instrumentare a cazurilor, prin introducerea procedurii de 
tranzacţionare a unui mecanism care să ofere Consiliului Concurenţei posibilitatea de a modifica pragurile de notificare a concentrărilor 
economice printr-un viitor act normativ care să poată fi actualizat cu regularitate, fără proceduri legislative dificile.  
  De asemenea, este înfiinţată funcţia de director general, funcţie publică de conducere, care va coordona activitatea 
executivă, ca o măsură necesară de separare eficientă a funcţiilor decizionale de cele executive, prin instituirea posibilităţii Consiliului 
Concurenţei de a efectua inspecţii inopinate şi în etapa preliminară, anterior declanşării unei proceduri de investigaţii din partea 
Comisiei Europene. 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţele din 19 noiembrie şi 14 decembrie 2015. 
  La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au participat, în calitate de invitaţi, din partea Consiliului Concurenţei: 
domnul Bogdan Ghiriţoiu – preşedinte şi doamnele Daniela Bădilă - director general şi Cristina Coruţ – inspector de concurenţă. 

La lucrări au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 18 deputaţi, membri ai comisiei. 
 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de lege în şedinţa din 15 decembrie 2015. 

  La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Consiliului Concurenţei: domnul Bogdan Ghiriţoiu – 
preşedinte şi doamna Cristina Coruţ – inspector de concurenţă. 

La lucrări au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 membri ai comisiei. 
 
 
 
 
 



 3

În urma examinării ini ţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii, au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege cu amendamente, redate în anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport comun. 

 
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon       Iulian Iancu 

 
 

 

  

             

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Isabela Robe 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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ANEXĂ 
 

 
A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.31/2015 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii  

LEGE  
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2015 

pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr.21/1996 şi 
pentru completarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă nr.31 din 30 iunie 2015 
pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru 
completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului plătiţi 
din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.474 din 30 iunie 2015. 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.31 din 30 
iunie 2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei 
nr.21/1996 şi pentru completarea 
art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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 Partea I, nr.474 din 30 iunie 2015, 
cu următoarele modificări şi  

0 1 2 3 4 
   completări: 

 
Autori: membrii comisiilor 
 

 

3. Titlul Ordonanţei 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru 
completarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului plăti ţi 

din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice 
 

  
1. Titlul ordonanţei de urgenţă 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996 şi pentru 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului 
plătiţi din fonduri publice în anul 
2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice” 
 
Autori: membrii Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială  
 

 
Pentru respectarea normelor 

de tehnică legislativă. 

4. Art.I. – Legea concurenţei nr.21/1996, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.240 din 3 aprilie 
2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se complotează 
după cum urmează: 
 

 Nemodificat  

5. 1. La articolul 2, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Prin întreprindere, în sensul prezentei 
legi, se înţelege orice entitate economică 

 Nemodificat  
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angajată într-o activitate constând în 
oferirea de bunuri sau de servicii pe o 
piaţă dată, indiferent de statutul său juridic 
şi de modul de finanţare, astfel cum este 
definită în jurisprudenţa Uniunii 
Europene.” 
 

6. 2. La articolul 4, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.4. - (1) Preţurile produselor şi 
tarifele serviciilor şi lucrărilor se 
determină în mod liber prin concurenţă, pe 
baza cererii şi ofertei. Preţurile şi tarifele 
practicate în cadrul unor activităţi cu 
caracter de monopol natural sau al unor 
activităţi economice prevăzute prin lege se 
stabilesc şi se ajustează cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice, cu 
excepţia celor pentru care, prin legi 
speciale, sunt prevăzute alte competenţe.” 
 

 Nemodificat  

7. 3. La articolul 5, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.5. - (1) Sunt interzise orice înţelegeri 
între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor 
de întreprinderi şi practici concertate, care 
au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, 
restrângerea ori denaturarea concurenţei 
pe piaţa românească sau pe o parte a 
acesteia, în special cele care: 
a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de 
cumpărare sau de vânzare sau orice alte 
condiţii de tranzacţionare; 
b) limitează sau controlează producţia, 
comercializarea, dezvoltarea tehnică sau 

 Nemodificat  
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investiţiile; 
c) împart pieţele sau sursele de 
aprovizionare; 
d) aplică, în raporturile cu partenerii 
comerciali, condiţii inegale la prestaţii 
echivalente, creând astfel acestora un 
dezavantaj concurenţial; 
e) condiţionează încheierea contractelor 
de acceptarea de către parteneri a unor 
prestaţii suplimentare care, prin natura lor 
sau în conformitate cu uzanţele 
comerciale, nu au legătură cu obiectul 
acestor contracte.” 
 

8. 4. La articolul 6, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.6. - (1) Este interzisă folosirea în 
mod abuziv de către una sau mai multe 
întreprinderi a unei poziţii dominante 
deţinute pe piaţa românească sau pe o 
parte substanţială a acesteia. Aceste 
practici abuzive pot consta în special în: 
a) impunerea, direct sau indirect, a 
preţurilor de vânzare sau de cumpărare 
sau a altor condiţii de tranzacţionare 
inechitabile; 
b) limitarea producţiei, comercializării sau 
dezvoltării tehnice în dezavantajul 
consumatorilor; 
c) aplicarea în raporturile cu partenerii 
comerciali a unor condiţii inegale la 
prestaţii echivalente, creând astfel 
acestora un dezavantaj concurenţial; 
d) condiţionarea încheierii contractelor de 
acceptarea de către parteneri a unor 

 Nemodificat  
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prestaţii suplimentare care, prin natura lor 
sau în conformitate cu uzanţele 
comerciale, nu au legătură cu obiectul 
acestor contracte.” 
 

9. 5. Articolul 11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.11. - Sunt interzise concentrările 
economice care pot ridica obstacole 
semnificative în calea concurenţei efective 
pe piaţa românească sau pe o parte a 
acesteia, în special ca urmare a creării sau 
consolidării unei poziţii dominante.” 
 

 Nemodificat  

10. 6. La articolul 12, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (2), 
cu următorul cuprins: 
„(2) Pragurile valorice prevăzute la 
alin.(1) pot fi modificate prin hotărâre a 
Plenului Consiliului Concurenţei, care se 
pune în aplicare prin ordin al preşedintelui 
Consiliului Concurenţei, după obţinerea 
avizului Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Turismului, şi intră în 
vigoare la 6 luni de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
 

 Nemodificat  

11. 7. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:  
„(2) Notificarea poate fi efectuată şi în 
cazurile în care întreprinderile implicate 
demonstrează Consiliului Concurenţei 
intenţia de a încheia un acord sau, în cazul 
ofertei publice, şi-au anunţat intenţia de a 
face o astfel de ofertă, cu condiţia ca 

 Nemodificat  
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acordul sau oferta planificată să aibă ca 
rezultat o concentrare care îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art.12. 
 

……………. 
 
(9) Validitatea oricărei operaţiuni de 
concentrare economică, inclusiv a celor 
realizate cu încălcarea prevederilor 
alin.(6), depinde de analiza şi decizia pe 
care Consiliul Concurenţei o adoptă cu 
privire la operaţiune, potrivit prevederilor 
art.45 alin.(2), (4), (5) şi (8).” 
 

12.   2. La articolul I, după punctul 7 
se introduce un nou punct, 
punctul 71, cu următorul 
cuprins: 
„71. La articolul 15, alineatele (2) 
şi (11) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
(2) Durata mandatului membrilor 
Plenului Consiliului Concurenţei 
este de 5 ani, acesta putând fi 
reînnoit o singură dată, indiferent 
de durata mandatului exercitat 
anterior. Membrii Plenului 
îndeplinesc atribuţii conform 
regulamentelor aprobate de către 
Plen sau conform delegării 
preşedintelui. 

……….. 
 

(11) În situaţiile prevăzute la 
alin.(9) lit.b)-f) se va proceda, 

 
 
 
 
 
 
 
Completarea propusă aduce 
clarificări menite să evite 
interpretarea textului actual 
în sensul ca nu se pot cumula 
mai mult de două mandate  
în cazul în care  unul dintre 
mandate a încetat anterior 
expirării duratei mandatului. 
 
 
 
 
 
Propunerea are rolul de a 
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conform prevederilor alin.(1) şi 
(2), la desemnarea şi numirea unui 
nou membru al Plenului 
Consiliului Concurenţei pentru un 
mandat de 5 ani.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

evita, pentru viitor, situaţiile 
în care un loc în Plenul 
Consiliului rămâne vacant 
pentru o perioadă de timp 
insuficient de mare pentru ca 
un  profesionist în domeniu 
să fie interesat să preia 
această funcţie.  
 

13. 8. La articolul 19, alineatul (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:  
„(2) Fiecare comisie este formată din 3 
membri ai Plenului Consiliului 
Concurenţei. Preşedintele Consiliului 
Concurenţei stabileşte componenţa 
comisiei pentru fiecare caz în parte şi îl 
desemnează pe unul dintre membri pentru 
a conduce lucrările acesteia. La cererea 
unui membru al comisiei sau a 
preşedintelui Consiliului Concurenţei, 
cazul cu care comisia a fost învestită este 
supus atenţiei Plenului Consiliului 
Concurenţei, care va decide. 
(3) Pe baza hotărârii luate de plen sau de 
comisie, după caz, preşedintele 
Consiliului Concurenţei dispune, prin 
ordin, efectuarea de investigaţii. Prin 
acelaşi ordin este desemnat raportorul de 
caz, în baza propunerii directorului 
general.” 
 

 Nemodificat  

14. 9. La articolul 20, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) În caz de absenţă ori de 
indisponibilitate a preşedintelui, 

 Nemodificat  
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reprezentarea legală a Consiliului 
Concurenţei revine unuia dintre 
vicepreşedinţi desemnat prin ordin de 
preşedinte pentru durata absenţei sau a 
indisponibilităţii sale. În caz de 
indisponibilitate a vicepreşedinţilor 
Consiliului Concurenţei, delegarea poate 
fi f ăcută către un alt membru al Plenului 
Consiliului Concurenţei desemnat prin 
ordin de preşedinte pentru durata absenţei 
sau a indisponibilităţii sale.” 
 

15.   3. La articolul I, după punctul 9 
se introduc două noi puncte, 
punctele 91 şi 92, cu următorul 
cuprins: 
„91. La articolul 21, alineatul (3) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(3) Funcţia publică de specialitate 
pentru Consiliul Concurenţei este 
cea de inspector de concurenţă. 
Prin derogare de la prevederile 
art.56 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, ocuparea 
definitivă a funcţiei publice de 
specialitate se face numai prin 
promovare sau prin recrutare, în 
conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Având în vedere activitatea 
specifică pe care o realizează 
inspectorii de concurenţă, 
este necesar  ca accesul la 
funcţia de inspector de 
concurenţă să fie realizat în 
baza unui proces riguros de 
selecţie. Astfel, ocuparea 
funcţiei publice de inspector 
de concurenţă se va realiza 
doar prin promovare sau prin 
recrutare (conform legii 
privind statutul funcţionarilor 
publici, recrutarea implică 
organizarea unui concurs de 
selecţie). 
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92. La articolul 21, după alineatul 
(4) se introduce un nou alineat, 
alineatul (5), cu următorul 
cuprins: 
(5) Activitatea inspectorilor de 
concurenţă cu studii juridice care 
exercită atribu ţii de 
reprezentare a intereselor 
autorit ăţii în faţa instanţelor de 
judecată, prin derogare de la 
prevederile art.84 alin.(1) din 
Legea nr.130/2010 privind 
Codul de procedură civilă, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  constituie vechime în 
specialitate juridică şi este 
asimilată vechimii în munca 
juridic ă desfăşurată de 
consilierul juridic, potrivit 
prevederilor art.7 din Legea nr. 
514/2003 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier 
juridic, cu completările 
ulterioare.”  
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

 
În concordanţă cu 
prevederile noului cod de 
procedură civilă (NCPC)  
persoanele juridice pot fi 
reprezentate în faţa 
instanţelor de judecată numai 
prin consilier juridic sau 
avocat, în condiţiile legii. 
Inspectorii de concurenţă din 
cadrul Direcţiei Juridic 
Contencios îndeplinesc pe 
lângă atribuţii ce ţin de 
funcţia specifică de inspector 
de concurenţă şi atribuţii ce 
ţin de reprezentarea în faţa 
instanţelor se judecată şi 
avizarea actelor 
administrative emise de către 
autoritatea de concurenţă. 
Având în vedere că funcţia 
de inspector de concurenţă 
este o funcţie ce prezintă 
particularităţi semnificative 
faţă de funcţia generală de 
consilier juridic, dar care nu 
o exclude pe aceasta, este 
necesară reglementarea în 
lege a faptului că inspectorii 
de concurenţă din cadrul 
Direcţiei Juridic Contencios 
îndeplinesc actele de 
procedură prevăzute de 
NCPC specifice unui 
consilier juridic. 
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16. 10. La articolul 23, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
„(11) În organizarea Consiliului 
Concurenţei funcţionează un director 
general. Acesta este funcţionar public de 
conducere, iar atribuţiile sale se stabilesc 
prin regulamentul de organizare, 
funcţionare şi procedură adoptat de 
Consiliul Concurenţei.” 
 
11. La articolul 23, după alineatul 2 se 
introduc două noi alineate, alineatele 
(21) şi (22), cu următorul cuprins: 
„(21) Cheltuielile privind organizarea 
şedinţelor Colegiului Consultativ se 
suportă din bugetul Consiliului 
Concurenţei, cu respectarea prevederilor 
legale. 
(22) Membrii Colegiului Consultativ au 
dreptul la decontarea, din bugetul 
Consiliului Concurenţei, a cheltuielilor de 
deplasare şi cazare, în situaţia în care 
şedinţele se desfăşoară în altă localitate 
decât cea de domiciliu a acestora, cu 
respectarea prevederilor legale.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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17.   4. La articolul I, după punctul 
11 se introduc două noi puncte, 
punctele 111 şi 112, cu următorul 
cuprins: 
„111. La articolul 24, alineatele 
(1) şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
«Art.24. - (1) Consiliul 
Concurenţei îşi întocmeşte,  
proiectul de buget propriu, care se 
prevede distinct în bugetul de stat. 
Finanţarea Consiliului Concurenţei 
se asigură de la bugetul de stat, 
precum şi din venituri proprii din 
sursele prevăzute la art.31.  

 
………. 

 
(3) Sumele reprezentând tarife şi 
amenzi sau alte sancţiuni aplicate 
de Consiliul Concurenţei se fac 
venit la bugetul de stat, în 
condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amendamentul este 
determinat de   propunerea 
de constituire a unei activităţi 
finanţate integral din venituri 
proprii pe lângă Consiliul 
Concurenţei Această 
activitate este finanţată din  
sumele provenite din taxa de 
autorizare a concentrărilor 
economice. 
 
 
În acest context, este necesar 
să se prevadă  că sumele 
reprezentând taxele de 
autorizare a concentrărilor 
economice nu se fac venit la 
bugetul de stat. 
In ce priveşte concentrările 
economice, odată cu 
notificarea operaţiunii de 
concentrare economica 
părţile plătesc un tarif de 
4.775 lei. Pe lângă acest tarif, 
în situaţia în care operaţiunea 
este autorizata de către 
Consiliul Concurentei, 
trebuie să achite o taxă de 
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112. La articolul 24, după 
alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alineatul (31), cu 
următorul cuprins: 
«(31) Deciziile Consiliului 
Concurenţei prin care se aplica 
amenzi sau se stabilesc taxe de 
autorizare constituie titluri 
executorii, fără vreo altă 
formalitate, în termen de 30 de 
zile de la comunicarea acestora.» 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

autorizare (între 10.000 euro 
şi 25.000 euro conform unor 
transe prevăzute prin 
instrucţiuni ale Consiliului 
Concurenţei). Menţionăm ca 
impactul bugetar este minim, 
obiectul reglementării fiind o 
taxă anuală încasată de 
aproximativ 535.000 euro 
(calculate ca o medie a taxei 
încasate în ultimii trei ani: 
575.000 euro/an/2012, 
500.000 euro/an/2013, 
535.000 euro/an/2014), ce va 
fi utilizată pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor 
autorităţii şi creşterea 
operativităţii.  

 
 
 
 
În prezent amenda poate fi 
executata silit de către 
ANAF de la momentul 
comunicării  deciziei. Pentru 
a da eficienta dreptului de a 
cere suspendarea executării 
acesteia în instant,, este 
necesar sa existe şi în Legea 
concurentei o prevedere care 
sa confere expres caracterul 
de titlu executoriu doar după 
30 de zile de la comunicarea 
deciziei.  
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În majoritatea cazurilor 
societăţile amendate solicită 
în instanţă suspendarea 
executării amenzii. Chiar 
dacă părţile nu au câştig de 
cauza în privinţa suspendării 
executării amenzii, la nivel 
local s-a întâmplat ca 
administraţiile fiscale să nu 
solicite plata amenzii pe 
motiv ca este pe rol o acţiune 
în anulare a deciziei.  
Totodată, în măsura în care 
în proiectul de lege de 
aprobare a OUG nr.31/2015 
se va opta pentru prima 
varianta retragerii 
beneficiului reducerii acordat 
pentru recunoaştere (cea din 
prezentul proiect), existenta 
unei astfel de prevederi în 
lege stabileşte cu claritate 
care este amenda ce se va 
executa, întrucât la expirarea 
termenului de atacare a 
deciziei, se va cunoaşte dacă 
reducerea se menţine sau nu, 
suma de executat fiind 
neechivoca. 
 

18. 12. La articolul 25 alineatul (1), litera l) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„l) emite avize sau puncte de vedere 
pentru proiectele de acte normative, 

 Nemodificat 
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proiectele de documente de politici 
publice, care pot avea impact 
anticoncurenţial, şi poate recomanda 
modificarea acestora;” 
 
13. La articolul 25, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (21), 
cu următorul cuprins: 
„(21) În aplicarea alin.(1) lit.l), autorităţile 
şi instituţiile administraţiei publice 
centrale şi locale au obligaţia să solicite 
avize sau puncte de vedere atunci când 
iniţiază proiecte de acte normative, 
proiecte de documente de politici publice, 
care pot avea impact anticoncurenţial. 
Observaţiile şi propunerile formulate în 
avizul sau punctul de vedere al Consiliului 
Concurenţei vor fi avute în vedere la 
definitivarea proiectului de act normativ, 
respectiv a proiectului de documente de 
politici publice.” 
 
14. La articolul 25, după alineatul (3) se 
introduce două noi alineate, alineatele 
(31) şi (32), cu următorul cuprins: 
„(31) O investigaţie privind un anumit 
sector economic poate fi finalizată prin 
identificarea unor disfuncţionalităţi ale 
pieţei care afectează procesul 
concurenţial. În această situaţie, Consiliul 
Concurenţei va lua, în cel mai scurt timp, 
măsurile necesare în scopul de a crea 
condiţii de concurenţă efectivă prin: 
a) emiterea de recomandări către mediul 
de afaceri, autorităţile publice sau 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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consumatori, pentru facilitarea dezvoltării 
pieţei şi a concurenţei; 
b) promovarea unor reglementări 
specifice, dacă se constată că 
disfuncţionalităţile pieţei au fost generate 
de acte normative în vigoare; 
c) impunerea, prin decizie, a măsurilor 
necesare, adecvate şi proporţionale pentru 
remedierea disfuncţionalităţilor pieţei. 
(32) Măsurile prevăzute la alin.(31) lit.c) 
sunt supuse consultării publice anterior 
adoptării unei decizii. Întreprinderile faţă 
de care se impun aceste măsuri au dreptul 
de acces la documentele din dosarul 
Consiliului Concurenţei, în conformitate 
cu prevederile art.43, şi pot prezenta în 
scris punctul lor de vedere. În observaţiile 
scrise, părţile implicate pot solicita 
organizarea de audieri de către Consiliul 
Concurenţei. Data până la care se trimit 
observaţiile, respectiv data audierii, după 
caz, este stabilită de Consiliul 
Concurenţei.” 
 

19.   5. La articolul I, după punctul 
14 se introduce trei noi puncte, 
punctele 141 - 143, cu următorul 
cuprins: 
„141. La articolul 26, alineatul (4) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
«(4) Deciziile Consiliului 
Concurenţei sunt acte 
administrative unilaterale cu 
caracter individual prin care se 

 
 
 
 
 
 
 

Textul propus are rolul de a 
realiza corecţia necesară 
pentru  a înlătura 
paralelismul legislativ actual. 
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constată încălcarea prevederilor 
prezentei legi şi se aplică 
sancţiunile corespunzătoare, se 
dispun măsurile necesare 
restabilirii mediului concurenţial, 
se soluţionează plângerile 
formulate în baza dispoziţiilor 
prezentei legi, precum şi cererile şi 
notificările privind concentrările 
economice.» 
 

Legea în vigoare se prevede 
în mod expres [art.44 
alin.(3)]. faptul  că  accesul 
la informaţii confidenţiale 
din dosarul Consiliului 
Concurenţei  se  acordă prin 
ordin al  preşedintelui 
autorităţii. Aceste prevederi 
nu au fost însă corelate cu 
prevederile alin.(4) al art.26.  

 
20.   142. La articolul 31, alineatele (2) 

şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
(2) Taxa de autorizare a 
concentrării economice se 
stabileşte prin instrucţiuni ale 
Consiliului Concurenţei între 
10.000 euro şi 25.000 euro în 
cazul emiterii unei decizii de 
autorizare potrivit prevederilor 
art.45 alin(2), respectiv  între 
25.001 euro şi 50.000 euro în 
cazul emiterii unei decizii de 
autorizare potrivit prevederilor 
art.45 alin.(4) lit.b) şi c).  
Echivalentul în lei al taxei de 
autorizare se calculează la cursul 
de schimb comunicat de Banca 
Naţională a României valabil 
pentru ultima zi a exerciţiului 
financiar din anul anterior emiterii 
deciziei de autorizare a 
concentrării economice. 
(3) Sumele prevăzute la alin.(1) se 

 
 
 
Destinaţia sumelor colectate 
din taxa de autorizare a 
concentrărilor economice si 
care rămân la bugetul 
Consiliului Concurentei 
vizează, în special, creşterea 
eficienţei şi a motivaţiei 
personalului, prin acordarea 
unei indemnizaţii de 
performanţă pentru angajaţii 
cu rezultate deosebite. În 
condiţiile în care salarizarea 
funcţionarilor publici nu este 
diferenţiată în funcţie de 
performanţă pentru a stimula 
angajaţii, această propunere 
este în acord cu obiectivul 
Guvernului de eficientizare a 
administraţiei publice şi de 
aplicare a unui sistem 
diferenţiat de remunerare în 
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fac venituri proprii la bugetul  
Consiliului Concurenţei. 
 
143. La articolul 31, după 
alineatul (3) se introduc nouă 
alineate noi, alineatele (4) – (12), 
cu următorul cuprins: 
(4) Consiliul Concurenţei poate 
reţine şi utiliza veniturile din 
taxa de autorizare a 
concentrărilor economice, prin 
înfiin ţarea pe lângă acesta a unei 
activităţi finanţate integral din 
venituri proprii. 
(5) Veniturile realizate de 
Consiliul Concurenţei potrivit 
alin.(4) se utilizează pentru: 
a) pregătire profesională pentru 
personalul Consiliul 
Concurenţei; 
b)  consultanţă şi expertiză; 
c) indemnizaţie de performanţă 
acordată personalului 
Consiliului Concurenţei cu 
rezultate deosebite, în condiţiile 
legii;  
d) editare şi tipărire „Revista 
Română de Concurenţă”; 
e) alte activităţi din domeniul de 
activitate al Consiliului 
Concurenţei, în condiţiile legii. 
(6) Personalul Consiliului 
Concurenţei  poate beneficia de 
indemnizaţia de performanţă 
acordată din veniturile 

funcţie de performanţă.  
 
 
 
 
 
 
Totodată, prin această 
propunere se dă curs 
recomandărilor Comisiei 
Europene pentru creşterea 
independenţei autorităţilor de 
concurenţă, precum şi 
recomandărilor formulate de  
Banca Mondială în urma 
analizei funcţionale a 
Consiliului Concurenţei. Atât 
Comisia Europeană cât şi 
Banca Mondială au subliniat 
faptul că sunt necesare 
resurse financiare adecvate 
pentru a atrage şi reţine 
capital uman performant în 
cadrul Consiliului 
Concurenţei. Acesta 
reprezintă un element 
esenţial pentru a asigura 
faptul că autoritatea de 
concurenţă rămâne un loc de 
muncă atractiv şi atrage 
profesionişti.  
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prevăzute la alin.(4). Modul de 
acordare a indemnizaţiei de 
performanţă se stabileşte prin 
regulament al  Consiliului 
Concurenţei. 
(7) Activitatea prevăzută la 
alin.(4) se încadrează în acelaşi 
capitol bugetar la care este 
încadrat şi ordonatorul de 
credite pe lângă care s-a 
înfiin ţat. 
(8) Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pentru această 
activitatea se elaborează şi se 
aprobă odată cu bugetul 
Consiliului Concurenţei, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. 
(9) Excedentul anual rezultat din 
execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli al activităţii se 
reportează în anul următor cu 
aceeaşi destinaţie, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
(10) Execuţia de casă a bugetului 
de venituri şi cheltuieli al 
activităţii se realizează prin 
Trezoreria Statului, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
(11) Raportarea execuţiei de 
casă a bugetului de venituri şi 
cheltuieli al activităţii se 
efectuează în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
(12) În relaţiile contractuale, 
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activitatea prevăzută la alin.(4) 
este reprezentată de persoanele 
autorizate ale instituţiei pe lângă 
care s-a înfiinţat.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

21. 15. La articolul 33, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.33. - (1) Consiliul Concurenţei, 
potrivit atribuţiilor sale, dispune 
efectuarea de investigaţii, dacă există 
suficient temei de fapt şi de drept: 
a) din oficiu; 
b) la plângerea unei persoane fizice sau 
juridice afectate în mod real şi direct prin 
încălcarea prevederilor art.5, 6, 8 şi 13 din 
prezenta lege, precum şi ale art.101 şi 102 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, în condiţiile prevederilor 
alin.(2).” 

 Nemodificat  

22.   6. La articolul I, după punctul 
15 se introduc patru noi puncte, 
punctele 151 – 154, cu următorul 
cuprins: 
„151. La articolul 34, după 
alineatul (2) se introduce un 
alineat nou, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
«(21) În realizarea atribuţiilor 
prevăzute de lege, Consiliul 
Concurenţei va putea utiliza, în 
condiţiile legii, informaţiile şi 
documentele colectate de către 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru a putea utiliza astfel 
de informaţii şi documente 
este necesară o dispoziţie 
expresă în legea concurenţei, 
în condiţiile în care avem în 
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alte autorităţi şi institu ţii publice 
în derularea activităţilor 
specifice ale acestora.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
152. La articolul 34, după 
alineatul (5) se introduc două 
alineat noi, alineatele (6) şi (7), 
cu următorul cuprins: 
«(6) Potrivit prevederilor art. 12 
alin.(1) din Regulamentul (CE) 
nr.1/2003, în scopul aplicării 
articolelor 101 şi 102 din 
Tratatul de funcţionare a 
Uniunii Europene, Consiliul 
Concurenţei poate să facă 
schimb sau să utilizeze ca mijloc 
de probă orice element de fapt 
sau de drept, inclusiv informaţii 
confidenţiale cu Comisia 

vedere informaţii care nu pot 
fi colectate direct de către 
Consiliul Concurentei.  
Textul propus instituie  
posibilitatea utilizării 
probelor obţinute de alte 
autorităţi şi instituţii publice 
în exercitarea atribuţiilor 
acestora, inclusiv pe 
parcursul procedurilor 
penale. Există posibilitatea 
ca documentele/informaţiile 
colectate de alte 
autorităţi/instituţii în cadrul 
activităţii specifice să fie 
distruse înainte de efectuarea 
inspecţiilor inopinate de 
către Consiliul Concurenţei 
şi să nu mai existe 
posibilitatea de a le 
găsi/reconstitui din nicio alta 
sursa. Textul permite să se 
folosească ca probe şi aceste 
documente care au fost 
colectate de 
autorităţile/instituţiile care 
aplica legea penala.  

 
 
 
 

O asemenea dispoziţie este 
utilă pentru eficientizarea 
procedurilor CC şi pentru 
diversificarea instrumentelor 
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Europeană, precum şi cu oricare 
altă autoritate de concurenţă 
dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene împuternicită în acest 
sens, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare.    
(7) Consiliul Concurenţei, cu 
respectarea prevederilor legale 
în vigoare, poate transmite 
informa ţiile în conformitate cu 
prevederile alin.(6), cu condiţia 
ca autoritatea de concurenţă 
care le primeşte: 
a) să le folosească numai pentru 
aplicarea prevederilor de 
concurenţă şi în scopul pentru 
care au fost colectate de către 
Consiliul Concurenţei;  
b) să protejeze caracterul 
confidenţial al acestor informaţii 
şi să transmită aceste informaţii 
terţilor numai cu acordul 
prealabil al Consiliului 
Concurenţei.» 
 

de analiză şi investigaţie.  
Se aduc precizări privind 
modul de cooperare dintre 
Consiliul Concurenţei şi 
Comisia Europeană, 
respectiv între Consiliul 
Concurenţei şi alte state 
membre ale Uniunii 
Europene pentru aplicarea 
regulilor de concurenţă, în 
concordanţă cu dispoziţiile 
Regulamentului (CE) 
1/2003.   

23.    
153. După articolul 34, se 
introduce un articol nou, articolul 
341, cu următorul cuprins: 
«Art. 341. - (1) Sunt avertizori de 
concurenţă persoanele fizice 
care furnizează Consiliului 
Concurenţei, din proprie 
ini ţiativă, informaţii privind 
posibile încălcări ale prezentei 

 
 
 
Prin textul propus se 
consacră, în mod expres, 
instituţia avertizorului de 
concurenţă. 
La Consiliul Concurenţei 
funcţionează, începând cu 
anul 2015, o platformă 
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legi. 
 (2) Consiliul Concurenţei 
protejează identitatea 
avertizorului de concurenţă. 
(3) Furnizarea de informaţii 
conform prevederilor 
prezentului articol nu este 
considerată o încălcare a 
obligaţiei de confidenţialitate 
prevăzută în Codul muncii, 
respectiv în contractul de 
muncă. » 
 
 

electronică de comunicare cu 
potenţialii avertizori de 
concurenţă, cu respectarea 
anonimatului avertizorului, 
dacă el solicită acest lucru.  
In cadrul Uniunii Europene, 
în numeroase state membre, 
există posibilitatea ca 
persoanele fizice să 
informeze autoritatea de 
concurenţă cu privire la 
săvârşirea cartelurilor 
(instituţia „informants”.) 
Autorităţile naţionale de 
concurenţă din statele 
membre ale Uniunii 
Europene s-au poziţionat 
diferit faţă de recompensarea 
financiară a 
informatorului/avertizorului 
de concurenţă. Astfel, 
instituţia „informatorului” 
există în state precum 
Germania, Olanda, 
Danemarca, etc., fără însă să 
fie prevăzută posibilitatea 
recompensării financiare a 
acestor persoane.  
Posibilitatea recompensării 
acestor persoane este 
prevăzută în Marea Britanie, 
Ungaria, Slovacia.  
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24.   154. După articolul 35, se 
introduce un articol nou, articolul 
351, cu următorul cuprins: 
«Art.351. - (1) În scopul 
îndeplinirii atribu ţiilor legale, 
inspectorii de concurenţă, cu 
exceptia debutanţilor,  pot să 
intervieveze orice persoană 
fizică sau juridică, care a 
consimţit la acest lucru. 
(2) În vederea realizării 
interviurilor prev ăzute la 
alin.(1), Consiliul Concurenţei 
transmite o solicitare scrisă 
persoanei sau persoanelor ce 
urmează a fi intervievate, 
indicând temeiul legal, scopul, 
data şi locul derulării 
interviului, precum şi sancţiunile 
prevăzute de prezenta lege. 
(3) Interviul poate fi realizat 
prin orice mijloace, inclusiv pe 
cale electronică, va fi înregistrat 
pe suport audio-video şi 
consemnat într-un proces –
verbal semnat de toţi 
participan ţii. »” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

 
 
 

Necesitatea dezvoltării 
instrumentelor de analiză  
Interviul este un instrument 
distinct de colectare a 
informaţiilor în exercitarea 
atribuţiilor Consiliului 
Concurenţei şi prezintă o 
serie de elemente de 
diferenţiere atât faţă de 
declaraţie, cât şi faţă de 
solicitarea de informaţii (care 
se realizează în scris), fiind 
necesare prevederi legale 
distincte pentru fiecare din 
aceste  instrumente de 
analiză şi investigaţie.  
Elemente de diferenţiere: 
- interviul se poate 
adresa atât persoanei fizice, 
cât şi persoanei juridice (prin 
reprezentant sau cu 
participarea şi a altor angajaţi 
ai întreprinderii pe care 
Consiliul doreşte să-i 
intervieveze) 
- spre deosebire de 
declaraţie, retractabilă 
oricând în cursul 
procedurilor, interviul nu 
este retractabil  
- declaraţia reprezintă 
o relatare liberă a aspectelor 
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supuse analizei, atât din 
punct de vedere al întinderii, 
cât şi sub aspectul 
conţinutului, în timp ce 
interviul este structurat, 
realizându-se prin întrebări şi 
răspunsuri. 
Interviurile sunt un 
instrument utilizat de 
Comisia Europeana  pentru 
instrumentarea cazurilor, in 
completarea solicitarilor de 
informatii. Similar, se 
propune ca autoritatea de 
concurenta sa poata derula 
interviuri cu persoanele care 
consimt la aceasta, spre 
deosebire de cererile de 
informatii la care este 
obligatoriu a se raspunde.  
Trebuie precizat faptul că 
toate procedurile prin care se 
colectează informaţii de către 
Consiliul Concurenţei  se 
realizează cu respectarea 
dreptului părţilor de a nu se 
autoincrimina. 
 

25. 16. La articolul 36, alineatele (1) şi (4) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.36. - (1) Pentru investigarea 
încălcării prevederilor prezentei legi, 
inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu 
puteri de inspecţie, cu excepţia 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 28

inspectorilor debutanţi, şi au următoarele 
puteri de inspecţie: 
a) să intre în spaţiile, terenurile sau 
mijloacele de transport pe care 
întreprinderile ori asociaţiile de 
întreprinderi le deţin legal şi/sau îşi 
desfăşoară activitatea; 
b) să examineze orice documente, registre, 
acte financiar-contabile şi comerciale sau 
alte evidenţe legate de activitatea 
întreprinderii sau asociaţiilor de 
întreprinderi, indiferent de locul în care 
sunt depozitate şi de suportul fizic sau 
electronic pe care sunt păstrate; 
c) să ceară oricărui reprezentant sau 
membru al personalului întreprinderii sau 
asociaţiei de întreprinderi explicaţii cu 
privire la faptele sau documentele legate 
de obiectul şi scopul inspecţiei şi să 
consemneze sau să înregistreze 
răspunsurile acestora; 
d) să ridice sau să obţină în orice formă 
copii ori extrase din orice documente, 
registre, acte financiar-contabile şi 
comerciale sau din alte evidenţe legate de 
activitatea întreprinderii sau asociaţiei de 
întreprinderi; 
e) să sigileze orice amplasament destinat 
activităţilor întreprinderii sau asociaţiei de 
întreprinderi şi orice documente, registre, 
acte financiar-contabile şi comerciale sau 
alte evidenţe legate de activitatea 
întreprinderii sau asociaţiei de 
întreprinderi, pe durata şi în măsura 
necesară inspecţiei. 
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(4) Inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi 
cu puteri de inspecţie prin ordin al 
preşedintelui Consiliului Concurenţei. O 
copie certificată a acestui ordin şi a 
autorizării judiciare se comunică 
întreprinderii sau asociaţiei de 
întreprinderi supuse inspecţiei dispuse cu 
respectarea dispoziţiilor alin.(2). În cazul 
în care comunicarea nu se poate face fizic 
reprezentantului legal sau, în lipsa 
acestuia, oricărui angajat al întreprinderii 
respective, aceasta se poate efectua şi prin 
telefax, poştă electronică sau prin alte 
mijloace care asigură transmiterea textului 
ordinului şi autorizării judiciare, precum 
şi confirmarea expedierii acestuia. În 
această situaţie, comunicarea ordinului de 
inspecţie şi a documentelor aferente 
acestuia se socoteşte îndeplinită la data şi 
ora înscrise pe copia imprimată a 
confirmării expedierii. În ipoteza în care 
comunicarea nu se poate face prin niciuna 
dintre modalităţile prevăzute mai sus, 
inspectorii de concurenţă vor proceda la 
afişarea ordinului de inspecţie, a 
autorizării judiciare şi a ordinului de 
declanşare a investigaţiei la 
amplasamentul destinat inspecţiei, 
întocmind în acest sens un proces-verbal 
de afişare, în care vor fi indicate data şi 
ora afişării.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. La articolul I, după punctul 
16 se introduce un punct nou, 
punctul 161, cu următorul 
cuprins: 
„161. La articolul 36, alineatele 
(5) şi (8) se modifică şi vor avea 
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următorul cuprins: 
«(5) Consiliul Concurenţei 
desfăşoară inspecţii la solicitarea 
Comisiei Europene sau a unei alte 
autorităţi de concurenţă a unui stat 
membru, potrivit prevederilor 
art.22 din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr.1/2003 şi ale 
art.12 din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr.139/2004, în 
baza ordinului de inspecţie emis de 
preşedintele Consiliului 
Concurenţei. Consiliul 
Concurenţei poate permite 
persoanelor autorizate de  
autorităţile de concurenţă din 
statele membre să asiste, să 
coopereze  sau să participe alături 
de inspectorii  
Consiliului Concurenţei desemnaţi 
prin ordin conform alin.(4) la 
inspecţiile desfăşurate de Consiliul 
Concurenţei potrivit prevederilor 
art.22 din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr.1/2003. 
 

………. 
 

(8) Comunicările dintre 
întreprinderea sau asociaţia de 
întreprinderi investigate şi 
avocatul acesteia, realizate în 
cadrul şi în scopul exclusiv al 
exercitării dreptului la apărare al 
întreprinderii sau asociaţiei de 

 
 
 

Prin Regulamentul (CE) 
nr.1/2003 a fost instituită 
posibilitatea autorităţilor de 
concurenta  din anumite state 
membre (ANC) de a efectua 
pe teritoriul naţional inspecţii 
solicitate de alte ANC sau de 
către Comisia Europeană. 
Având în vedere că ANC 
care solicită inspecţia 
cunoaşte cazul în detaliu, 
pentru a eficientiza 
efectuarea acestor inspecţii 
considerăm necesară 
participarea în cadrul 
inspecţiei lor şi a 
personalului ANC care a 
solicitat inspecţia (şi 
eventual, acordarea aceloraşi 
puteri de inspecţie ca şi 
inspectorilor CC). In prezent, 
9 state membre au o 
reglementare similara in 
legislaţia naţională. 
 
 
 
Eliminarea din cuprinsul 
art.36 alin.(8) a textului: “Nu 
pot fi ridicate ori folosite ca 
proba documentele 
pregătitoare întocmite de 
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întreprinderi, respectiv după 
deschiderea procedurii 
administrative în baza prezentei 
legi ori anterior deschiderii 
procedurii administrative, cu 
condiţia ca aceste comunicări să 
aibă legătură cu obiectul 
procedurii, nu pot fi prelevate ori 
folosite ca probă în cursul 
procedurilor desfăşurate de 
Consiliul Concurenţei.” 
 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

întreprinderea sau asociaţia 
de întreprinderi investigate în 
scopul exclusiv al exercitării 
dreptului la apărare. 
Propunerea în discuţie 
diferenţiază intre noţiunea 
de extragere a documentaţiei 
si conceptul de ridicare in 
sens de prelevare a probelor 
in scopul utilizării, prin 
proces-verbal de constatare 
si inventariere. Pentru aceste 
motive, copia informaţiilor 
stocate pe suport electronic 
este necesar să fie sigilata, 
urmând ca prelevarea 
informaţiilor sa se realizeze 
in prezenta întreprinderii, la 
sediul Consiliului. 
 

26. 17. La articolul 38, alineatul (7) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(7) Încheierea prevăzută la alin.(1) poate 
fi atacată cu contestaţie la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, în termen de 72 de ore. 
Pentru Consiliul Concurenţei, termenul în 
care poate fi atacată încheierea curge de la 
momentul comunicării acesteia, potrivit 
prevederilor alin.(2). În ceea ce priveşte 
persoana supusă inspecţiei, termenul în 
care poate fi atacată încheierea curge de la 
momentul comunicării acesteia, potrivit 
prevederilor alin.(1). Contestaţia nu este 
suspensivă de executare.” 
 

 Nemodificat  
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27. 18. La articolul 39, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Dacă plângerea nu prezintă suficiente 
temeiuri pentru a justifica declanşarea 
unei investigaţii, inclusiv prin raportare la 
prevederile art.33 alin.(2), Consiliul 
Concurenţei o respinge, comunicând 
autorului decizia, în scris, cu precizarea 
motivelor, în termen de 60 de zile 
lucrătoare de la data la care acestuia i se 
confirmă faptul că plângerea este 
completă şi îndeplineşte toate condiţiile, 
stabilite potrivit prevederilor alin.(4). 
Respingerea unei plângeri se face prin 
decizie a Consiliului Concurenţei după ce 
i s-a acordat autorului plângerii 
posibilitatea de a-şi prezenta punctul de 
vedere faţă de motivele pentru care 
autoritatea de concurenţă intenţionează să 
respingă plângerea.” 
 

 Nemodificat  

28. 19. La articolul 40, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.40. - (1) De câte ori Consiliul 
Concurenţei dispune declanşarea unei 
investigaţii, în ordinul de declanşare a 
investigaţiei este desemnat raportorul de 
caz, la propunerea directorului general. 
Raportorul este responsabil pentru 
întocmirea raportului asupra investigaţiei, 
comunicarea lui părţilor în cauză, primirea 
observaţiilor şi prezentarea raportului în 
Plenul Consiliului Concurenţei, dacă este 
cazul.” 
 

 Nemodificat  



 33

29. 20. La articolul 41, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) În situaţia în care investigaţia a fost 
declanşată ca urmare a unei plângeri şi se 
constată că aceasta nu a condus la 
descoperirea unor dovezi suficiente 
privind încălcarea legii, care să justifice 
impunerea de măsuri sau sancţiuni de 
către Consiliul Concurenţei, închiderea 
investigaţiei se va face prin decizie a 
Consiliului Concurenţei.” 
 

 Nemodificat  

30. 21. La articolul 42, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.42. - (1) Cu excepţia situaţiei 
prevăzute la art.41 alin.(1), în orice 
procedură de investigaţie, Consiliul 
Concurenţei acordă întreprinderilor 
participante la înţelegere, decizia luată de 
asociaţii de întreprinderi, practica 
concertată, abuzul de poziţie dominantă 
sau la concentrarea economică, ce 
formează obiect al investigaţiei, ocazia de 
a-şi exprima în scris observaţiile cu 
privire la conţinutul raportului de 
investigaţie. În observaţiile scrise, părţile 
implicate pot solicita organizarea de 
audieri de către Consiliul Concurenţei. 
Atunci când apreciază că este util pentru 
stabilirea adevărului în cauza investigată, 
Consiliul Concurenţei poate organiza 
audieri şi în lipsa unei solicitări a părţilor 
implicate. Data până la care trebuie 
trimise observaţiile, respectiv data 
audierii, după caz, este fixată de Consiliul 

 Nemodificat  
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Concurenţei.” 
 

31. 22. La articolul 43, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.43. – (1) O copie a raportului va fi 
transmisă spre luare la cunoştinţă părţilor 
implicate care sunt supuse investigaţiei, 
acordându-le acestora un termen de 
minimum 30 de zile în care să îşi 
formuleze observaţiile. Persoanelor a 
căror audiere a fost admisă potrivit 
prevederilor art.42 alin.(2) li se va trimite 
copia raportului numai la cerere şi dacă 
Consiliul Concurenţei apreciază că este 
util în interesul investigaţiei.” 
 
23. La articolul 43, după alineatul (7) se 
introduce un nou alineat, alineatul (8), 
cu următorul cuprins: 
„(8) Documentele, datele şi informaţiile 
confidenţiale din dosarul Consiliului 
Concurenţei pot fi solicitate, de regulă, o 
singură dată, după comunicarea raportului 
de investigaţie conform prevederilor 
alin.(1). În lipsa unor elemente noi, nu pot 
fi formulate cereri succesive de acces la 
documente, date şi informaţii 
confidenţiale.” 
 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32.    
8. La articolul I, după punctul 
23 se introduce un nou punct, 
punctul 231, cu următorul 
cuprins: 
„231. La articolul 45, după 
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alineatul (9) se introduc trei noi  
alineate, alineatele (10) – (12), cu 
următorul cuprins: 
(10) În situaţia în care Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării 
comunică Consiliului 
Concurenţei că o operaţiune de 
concentrare economică 
notificată este susceptibilă să 
prezinte riscuri pentru siguranţa 
naţională, termenele prevăzute 
la alin.(1) – (4) se suspendă de la 
data acestei comunicări. 
Suspendarea termenelor 
încetează, după caz, la data 
comunicării către Consiliul 
Concurenţei a hotărârii 
Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării în sensul interzicerii 
operaţiunii în cauză, respectiv la 
data comunicării că operaţiunea 
respectivă nu prezintă riscuri 
pentru siguranţa naţională. 
(11) Autorităţile şi structurile 
statale cu competenţe în 
domeniul siguranţei naţionale 
pot solicita Consiliului 
Concurenţei orice informaţii şi 
documente necesare pentru 
aplicarea prevederilor alin.(9). 
Dispoziţiile art.34 alin.(1), 
art.51, respectiv ale art.52, se 
aplică în mod corespunzător. 
(12) În cazul în care Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării, în 

 
 
Prin  aceasta propunere se 
aduc clarificari privind 
procedura de urmat in  
privinta concentrarilor 
notificate Consiliului 
Concurentei si care pot aduce 
atingere sigurantei nationale. 
Trebuie precizat faptul că 
propunerea  nu aduce 
atingere atributiilor 
autoritatilor si structurilor ce 
au competente in domeniul 
sigurantei nationale. 
In Legea concurentei aflată 
in vigoare [art.45 alin.(9)] se 
face referire la colaborarea 
dintre Consiliul Concurentei 
si CSAT în legătură cu 
operaţiunile de concentrare 
economică care sunt 
susceptibile să fie analizate 
din punctul de vedere al 
siguranţei naţionale.  
Potrivit Legii privind 
organizarea si functionarea 
Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării [art.3 din 
Legea nr.415/2002, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare] hotararea CSAT 
in materie de siguranta 
nationala este obligatorie 
pentru pentru autorităţile 
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exercitarea atribuţiilor ce îi 
revin, emite o hotărâre în sensul 
interzicerii operaţiunii 
examinate potrivit prevederilor 
alin.(9), procedura în faţa 
Consiliul Concurenţei încetează. 
În termen de 15 zile de la data 
comunicării acestei hotărâri, 
Consiliul Concurenţei va 
informa partea notificatoare, 
printr-o adresă.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

administraţiei publice şi 
instituţiile publice la care se 
referă. Prin urmare, se 
propune ca procedura de 
analiza în faţa Consiliul 
Concurenţei sa înceteze de la 
emiterea acestei hotărâri.  În 
termen de 15 zile de la data 
comunicării acestei hotărâri, 
Consiliul Concurenţei va 
informa partea notificatoare, 
printr-o adresă. 
In lipsa unor astfel de 
prevederi nu ar fi clar pentru 
companii ce se întâmplă cu 
analiza efectuată de Consiliul 
Concurenţei referitor la 
operaţiunile susceptibile să 
ridice probleme în raport cu 
siguranţa naţională. 
 
 
 
 
 

33. 24. La articolul 49, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.49. - (1) Deciziile adoptate de 
Consiliul Concurenţei în aplicarea 
prevederilor art.8, 13, 25 alin. (31) lit. c), 
art. 44 şi 45 vor fi motivate şi comunicate 
părţilor în termen de maximum 120 de 
zile de la deliberare. Deciziile Consiliului 
Concurenţei pot fi atacate în contencios 
administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, 

 Nemodificat  
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în termen de 30 de zile de la comunicare.” 
 

34.   9. La articolul I, după punctul 
24 se introduce un nou punct, 
punctul 241, cu următorul 
cuprins: 
„241. La articolul 51 litera c),  se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
c) furnizarea de informaţii 
inexacte sau care induc în eroare, 
ca răspuns la o solicitare efectuată 
potrivit prevederilor art.34 alin.(2) 
sau cu ocazia procedurilor 
desfăşurate în temeiul art. 351.”  
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pentru eficientizarea 
instrumentelor de 
investigaţie 
se propune aplicarea de 
sancţiuni pentru furnizarea 
de informaţii inexacte sau 
care induc în eroare cu 
ocazia interviurilor Mare 
parte din autorităţile de 
concurenţă au puteri expres 
prevăzute de lege de a derula 
interviuri obligatorii, sub 
sancţiune pentru 
neprezentare la interviu sau 
pentru refuzul de a răspunde 
la întrebările adresate de 
autoritate (Austria, Bulgaria, 
Estonia, Franţa, Grecia, 
Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, UK) 
Britanie, Olanda, Slovacia, 
Suedia, Ungaria). 
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35. 25. La articolul 54, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.54. - (1) Prin excepţie de la 
prevederile art.51 şi art.53 alin.(1), în 
cazul în care, în anul financiar anterior 
sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat 
cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi 
determinată, va fi luată în considerare cea 
aferentă anului financiar în care 
întreprinderea sau asociaţia de 
întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, 
an imediat anterior anului de referinţă 
pentru calcularea cifrei de afaceri în 
vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în 
care nici în anul anterior anului de 
referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri 
în vederea aplicării sancţiunii 
întreprinderea nu a realizat cifră de 
afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de 
afaceri înregistrată de întreprindere.” 
 

 Nemodificat  

36. 26. La articolul 55, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 
„(2) În cazul contravenţiilor prevăzute la 
art.53 alin.(1), dacă întreprinderea 
recunoaşte, în mod expres, săvârşirea 
faptei anticoncurenţiale şi, acolo unde este 
cazul, propune remedii care duc la 
înlăturarea cauzelor încălcării, Consiliul 
Concurenţei va aplica o reducere a 
cuantumului amenzii cu un procent 
cuprins între 10% şi 30% din nivelul 
determinat potrivit instrucţiunilor adoptate 

 10. La articolul I punctul 26, la 
articolul 55, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) În cazul contravenţiilor 
prevăzute la art.53 alin.(1), dacă 
întreprinderea recunoaşte, în mod 
expres, înainte de audieri, 
săvârşirea faptei anticoncurenţiale 
şi, acolo unde este cazul, propune 
remedii care duc la înlăturarea 
cauzelor încălcării, Consiliul 
Concurenţei poate aplica o 
reducere a  amenzii cu un procent 

 
 
 
 

Se completează textul de 
lege astfel încât să se 
clarifice faptul că atunci când 
o companie este dispusă să 
recunoască încălcarea legii 
concurentei anterior 
comunicării raportului de 
investigaţie, se va urma o 
procedura simplificata.   
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conform prevederilor alin.(1), inclusiv 
atunci când acesta este stabilit la minimul 
prevăzut de lege.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. La articolul 55, după alineatul (2) se 
introduc trei noi alienate, alineatele (3) 
- (5), cu următorul cuprins: 
 
„(3) Reducerea cuantumului amenzii în 
baza alin.(2) este posibilă doar pe baza 
unei solicitări exprese formulate de 
întreprinderea interesată. Solicitarea va 
conţine recunoaşterea clară şi neechivocă 
a răspunderii pentru încălcare, precum şi o 
declaraţie privind acceptarea cuantumului 
maxim al amenzii pe care o va plăti  
întreprinderea. În cazul în care 
întreprinderea atacă în contencios 
administrativ decizia adoptată de 
Consiliul Concurenţei, aceasta nu va 
mai beneficia de reducerea amenzii 
acordată ca urmare a recunoaşterii, iar 
Consiliul Concurenţei este liber să 

cuprins între 10% şi 30% din 
nivelul de bază determinat 
conform instrucţiunilor adoptate 
potrivit prevederilor alin. (1). În 
cazul acordării reducerii pentru 
recunoaşterea faptei, nivelul 
amenzii va fi diminuat inclusiv 
când acesta este stabilit la 
minimul prevăzut de lege,  fără 
ca amenda aplicată să fie mai 
mică de 0,2% din cifra de 
afaceri realizată în anul 
financiar anterior sancţionării.  
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 
11. La articolul I punctul 27, la 
articolul 55, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Reducerea cuantumului 
amenzii în baza alin.(2) este 
posibilă doar pe baza unei 
solicitări exprese formulate de 
întreprinderea interesată. 
Solicitarea va conţine 
recunoaşterea clară şi neechivocă a 
răspunderii pentru încălcare, 
precum şi o declaraţie privind  
cuantumul maxim al amenzii pe 
care  întreprinderea este dispusă 
să o plătească. În decizia 
Consiliului Concurenţei se vor 
menţiona cuantumul amenzii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se reglementează şi 
pierderea beneficiului 
recunoaşterii, precum si a 
modului in care este stabilit 
cuantumul final al amenzii ce 
urmează a fi plătit în absenta 
recunoaşterii şi se conferă  
calitate procesuală activă 
Consiliului Concurenţei 
pentru cazurile în care 
întreprinderea va ataca în 
instanţa decizia, acordându-
se expres posibilitatea 
autorităţii de a solicita 
instanţei obligarea acesteia la 
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utilizeze recunoaşterea formulată în 
această fază, precum şi orice altă 
dovadă furnizată de întreprinderea 
implicată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

determinat anterior aplicării 
dispoziţiilor alin.(2), precum şi 
cuantumul amenzii rezultat în 
urma reducerii acordate pentru 
recunoaştere.  În situaţia în care 
Consiliul Concurenţei nu 
acceptă termenii solicitării 
adresate de întreprindere, nu se 
va acorda o reducere a amenzii 
şi recunoasterea formulată nu va 
fi utilizat ă ca element 
probatoriu .” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 
12. La articolul I, după punctul 
27 se introduce un nou punct, 
punctul 271, cu următorul 
cuprins: 
„271. La articolul 55, după 
alineatul (3) se introduc două noi 
alineate, alineatele (31) şi (32), cu 
următorul cuprins: 
(31) În situaţia în care, înainte de 
comunicarea raportului de 
investigaţie, întreprinderea 
transmite o propunere privind 
formularea unei recunoaşteri în 
condiţiile alin.(3), Consiliul 
Concurenţei va putea aplica o 
procedură simplificată, conform 
instrucţiunilor adoptate de 
autoritate. 
(32) Exercitarea de către 

plata amenzii integrale, astfel 
cum aceasta a fost stabilita în 
absenţa recunoaşterii. 
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(4) În cazurile implicând părţi care au 
beneficiat de clemenţă, reducerea 
cuantumului amenzii ca urmare a 
recunoaşterii va fi adăugată reducerii 
aplicate în urma procedurii de clemenţă, 
fără ca însumate să depăşească 60% din 
nivelul determinat conform instrucţiunilor 
privind individualizarea sancţiunilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

întreprindere a acţiunii în 
anulare a deciziei Consiliului 
Concurenţei, în privinţa 
aspectelor care fac obiectul 
recunoaşterii, atrage pierderea 
beneficiului prevăzut la alin.(2), 
referitor la reducerea 
cuantumului amenzii. La 
solicitarea Consiliului 
Concurenţei, instanţa va 
soluţiona acţiunea în anulare 
înlăturând beneficiul reducerii 
acordat pentru recunoaştere şi 
va stabili amenda în consecinţă.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 
13. La articolul I punctul 27, la 
articolul 55, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) În cazurile implicând părţi 
care beneficiază de aplicarea 
politicii de clemenţă dar nu sunt 
absolvite de răspunderea 
pecuniară, reducerea cuantumului 
amenzii ca urmare a recunoaşterii 
va fi adăugată reducerii aplicate în 
urma procedurii de clemenţă, fără 
ca însumate să depăşească 60% 
din nivelul determinat conform 
instrucţiunilor privind 
individualizarea sancţiunilor.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicarea politicii de 
clemenţă în materia 
concurenţei presupune 
reducerea amenzii si  poate 
merge până la absolvire de 
răspundere pecuniară. 
Completarea adusă textului 
de lege are rolul de a oferi 
claritate şi de a aduce 
certitudine juridică pentru 
părţile care îndeplinesc 
cerinţele necesare pentru a 
beneficia de imunitate la 
amendă. In cazul în care 
aceste părţi, pe lângă cererea 
de clemenţă îndeplinesc şi 



 42

 
 
 
(5) Consiliul Concurenţei stabileşte prin 
instrucţiuni procedura specifică privind 
cadrul pentru acordarea unui tratament 
favorabil întreprinderilor care recunosc 
săvârşirea unei fapte anticoncurenţiale.” 
 

Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 
Nemodificat 

procedura recunoaşterii, 
amendamentul clarifica 
faptul ca respectivele 
întreprinderi nu pierd 
imunitatea la amendă.  
 

37. 28. La articolul 61, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Prescripţia dreptului Consiliului 
Concurenţei de a aplica sancţiuni începe 
să curgă de la data săvârşirii încălcării. În 
cazul încălcărilor care au caracter de 
continuitate sau de repetabilitate, 
prescripţia începe să curgă de la data 
încetării ultimului act sau fapt 
anticoncurenţial în cauză.” 
 

 Nemodificat  

38. 29. La articolul 62, alineatele (1) şi (2) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.62. - (1) Orice acţiune întreprinsă de 
către Consiliul Concurenţei în scopul unei 
examinări preliminare sau în scopul 
investigării unei încălcări a legii întrerupe 
cursul termenelor de prescripţie prevăzute 
la art.61. Întreruperea termenului de 
prescripţie produce efect de la data 
comunicării acţiunii întreprinse de către 
Consiliul Concurenţei, făcută către cel 
puţin un operator economic sau o 
asociaţie de operatori economici care a 
participat la săvârşirea încălcării legii. 

 Nemodificat  
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(2) Acţiunile ce pot fi întreprinse de către 
Consiliul Concurenţei şi care întrerup 
cursul termenului de prescripţie includ, în 
principal, următoarele: 
a) solicitări de informaţii, în scris; 
b) ordin al preşedintelui Consiliului 
Concurenţei de declanşare a unei 
investigaţii; 
c) desfăşurarea de inspecţii; 
d) comunicarea raportului de 
investigaţie.” 
 

39. 30. La articolul 62upă alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (5), 
cu următorul cuprins: 
„(5) Termenul de prescripţie pentru 
aplicarea sancţiunilor se suspendă pe 
durata în care decizia Consiliului 
Concurenţei se află pe rolul instanţelor de 
judecată.” 
 

 Nemodificat  

40. 31. La articolul 63, alineatul (4) se 
abrogă. 
 

 Nemodificat 
 

 

 
 

41.    
14. La articolul I, după punctul 
31 se introduce un nou punct, 
punctul 311, cu următorul 
cuprins: 
„311. După articolul 67 se 
introduc două noi articole, 
articolele 68 şi 69, cu următorul 
cuprins: 
 Art.68. - (1) Persoana care a 
exercitat o funcţie de demnitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fenomenul de migrare a 
personalului care lucrează în 
administraţia publică, în 
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publică sau o funcţie publică de 
specialitate în cadrul Consiliului 
Concurentei, care doreşte să 
exercite o activitate profesională 
în sectorul privat, remunerată 
sau nu, în termen de trei ani de 
la data încetării mandatului sau 
a raporturilor de serviciu, 
notifică Consiliul Concurenţei cu 
privire la aceasta, solicitând în 
prealabil avizul favorabil al 
autorit ăţii de concurenţă. În 
cazul în care activitatea ce 
urmează a fi desfăşurată în 
sectorul privat are legătur ă cu 
domeniul economic circumscris 
activităţii exercitate la Consiliul 
Concurenţei de persoana 
interesată în decursul ultimilor 
trei ani de exercitare a funcţiei şi 
poate fi incompatibilă cu 
interesele legitime ale autorităţii, 
Consiliul Concurenţei poate, 
luând în considerare interesul 
institu ţiei, fie să emită un aviz 
negativ faţă de solicitarea 
adresată, fie să adopte un aviz 
favorabil care să conţină 
obligaţia respectării  în 
exercitarea activităţii a oricăror 
condiţii pe care le consideră 
adecvate.  
(2) Avizul prevăzut la alin.(1) se 
comunică în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data primirii 

special a celor care 
desfăşoară activităţi de 
inspecţie şi control şi care în 
exercitarea funcţiei au acces 
la informaţii care nu sunt 
destinate publicului larg, 
reprezintă o preocupare a 
statelor europene şi nu 
numai. 
Prin HG nr.215/2012 privind 
aprobarea Strategiei 
naţionale anticorupţie pe 
perioada 2012-2015, a 
Inventarului măsurilor 
preventive anticorupţie şi a 
indicatorilor de evaluare, 
precum şi a Planului naţional 
de acţiune pentru 
implementarea Strategiei 
naţionale anticorupţie 2012-
2015, autorităţile şi 
instituţiile publice care au 
aderat la Strategie au printre 
alte obiective, şi adoptarea 
unor norme care să limiteze 
fenomenul de pantouflage. In 
exercitarea atribuţiilor 
conferite de legea 
concurentei, inspectorii de 
concurenta si membrii 
Plenului au acces la 
informaţii care nu sunt 
destinate publicului larg.  
Pentru a asigura o protecţie 
eficientă a informaţiilor 
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notificării, dup ă consultarea 
comisiei paritare în cazul 
inspectorilor de concurenţă, 
respectiv a Colegiului 
Consultativ al Consiliului 
Concurenţei în cazul 
persoanelor ce au avut calitatea 
de membru al Consiliului 
Concurenţei. La expirarea 
acestui termen, lipsa unui aviz se 
consideră a constitui o avizare 
favorabilă tacită. 
(3) În situaţia în care persoana 
care a exercitat o funcţie de 
demnitate publică sau funcţie 
publică de specialitate nu solicită 
avizul sau nu se conformează 
avizului Consiliului Concurenţei, 
autoritatea se poate adresa 
secţiei de contencios 
administrativ si fiscal a 
Tribunalului Bucure şti, 
solicitând, după caz, 
următoarele: 
 a) obligarea  persoanei în cauză 
la respectarea avizului; 
 b) încetarea activităţilor care 
sunt incompatibile cu interesul 
legitim al autorit ăţii de 
concurenţă; 
 c) obligarea persoanei în cauză 
la plata de despăgubiri pentru 
prejudiciile cauzate prin 
nesolicitarea sau nerespectarea 
avizului. 

obţinute în cazurile 
instrumentate şi pentru a 
evita utilizarea lor în 
exercitarea unor activităţi 
desfăşurate după încetarea 
mandatului sau a raporturilor 
de serviciu, este necesară o 
prevedere care să protejeze 
interesele legitime ale 
Consiliului Concurenţei. 
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(4) La încetarea mandatului, 
respectiv a raporturilor de 
serviciu, persoana care a 
exercitat o funcţie de demnitate 
publică sau o funcţie publică de 
specialitate  in cadrul Consiliului 
Concurentei are obligaţia de a 
da o declaraţie prin care atestă 
că a luat cunoştin ţă de 
prevederile prezentului articol şi 
se obligă să le respecte. 
(5) Modelul cererii de solicitare 
a avizului, condiţiile acordării 
acestuia, precum şi a declaraţiei 
prevăzute la alin.(4) vor fi 
stabilite prin Instruc ţiuni ale 
Consiliului Concurenţei. 
 
Art.69. – (1) Condiţia stării de 
sănătate corespunzătoare pentru 
ocuparea unei funcţii publice  
specifice de inspector de 
concurenţă se atestă pe bază de 
examen medical de specialitate 
şi testare psihologică, care se 
efectuează în unităţi specializate, 
la solicitarea Consiliului 
Concurenţei. Poate participa la 
concurs candidatul declarat apt 
din punct de vedere psihologic şi 
medical. 
(2) Angajaţii Consiliului 
Concurenţei au obligaţia de a se 
prezenta anual la examenul 
medical de specialitate şi testare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se introduce obligativitatea 
de a se efectua anual 
examenul de medicina 
muncii, care să ateste faptul 
că angajaţii Consiliului 
Concurenţei au o stare de 
sănătate  corespunzătoare 
pentru ocuparea funcţiei 
publice specifice de 
inspector de concurenţă. 
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psihologică, efectuat în unităţi 
specializate, la solicitarea  
institu ţiei, pentru a atesta  
starea de sănătate 
corespunzătoare exercitării 
atribu ţiilor specifice.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

42. Art.II. – De la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
investigaţiile declanşate în baza art.5 
alin.(1) lit.f) şi g) din Legea concurenţei 
nr.21/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se consideră a fi 
declanşate în baza dispoziţiilor generale 
ale art.5 alin.(1), iar investigaţiile 
declanşate în baza art.6 slin.(1) lit.e) şi f) 
din acelaşi act normativ se consideră a fi 
declanşate în baza dispoziţiilor generale 
ale art.6 alin.(1). 
 

 Nemodificat  

43.  
Art.III. – La articolul 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fondurile publice în anul 2015, precum şi 
alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.925 din 18 
decembrie 2014, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2015, după 
alineatul (51) se introduce un nou alineat, 
alineatul (52), cu următorul cuprins: 

 15. Articolul III se modific ă şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.III. – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fondurile publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.925 din 18 decembrie 
2014, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2015, 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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„(52) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(1) şi (2), salarizarea funcţiilor de 
secretar general adjunct şi de director 
general în cadrul Consiliului Concurenţei 
se stabileşte la nivelul de salarizare 
aferent funcţiei de director al direcţiilor cu 
atribuţii în aplicarea prevederilor Legii 
concurenţei nr.21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 
 

se completează după cum 
urmează: 
1. La articolul 1, după alineatul 
(51) se introduce un nou alineat, 
alineatul (52), cu următorul 
cuprins: 
„(52) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1) şi (2), 
salarizarea funcţiilor de secretar 
general adjunct şi de director 
general în cadrul Consiliului 
Concurenţei se stabileşte la nivelul 
de salarizare aferent funcţiei de 
director al direcţiilor cu atribuţii în 
aplicarea prevederilor Legii 
concurenţei nr.21/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
2. La articolul 8, după alineatul 
(5) se introduc 3 noi alineate, 
alineatele (6)-(8), cu următorul 
cuprins: 
„(6) Prin excepţie de la 
prevederile  alin.(1), se aprobă 
plata orelor suplimentare 
efectuate peste durata normală a 
timpului de lucru, de categoriile 
de personal care au fost 
implicate în acordarea asistenţei 
medicale şi de urgenţă pentru  
persoanele a căror stare de 
sănătate a fost grav afectată în 
urma evenimentului produs în 
Clubul Colectiv din municipiul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru a crea cadrul legal 
privind plata orelor 

suplimentare personalului 
medical implicat în 

acordarea asistenţei medicale 
şi de urgenţă victimelor 

tragediei din Clubul 
Colectiv. 
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București, în data de 30 
octombrie 2015. 
(7) Beneficiază de prevederile 
alin.(6) următoarele categorii de 
personal: 
a) personalul care a acordat 
îngrijire, asistenţă medicală, 
consiliere şi transport sanitar în 
cadrul unităţilor sanitare 
implicate; 
b) personalul care a însoţit 
pacienţii transferaţi pentru 
acordarea îngrijirilor medicale 
la clinici din afara grani ţelor 
ţării.  
(8) Munca suplimentară 
efectuată potrivit alin.(1) 
începând cu data de 30 
octombrie 2015 se salarizează în 
funcţie de tariful orar aferent 
salariului de bază avut, la care 
se adaugă un spor de 100% din 
tariful orar al salariului de 
bază.” 
 
Autori: membrii PSD din Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială  
 

44. Art.IV. – Regulamentele şi instrucţiunile 
Consiliului Concurenţei necesare punerii 
în aplicare a prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă vor fi emise în 
termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a acesteia. 
 

 Nemodificat  
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45. __ __  
Art.II. – Regulamentele şi 
instrucţiunile Consiliului 
Concurenţei necesare punerii în 
aplicare a Legii concurenţei 
nr.21/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum 
a fost modificată prin prezenta 
lege, vor fi emise în termen de 45 
de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi. 
 
Autori: membrii comisiilor 

Prevedere necesară, având în 
vedere modificările aduse 

legii. 

46. __ __  
Art. III. - Legea concurenţei 
nr.21/1996, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.240 din 3 aprilie 2014, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege se va republica 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

Prevedere necesară, având în 
vedere modificările aduse 

legii. 
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