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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati §i validari

XIX/99/ 2020/ 2021

XComisia economica, industrii §i servicii

Comisia pentru constitutionalitate ixMia

RAPORT COMUN

Asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2017 
privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in 

materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei
nr. 21/1996,

ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 239/2020

in temeiul art. 147 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, si in conformitate cu 
prevederile art. 152 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitali §i validari, Comisia economica, 
industrii si servicii si Comisia pentru constitutionalitate, prin adresa nr. L163/2017, au fost 
sesizate de Biroul permanent al Senatului in vederea reexaminarii Legii privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in 
cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum §i 
pentru modiHcarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, ca urmare a Deciziei 
Curtii Constitutionale nr. 239/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
649 din 23 iulie 2020, §i a adoptarii unui raport comun asupra acesteia.

Comisia juridica, Comisia economica si Comisia pentru constitutionalitate, au analizat 
legea trimisa la promulgare si decizia Curtii, mentionata mai sus, si au hotarat sa adopte, cu 
unanimitate de voturi ale membrilor prezenti, un raport de admitere asupra Legii privind 
respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile in 
despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, 
precum si pentru modiflcarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996. Redam in 
anexa la prezentul raport amendamentele admise, de tehnica legislative, care transpun 
hotararea adoptata de cele trei comisii, in sensul adoptarii Legii privind respingerea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2017, in acord cu dispozitiile art. 147 alin. (2) din 
Constitutia Romaniei.

Astfel, potrivit Deciziei nr. 239/2020, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 649 din 23 iulie 2020, Curtea a admis obiectiile de neconstitu|ionalitate fonnulate de
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Guvernul Romaniei, de 47 de senatori apartinmd Grupurilor p^rj^entare ale Paitidului 
National Liberal, Uniunii Salvafi Rom&iia §i Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania 
si de Presedintele Romaniei si a constatat ca Legea pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 39/2017 privind acjiunile in despagubire in cazurile de incalcare a 
dispozitiilor legislatiei in materie de concurenfa, precum si pentin modificarea si completarea 
Legii concurentei nr. 21/1996, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
39/2017 sunt neconstitutionale, in ansamblul lor.

Curtea observa ca acest act nonnativ are ca obiect transpunerea in legislatia nationala 
a Directivei 2014/104/UE privind anumite nonne care guvemeaza actiunile in despagubire in 
temeiul dreptului intern in cazul incalcarilor dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta a 
statelor membre si a Uniunii Europene, precum si o serie de modificari si completari aduse 
Legii concurentei nr. 21/1996, in scopul imbunatatirii mecanismului de aplicare a normelor de 
concurenta de catre autoritatea de concurenta. Din analiza Directivei mentionate rezulta, 
potrivit ai1. 1, ca obiectul §i domeniul de aplicare ale acesteia vizeaza anumite norme necesare 
pentru a asigura ca orice persoana care a suferit un prejudiciu cauzat de o incalcare a 
legislatiei in materie de concurenta de catre o intreprindere sau o asociatie de intreprinderi i§i 
poate exercita in mod efectiv dreptul de a solicita respectivei intreprinderi sau asociatii de 
intreprinderi o despagubire integrals pentru prejudiciul respectiv. Directiva precede, de 
asemenea, norme care promoveaza concurenta nedenaturata pe piata interna §i care 
indeparteaza obstacolele in calea functionarii adecvate a acesteia prin asigurarea unei protectii 
echivalente pe intregul cuprins al Uniunii pentru orice persoana caj-e a suferit un astfel de 
prejudiciu. De asemenea, Directiva precede norme pentru coordonarea asigurarii respectarii 
normelor de concurenta de catre autoritatile in materie de concurenta si pentin asigurai-ea 
respectarii nonnelor respective prin actiunile in despagubire introduse in fata instantelor 
nationale.

In raport cu acestea, noteaza Curtea, “(•■•) este evident ca domeniul vizat de Ordonanfa 
de urgenta a Guvemului nr. 37/2019, care transpune directiva mentionata, este circumscris 
domeniilor de specialitate ale CES referitoare la protectia concurentei loiale si a drepturilor 
consumatorilor. Prin unnare, initiatorul proiectului de act normativ avea obligatia de a 
solicita avizul CES anterior adoptarii sale. Cu toate acestea, Guvernul, in calitate de 
initiator, nu a indeplinit aceasta exigenta de rang constitutional si legal. De altfel, 
neindeplinirea acestei obligatii nu a fost suplinita nici la nivelul Parlamentului, care, in 
cadrul procedurii parlamentare de dezbatere si adoptare a proiectului de lege de aprobai'e a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2017, in cele doua Caraere, avea posibilitatea 
solicitarii avizelor, avand in vedere modificarile aduse in aceasta etapa [a se vedea, spre 
exemplu, art. 94 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Senatului, potrivit caruia: "in vederea 
incadrarii in termenele prevazute la art. 93 alin. (3) si la art. 112-114 din prezentul 
regulament, precum §i la art. 115 alin. (5) din Constitutia Rommiiei, republicata, proiectele de 
lege .si propunerile legislative se inainteaza Biroului pemianent al Senatului, care dispune: c) 
solicitarea avizului Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic si Social si al altor 
institutii sau organisme care, potrivit legii, au competenta de avizare, daca acesta nu a fost 
dat;"].”.

Curtea Constitutionala, printr-o serie de decizii, a sanctionat omisiunea solicitarii 
avizului Consiliului Economic si Social in cazul unor acte normative al caror obiect de 
reglementare se refera la domeniile de specialitate ale Consiliului (de exemplu, Decizia nr. 
139 din 13 martie 2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 3 
mai 2019, Decizia nr. 140 din 13 martie 2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 377 din 14 mai 2019, Decizia nr. 29 din 29 ianuarie 2020, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 19 februarie 2020).



Avand In vedere dispozitiile constitutionale si legale citate, se precizeaza in decizie, 
Curtea constata ca omisiunea solicitarii avizului Consiliului Economic si Social cu prilejul 
adoptarii Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 39/2017 este de natura sa determine 

neconstitu^ionalitatea extrinseca a acestui act normativ, in raport cu prevederile art. 1 alin. 
(3) si (5), coroborate cu cele ale art. 141 din Constitutie.

„In acest context, in acord cu jurisprudenta sa (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 
738 din 19 septembrie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 690 din 

8 octombrie 2012, Decizia nr. 55 din 5 februarie 2014, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 136 din 25 februarie 2014, Decizia nr. 761 din 17 decembrie 2014, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 20 ianuarie 2015), Curtea 

retine ca viciul de neconstitutionalitate extrinseca al Ordonantei de urgenta a Guvemului 
nr. 39/2017 nu poate fi acoperit prin adoptarea unei legi de aprobare. Legea care 
aproba o ordonanta de urgenta neconstitutionala este ea insasi neconstitutionala. in 

aceste conditii, Curtea constata ca Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvemului nr. 39/2017, in ansamblul sau, incalca, de asemenea, dispozitiile art. 1 alin. (3) 
si (5), coroborate cu cele ale art. 141 din Constitutie.”

78/2019 privindDe asemenea, referindu-se la Legea pentru aprobarea OUG nr. 
modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii, precum si 
pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, Curtea a constatat ca, “In ceea ce priveste 

efectele deciziei prin care Curtea, in cadrul controlului anterior promulgarii, constata
neconstitutionalitatea unei legi in ansamblul sau, iar nu doar a unor dispozitii din cuprinsul 
acesteia, Curtea retine ca - in temeiul prevederilor art. 147 alin. (4) din Legea fundamentala si 
avand in vedere jurisprudenta sa in materie - Parlamentului ii revine obligatia de a constata 

incetarea de drept a procesului legislativ. Curtea a aratat in jurisprudenta sa ca situatia 

determinata de constatarea neconstitutionalitatii legii in ansamblul sau are efect defmitiv cu 

privire la acel act normativ, consecinta fiind incetarea procesului legislativ in privinta 

respective! reglementari (...).”

Intrucat aplicabilitatea OUG nr. 39/2017 a incetat la data publicarii Deciziei CCR nr. 
239/2020 in Monitorul Oficial (23 iulie 2020), cele trei comisii coraportoare au reglementat 
prin amendament efectele juridice ale ordonantei pe perioada de aplicare, in sensul mentinerii 
lor in integralitate pana la data de 23 iulie 2020.

Prin continutul sau normativ, Legea privind respingerea Ordonantei de urgenta a 

Guvemului nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a 

dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si 
completarea Legii concurentei nr. 21/1996 face parte din categoria legilor organice §i 
urmeaza sa fie supusa votului plenului Senatului, impreuna cu prezentul raport comun, cu 

respectarea prevederilor art.76 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata.



Senatul, in aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentala si ale art. 92 
alin. (7) pet. 2 din Regulamentul Senatului in vigoare, este prirn^Camera sesizata.

Pre§edinte,

Senator Laura Juliana Scantei

Secretar,

Senator Laura Mihaela Fulgeanu Mbigher

Presedinte, vy
Senator Silvia Monica Dinica

Secretar,

Senator Danut Bica

Presedinte,

Senator Ion Cristin^Rujan

icr«ar,
n!

Senator Cristian Augustin Niculescu Tagarlas
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Anexa la raportul comun nr. XIX/ 99/ 2020/ 2021
pf2 /9. o2, 2^2/Amendamente admise

-REEXAMINARE - Legea privind aprobarea Ordonaii|ei de urgenfa a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in 
cazurile de incalcare a dispoziliilor legislatiei in materie de concurenta, precum i^i pentru modificarea

completarea Legii concurentei nr. 21/1996 -

(L163/2017)

Motivare/precizareText adoptat de comisiiNr. Lege aflata la reexaminare
Crt.

-amendament de tehnica legislativa pentru a 
transpune hotararea luata de cele trei comisii 
de a respinge ordonanta de urgenta.

1. Titlul legii:
“Lege privind aprobarea Ordonanfei de 
urgenta a Guvernului nr.39/2017 privind 
actiunile in despagubire in cazurile de 
incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie 
de concurenta, precum §i pentru modificarea 
§i completarea Legii concurentei nr.21/1996”

Titlul legii:
“Lege privind respingerea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.39/2017 privind 
actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a 
dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, 
precum §i pentru modificarea §i completarea 
Legii concurentei nr.21/1996”

-amendament de tehnica legislativa pentru a 
transpune hotararea luata de cele trei comisii 
de a respinge ordonanta de urgenta.

Art. I. - Se respinge Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 39 din 31 mai 2017 privind 
actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a 
dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, 
precum si pentru modificarea si completarea 
Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 39 din 31 mai 2017 privind 
actiunile in despagubire in cazurile de 
incalcare a dispozkiilor legislatiei in materie 
de concurenta, precum si pentru modificarea 
§i completarea Legii concurentei nr. 21/1996,

2.

1



Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 
din 8 iunie 2017.

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 422 din 8 iunie 2017, cu
urmatoarele modificari si completari:

-amendament de tehnica legislativa pentru a 
transpune hotararea luata de cele trei comisii 
de a respinge ordonan^a de urgenta.

Art. II se elimina.3. Art. II. - in termen de 30 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, Camera 
Deputafilor si Senatul vor demara 
procedurile pentru numirea membrilor 
Consiliului Concurentei.

-amendament de tehnica legislativa pentru a 
transpune hotararea luata de cele trei comisii 
de a respinge ordonan|a de urgenta §i legea 
trimisa la promulgare, ca urmare a Deciziei 
CCR nr.239/2020.

Art. Ill se elimina.4. Art. III.
Consiliului Concurenfei aflate in exercitiu 
la data intrarii in vigoare a prezentei legi 
inceteaza la data depunerii juramantului 
de catre membrii Consiliului Concurentei 
numi|i in conditiile prevazute la art. 1, 
nefiind luate in considerare in aplicarea 
dispozifiilor prevazute la art. 15 alin. (2) al 
art. I, pet. 6, pct.2^.

Mandatele de membru al

-in vederea respectarii dispozitiilor art. 147 
din Constituj:ia Romaniei, republicata.

Dupa art. I, se introduce un nou articol, art. 
II, cu urmatorul cuprins:
Art. II. - (1) Ordonanja de urgenta a 
Guvernului nr. 39 din 31 mai 2017 privind 
ac^iunile in despagubire in cazurile de 
incalcare a dispozifiilor legisla^iei in materie 
de concurenta, precum §i pentru modiflcarea

5.
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si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 a 
produs efecte juridice, potrivit art. 147 alin. 
(4) din Constitutie, pana la data de 23 iulie 
2020.

j

1(2) Toate efectele juridice produse 
de Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr. 
39/2017 pana la data de 23 iulie 2020 se 
menfin in integralitate.
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