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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR
asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr. 39/2017 privind 

acfiunile m despagubire m cazurile de incalcare a dispozifiilor legislatiei in materie de 

concurenfa, precum §i pentru modiflcarea §i completarea Legii concurentei nr.21/1996
L163/2017

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

ulterioare, in §edinta din data de 26 noiembrie 2019, plenul Senatului a hotarat trimiterea spre 

reexaminare, catre Comisia economica, industrii §i servicii §i Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati §i validari, a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 
39/2017 privind acpunile in despagubire in cazurile de medicare a dispozitiilor legislapei in 

materie de concurenfa, precum §i pentru modiflcarea §i completarea Legii concurentei nr.21/1996 

(L163/2017), adoptata de Camera Deputatilor, in vederea intocmirii unui raport comun suplimentar.
Dezbaterile au fost reluate in §edin|a comuna de comisie din 10 decembrie 2019, in prezenta 

majoritaiii senatorilor.
In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

ulterioare, la dezbateri au participat reprezentanji ai Consiliului Concurentei.
Proiectul de lege privind aprobarea O.U.G nr.39/2017 inaintat Parlamentului are ca obiect de 

reglementare dreptul oricarei persoane care a suferit un prejudiciu cauzat de o incalcare a legislatiei 
in materie de concurenta de catre o intreprindere sau o asociatie de intreprinderi de a solicita 

instanfelor de judecata competente despagubirea integrals a prejudiciului suferit, precum si 
modiflcarea §i completarea Legii concurentei nr.21/1996, interventiile legislative vizand 

transpunerea in legislatia nationals a Directivei 2014/104/UE privind anumite norme care
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,guvermaza acfiunile in despagubire in temeiul dreptului intern in cazul incdlcdrilor dispozifiilor 

legislafiei in materie de concurenfd a statelor membre §i a Uniunii Europene.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, in calitate de prima Camera sesizata, m §edinta din 

data de 3 octombrie 2017, §i de catre Camera Deputatilor, in §edinta din data de 7 noiembrie 2018. 
Ca urmare a modificarilor aduse prezentului proiect de lege §i care vizeaza statutul Consiliului 
Concurentei, autoritate administrativa autonoma, devin incidente dispoziliile art. 117 alin.(3) din 

Constitutia Romaniei, iar competenfa decizionala asupra acestor modificari apar^ine Senatului, 
potrivit art.75 alin.(l) din Constitutie.

Camera Deputatilor a inaintat Senatului legea pentru aprobarea O.U.G nr.39/2017, adoptata 

in procedura de urgenta in §edinta din data de 7 noiembrie 2018. Astfel, asupra textelor adoptate de 

Camera Deputatilor in calitate de prima Camera sesizata, respectiv pet. 6-11 de la articolul unic, 
Senatul urmeaza sa se pronunfe defmitiv in procedura de urgenta in calitate de Camera decizionala, 
in conformitate cu prevederile art.75 alin.(4) §i (5) din Constitutia Romaniei.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.
Comisia pentru buget, fmante, activitate bancara §i piata de capital §i Comisia pentru afaceri 

europene au transmis avize favorabile.
Membrii Comisiei economice, industrii §i servicii §i ai Comisiei juridice, de numiri, 

disciplina, imunitati §i validari au hotarat cu majoritate de voturi sa adopte raport comun 

suplimentar de admitere cu amendamente admise cuprinse in anexa nr.l la raportul comun. 
Amendamentele respinse sunt cuprinse in anexa nr.2.

Prezentul raport comun suplimentar inlocuie^te raportul comun suplimentar cu 

nr.XX/405/2019 §i nr.XIX/99/2018/2019, inaintat plenului Senatului in data de 20 septembrie 

2019.
Fata de cele prezentate, Comisia economica, industrii §i servicii §i Comisia juridica, de 

numiri, disciplina, imunitati supun Plenului Senatului spre dezbatere §i adoptare raportul comun 

suplimentar de admitere, cu amendamente admise $i amendamente respinse.
Prevederile pentru care legea s-a inters la Senat, §i cu privire la care nu s-au admis 

amendamente, raman nemodificate, Senatul urmand sa decida defmitiv, in sensul adoptarii lor in 

forma adoptata de Camera Deputatilor.
Asupra prevederilor pentru care legea s-a intors la Senat, potrivit art.75 alin.(4) din 

Constitutie, Senatul este Camera decizionala. Pentru toate celelalte prevederi. Camera Deputatilor 
este Camera decizionala §i aceasta a decis defmitiv asupra lor, in §edinta din data de 7 noiembrie 

2018.
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In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor organice §i 
urmeaza sa fie adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei §i ale art.92, alin.(8), pct.2 din 

Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul urmeaza sa se pronunfe, 
in calitate de Camera decizionala, cu privire la pet. 6-11 de la articolul unic al legii transmise 

Senatului de catre Camera Deputatilor.

Pi^§e($nte, Pregedinte,

SenUtor §erbdn NICOLAESenat&r Danibl AAmPlK

Secretar, Secretar,

Senatof Silvia DINICA Adrian-Nicolae DIACONU

3



Anexa nr.l la Raportul comun suplimentar nr.XX/542/2019

iir.XIX/99/2018/2019

Comisia economica, industrii §i servicii

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^ validari

AMENDAMENTE ADMISE

la Legea pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a 
dispozi|iilor legislatiei in materie de concurenfa, precum pentru modificarea completarea Legii concuren^ei nr.21/1996

(prevederi cu privire la care Senatul este Camera decizionald)

Amendamente admise Observa^iiText Legea concurenfei nr.21/1996 Text adoptat de Camera 
Deputatilor

Nr.
crt.

Articol unic. - Se aproba 
Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr.39 din 31 mai 2017 privind 
actiunile de despagubire in cazurile 

de incalcare a dispozitiilor 
legislatiei in materie de concurenta, 

precum §i pentru modificarea §i 
completarea Legii concurentei 

nr.21/1996, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.422 din 8 iunie 2017, cu 
urmatoarele modificari §i 

__________ completM:__________

Art.I - Se aproba 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 §i pentru 
modificarea §i completarea Legii 

concurentei nr.21/1996, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.422 din 8 

iunie 2017, cu urmatoarele 
modificari §i completari:

Articolul unic devine art.I.1.

Totodata, pentru indreptarea 
unei unei erori materiale, 
sintagma “acfiunile de 
despagubire ” se inlocuie§te cu 
sintagma “acfiunile in 
despagubire ”
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2.
6. La articolul 21, dupa punctul 2 
se introduc douasprezece noi 
puncte, punctele 2* - 2*^ cu 
urmatorul cuprins:

6. La articolul 21, dupa 
punctul 2 se introduc 
douasprezece noi puncte, 
punctele 2^ - 2^^, cu urmatorul 
cuprins:

CAPITOLUL IV: Consiliul 
Concurenfei “2^ TitlulcapitoluluilVse 

modified §i va avea urmatorul 
cuprins:

“2 , nemodificat

«CAPITOLUL IV 
inflinfarea §i funefionarea 
Consiliului Concurenfei $i 

statutul membrilor Plenului §i 
personalului de specialitate»Art. 15

(l)Plenul Consiliului Concuren^ei 
este un organ colegial §i este format 
din 7 membri, dupa cum urmeaza: 
un pre§edinte, 2 vicepre§edinti §i 4 
consilieri de concurenfa. Numirea 
membrilor Plenului Consiliului 
Concuren^ei se realizeaza de catre 
Pre§edintele Romaniei, la 
propunerea Colegiului Consultativ 
al Consiliului Concurenfei, cu 
avizul Guvernului §i dupa 
audierea candidafilor in comisiile 
de specialitate ale Parlamentului. 
Respingerea unei nominalizari se 
poate face doar cu conditia 
prezentarii motivelor pe care 
aceasta se bazeaza.

2^. La articolul 15, alineatul (1) 
se modified §i va avea 
urmdtorul cuprins:
“Art 15. - (1) Plenul Consiliului 
Coneurenlei este un organ 
eolegial §i este format din 11 
membri, dupa cum urmeaza: un 
pre§edinte, 2 vicepre§edinti §i 8 
consilieri de concurenfa, numiti 
prin deeret de eatre Pre§edintele 
Romaniei, pe baza votului dat de 
Parlament, la propunerea 
Comisiilor juridice §i a 
Comisiilor economice reunite 
ale celor doua Camere.”

2^. La articolul 15, alineatul (1) se 
modified §i va avea urmdtorul 
cuprins:
«Art.l5. - (1) Plenul Consiliului 
Concurenlei este un organ colegial 
§i este format din 9 membri, dupa 
cum urmeaza: un pre§edinte, 2 
vicepre§edinti §i 6 consilieri de 
concurenfa. Membrii Consiliului 
Coneuren^ei sunt numifi prin 
deeret de catre Pre§edintele 
Romaniei, pe baza votului dat de 
Parlament, la propunerea 
comisiilor juridice ale celor doua 
Camere,»

Amendamentpropus de senatori 
PSD, membri ai Comisiei 
juridice, admis cu majoritate 
de voturi.
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Art.15 - (2) Durata mandatului 
membrilor Plenului Consiliului 
Concuren|ei este de 5 ani, acesta 
putand fi remnoit o singura data, 
indiferent de durata mandatului 
exercitat anterior. Membrii 
Plenului indeplinesc atribufii 
conform regulamentelor aprobate 
de catre Plen sau conform 
delegarii pre$edintelui.

3.
y. La articolul 15, alineatul (2) 
se modified Si va avea 
urmdtorul cuprins:

2^. La articolul 15, alineatul (2) se 
modified Si va avea urmdtorul 
cuprins: Amendamentpropus de senator 

ALDE Daniel Zamfir, senator 
UDMR Lorant Antal admis cu 
unanimitate de voturi.

«(2) Durata mandatului membrilor 
Consiliului Concuren^ei este de 5 
ani.»

(2) Durata mandatului 
membrilor Plenului Consiliului 
Concurentei este de 5 ani, acesta 
putand fi remnoit o singura 
data, indiferent de durata 
mandatului exercitat anterior. 
Membrii Plenului indeplinesc 
atribufii conform 
regulamentelor aprobate de 
catre Plen sau conform 
delegarii pre^edintelui. Func|ia 
de pre^edinte nu poate fi 
de^inuta mai mult de 2 
mandate indiferent de durata 
acestora.

2^. La articolul 15, alineatul (5) se
modified ^ va avea urmdtorul 
cuprins:

2 . La articolul 15, alineatul (5) 
se modified ^ va avea 
urmdtorul cuprins:

4.
Amendament propus de senator 
ALDE Daniel Zamfir, senator 
UDMR Lorant Antal, senator 
USR Silvia Dinicd, insu§it de 
membrii prezenf ai celor doud 
comisii ?i admis cu unanimitate 
de voturi.

Art.15 -(5) Pre§edintele trebuie sa fi 
indeplinit o funefie de conducere cu 
largi responsabilitati, in care a facut 
dovada competeniei sale 
profesionale §i manageriale.

«(5) Pre§edintele trebuie sa fi 
indeplinit funefii de conducere cu 
largi responsabilitati in care a facut 
dovada inaltei sale competence 
rofesionale §i manageriale.»

(5) Pre§edintele trebuie sa fi 
indeplinit cel puCin o funeCie 
de conducere cu largi 
responsabilitati in care a facut 
dovada inaltei sale competence 
profesionale §i manageriale.
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5“^. La articolul 23, alineatele (1) 
Si (2) se modifica ^ vor avea 
urmdtorul cuprins:

«Art.23. — (1) In organizarea 
Consiliului Concurentei 
fiincHoneaza un secretar general si 
doi secretari general! adjunct!, 
inalt! functionar! public!, numiti 
si eliberati din functie prin decizie 
a prim-ministrului, la propunerea 
Consiliului Concurentei, in 
conditiile leg!!, cu incadrarea in 
fondurlle bugetare alocate 
cheltulelllor de personal. 
Atributiile acestora sunt stabilite 
prin regulamentul de organizare si 
fiinctionare adoptat de Consiliul 
Concurentei.

5 . La articolul 23, alineatele 
(1) Si (2) se modifica ^ vor avea 
urmdtorul cuprins:

5. Art. 23
Amendamentpropus de senator 
PSD Serban Nicolae §i admis cu 
majoritate de voturi.(1) in organizarea Consiliului 

Concurentei functioneaza un secretar 
general $! un secretar general 
adjunct, numiti §i eliberati din 
functie prin decizie a prim- 
ministrului, la propunerea 
Consiliului Concurentei, pe baza 
rezultatelor obtlnute la concursul 
national de Intrare in categorla 
inalfllor functionar! public!, 
organlzat in conditiile legii. 
Secretarul general §1 secretarul 
general adjunct sunt inalji 
functionar! public! carora 1! se 
apllca statutul inaltllor functionar! 
public!, conform Leg!! nr. 
188/1999, republlcata, cu 
modlflcarlle §! completarlle 
ulterloare, $! alte reglementar! 
speclfice. Atributiile acestora sunt 
stabilite prin regulamentul de 
organizare, fiinctionare §i procedura 
adoptat de Consiliul Concurentei.

(2) in organizarea Consiliului 
Concurentei functioneaza un director 
general Acesta este functionar public 
de conducere, iar atributiile sale se 
stabilesc prin regulamentul de 
organizare, functionare §! procedura 
adoptat de Consiliul Concurentei.

Art.23, — (1) in organizarea 
Consiliului Concurentei 
functioneaza un secretar general 
|i doi secretari generali adjuncti, 
inahi flmctionari publici, numiti 
Si eliberati din functie prin 
decizie a prim-ministrului, la 
seslzarea Pre§ed!ntelu! 
Consiliului Concurentei, in 
conditiile legii, cu incadrarea in 
fondurile bugetare alocate 
cheltuielilor de personal. 
Atributiile acestora sunt stabilite 
prin regulamentul de organizare 
Si functionare adoptat de 
Consiliul Concurentei.

(2) nemod!f!cat (forma Camerei 
Deputatilor)

(2) In organizarea Consiliului 
Concurentei functioneaza un 
director general. Acesta este 
functionar public de conducere, iar 
atributiile sale se stabilesc prin 
regulamentul de organizare Si 
functionare adoptat de Consiliul 
Concurentei.”
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11. La articolul 21, dupa punctul 
11 se introduce un nou punct, 
punctul 12, cu urmatorul. 
cuprins:

Punctul 11 se elimina (privind 
art.73)

6.

Amendamentpropus de membrii 
celor doua comisii §i admis in 
unanimitate de voturi.

„12. Dupa articolul 72 se 
introduce un nou articol, articolul 
73, cu urmatorul cuprins:

«Art.73. — (1) Membrilor 
Plenului Consiliului Concurentei 
care au indeplinit un mandat 
intreg li se aplica in mod 
corespunzator prevederile art.49 
alin.(4) din Legea nr.94/1992 
privind organizarea Si 
functionarea Curtii de Conturi, 
republicata, cu modiflcarile Si 
completarile ulterioare.
(2) Inaltilor functionari public!, 
inspectorilor de concurenta, 
persoanelor cu functii de 
conducere care indepiinesc 
atributiile speciflce Consiliului 
Concurentei li se aplica in mod 
corespunzator prevederile art.51 
alin.(2)-(17) din Legea 
nr.94/1992, republicata, cu 
modiflcarile Si completarile 
ulterioare.»”

Amendament propus de senator 
senator Daniel Zamfir admis 
cu majoritate de voturi.

Art. II. In termen de 30 de zile 
de la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi, se vor demara 
procedurile prevazute la art. I, 
pet. 6, pct.2^, art. 15 alin. (1),

7.
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In vederea permiteiii fmalizarii 
mandatelor aflate in curs de 
exercitare, pentm membrii 
Consiliului Concurentei.

numai pentru posturile 
suplimentate in condifille 
prezentei legi, precum 
pentru posturile vacantate.
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Anexa iir.2 la Raportul comun suplimentar iir.XX/542/2019

nr.XIX/99/2018/2019

Comisia economica, industrii servicii

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi validari

AMENDAMENTE RESPINSE

la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan|ei de urgenfa a Guvernului nr. 39/2017 privind ac|iunile in despagubire in cazurile de 
incalcare a dispozitiilor legislafiei in materie de concurenia, precum pentru modiflcarea §ii completarea Legii concurenfei nr.21/1996

(Senatul este Camera decizionala)

Text Legea concurentei nr.21/1996 Text adoptat de Camera 
Deputatilor

Amendamente respinse ObservatiiNr.
crt.

La punctul 6, punctul T, 
alineatul (1) al articolului 15 se 
modified §i va avea urmdtorul 
cuprins:

6. La articolul 21, dupa punctul 2 
se introduc douasprezece noi 
puncte, punctele T - cu 
urmatorul cuprins:

CAPITOLUL IV: Consiliul 
Concurentei

1.

2^. La articolul IS, alineatul (1) se 
modified §i va avea urmdtorul 
euprins:
«Art.l5. - (1) Plenul Consiliului 
Concuren|ei este un organ colegial 
§i este format din 9 membri, dupa 
cum urmeaza: un pre§edinte, 2 
vicepre§edinti §i 6 consilieri de 
concurenfa. Membrii Consiliului 
Concurentei sunt numifi prin 
decret de catre Pre§edintele 
Romaniei, pe baza votului dat de 
Parlament, la propunerea 
comisiilor juridice ale celor doua 
Camere.»

2^. La articolul 15, alineatul (1) 
se modified §i va avea 
urmdtorul euprins:
“Art 15. - (1) Plenul Consiliului 
Concurentei este un organ 
colegial §i este format din 9 
membri, dupa cum urmeaza: un 
pre§edinte, 2 vicepre§edinti §i 6 
consilieri de concurenfa, numid 
prin decret de catre Pre§edintele 
Romaniei, pe baza votului dat de 
Parlament, la propunerea 
Comisiilor juridice §i a 
Comisiilor economice reunite 
ale celor doua Camere.”

Art. 15
(l)Plenul Consiliului Concurentei 
este un organ colegial §i este format 
din 7 membri, dupa cum urmeaza; 
un pre§edinte, 2 vicepre§edinti §i 4 
consilieri de concurenta. Numirea 
membrilor Plenului Consiliului 
Concurentei se realizeaza de catre 
Pre§edintele Romaniei, la 
propunerea Colegiului Consultativ 
al Consiliului Concurenfei, cu 
avizul Guvernului $i dupa 
audierea candidatilor in comisiile 
de specialitate ale Parlamentului.

Amendament propus de senator 
AIDE Daniel Zamfir §i respins 
cu majoritate de voturi.
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Respingerea unei nominalizari se 
poate face doar cu condi^ia 
prezentarii motivelor pe care 
aceasta se bazeaza.

Amendament propus de senator 
USR Silvia Dinicd §i respins cu 
majoritate de voturi.

6. La articolul 21, dupa punctul 2 
se introduc douasprezece noi 
puncte, punctele 2* - cu 
urmatorul cuprins:

Art 15 alin. (1) se modifiea 
va avea urmatorul cuprins:

2,

TitlulcapitoluluilVse 
modified §i va avea urmatorul 
cuprins:CAPITOLULIV: Consiliul 

Concuren|ei «CAPITOLUL IV 
infiintarea functionarea 
Consiliului Concuren^ei 

statutul membrilor Plenului 
personalului de specialitate»

2^. La articolul IS, alineatul (1) se 
modified §i va avea urmdtorul 
cuprins:
«Art.l5. - (1) Plenul Consiliului 
Concurentei este un organ colegial 
§i este format din 9 membri, dupa 
cum urmeaza: un pre§edinte, 2 
vicepre§edinti §i 6 consilieri de 
concurenfa. Membrii Consiliului 
Concurenjei sunt numi|i prin 
decret de catre Pre§edintele 
Romaniei, pe baza votului dat de 
Parlament, la propunerea 
comisiilor juridice ale celor doua 
Camere.»

(1) Plenul Consiliului 
Concurentei este un organ 
colegial §i este format din 9 
membri, dupa cum urmeaza: un 
pre§edinte, 2 vicepre§edinti §i 6 
consilieri de concurenta.
Membrii Consiliului Concurentei 
sunt numiti prin decret de catre 
Pre§edintele Romaniei, pe baza 
votului dat de Parlament, la 
propunerea comisiile de 
specialitate ale Parlamentului.

Art, 15
(l)Plenul Consiliului Concurentei 
este un organ colegial §i este format 
din 7 membri, dupa cum urmeaza: 
un pre§edinte, 2 vicepre§edinti §i 4 
consilieri de concurenta. Numirea 
membrilor Plenului Consiliului 
Concurentei se realizeaza de catre 
Pre§edintele Romaniei, la 
propunerea Colegiului Consultativ 
al Consiliului Concurenfei, cu 
avizul Guvernului $i dupa 
audierea candidafilor m comisiile 
de specialitate ale Parlamentului. 
Respingerea unei nominalizari se 
poate face doar cu condifia______
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prezentarii motivelor pe care 
aceasta se bazeaza.

Amendament propus de senator 
USR Fiorina Presadd §i respins 
cu majoritate de voturi.

Punctul 6 se modiflca $i va 
avea urmatorul cuprins:

3.

6. La articolul 21, dupa punctul 2 
se introduc douasprezece noi 
puncte, punctele 2* - 2^^ cu 
urmatorul cuprins:
(....)

6. La articolul 21, dupa 
punctul 2 se introduc 
douasprezece noi puncte, 
punctele 2'1 - 2 12, cu 
urmatorul cuprins:

2' 1 - nemodificat
2'2 se elimina
2 3 se elimina
2'3 - 2' 12 - nemodificate

Amendament propus de senator 
USR Silvia Dinicd §i respins cu 
majoritate de voturi.

Art 15 alin. (2) se modiflca §i 
va avea urmatorul cuprins:

4.

2^. La articolul 15, alineatul (2) se 
modiflca ^ va avea urmatorul 
cuprins:
«(2) Durata mandatului membrilor 
Consiliului Concurentei este de 5 
ani.»

(2) Durata mandatului 
membrilor Plenului Consiliului 
Concurentei este de 5 ani, acesta 
putand fl reinnoit o singura 
data. Membrii Plenului 
mdeplinesc atributii conform 
regulamentelor aprobate de

Art.15 - (2) Durata mandatului 
membrilor Plenului Consiliului 
Concurentei este de 5 ani, acesta 
putand fl remnoit o singura data, 
indiferent de durata mandatului 
exercitat anterior. Membrii 
Plenului mdeplinesc atribufij
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conform regulamentelor aprobate 
de catre Plen sau conform 
delegarii pre$edintelui.

catre Plen sau conform 
delegarii pre^edintelui.

2*. La articolul 15, alineatul (4) se
modified §i va avea urmdtorul 
cuprins:
«(4) Pentru a fi numit membra al 
Consiliului Concurentei, o 
persoana trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii: 
a) sa fie cetacean roman;

Amendament propus de senator 
USR Silvia Dinicd §i respins cu 
majoritate de voturi.

Art. 15 alin. (4) lit, g) se 
modifica :|ii va avea urmatorul 
cuprins:
(4) Pentru a fi numit membra al 
Consiliului Concurenfei, o 
persoana trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele 
conditii:

5. Art.15

(4)Pentra a fi numit membra al 
Consiliului Concurenfei, o persoana 
trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii:
a) este cetatean roman, cetatean al 
unui alt stat membru al Uniunii 
Europene ori aparfinand Spatiului 
Economic European sau cetafean 
al Confederafiei Elvetiene;
b) cunoa§te limba romana;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) a absolvit studii superioare 
dovedite cu diploma;

b) sa aiba capacitate deplina de 
exercitiu;
c) sa aiba studii superioare de 
lunga durata sau echivalent, 
dovedite cu diploma recunoscuta 
de statul roman;
d) sa dea dovada de inalta 
competenta profesionala in 
domeniul concurentei sau 
ajutorului de stat;

e)da dovada de inalta competent^ 
profesionala in domeniul 
concurentei;

f) beneficiaza de o buna reputatie;
g) are o vechime de minimum 10 ani 
in activitati din domeniul economic 
saujuridic;
li)nu este incapabila ori nu a fost 
condamnata pentru infractiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea 
increderii, infractiuni de coruptie, 
delapidare, infractiuni de fals in 
inscrisuri, evaziune fiscala,

g) sa nu fi fost condamnata 
pentru infractiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea 
increderii, infractiuni de 
coruptie, delapidare, infractiuni 
de fals in inscrisuri, evaziune 
fiscala, infractiuni prevazute de 
Legea nr.656/2002 pentru 
prevenirea §i sanctionarea 
spalarii banilor, precum §i pentru

e) sa beneficieze de o buna 
reputatie;
f) sa aiba o vechime de minimum 
10 ani in activitati din domeniul 
economic saujuridic;
g) sa nu fie incapabila ori sa nu fi 
fost condamnata pentru infractiuni 
contra patrimoniului prin 
nesocotirea increderii, infractiimi 
de coruptie, delapidare, infractiuni
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infractiuni prevazute de Legea nr. 
656/2002 pentru prevenirea §i 
sanc^ionarea spalarii banilor, precum 
§i pentru instituirea unor masuri de 
prevenire §i combatere a fman^arii 
terorismului, republicata, cu 
modificarile ulterioare, sau pentru 
infrac^iunile prevazute de prezenta 
lege ori alte infractiuni savar§ite cu 
inten|ie, pentru care legea prevede o 
pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani sau 
mai mare.

de fals in inscrisuri, evaziune 
fiscala, infractiuni prevazute de 
Legea nr.656/2002 pentru 
prevenirea Si sanctionarea spalarii 
banilor, precum Si pentru 
instituirea unor masuri de prevenire 
si combatere a finantarii 
terorismului, republicata, cu 
modificarile ulterioare, sau pentru 
infractiunile prevazute de prezenta 
lege ori alte infractiuni savarSite cu 
intentie, pentru care legea prevede 
0 pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani 
sau mai mare.»

instituirea unor masuri de 
prevenire §i combatere a 
finantarii terorismului, 
republicata, cu modificarile 
ulterioare, sau pentru 
infractiunile prevazute de 
prezenta lege ori alte infractiuni 
savar§ite cu intentie, pentru care 
legea prevede o pedeapsa cu 
inchisoarea de 3 ani sau mai 
mare.

2^. La articolul 15, alineatul (5) se
modifica ^ va avea urmatorul 
cuprins:
«(5) Pre§edintele trebuie sa fi 
indeplinit functii de conducere cu 
largi responsabilitati in care a facut 
dovada inaltei sale competence 
profesionale §i manageriale.»

6. Art 15 alin (5) se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins: Amendament propus de senator 

USR Silvia Dinicd §i respins cu 
majoritate de voturi.(5) Pre§edintele trebuie sa fi 

indeplinit o funcfie de 
conducere cu largi 
responsabilitati in care a facut 
dovada inaltei sale competence 
profesionale §i manageriale

Art.l5 -(5) Pre§edintele trebuie sa fi 
indeplinit o funcCie de conducere cu 
largi responsabilitaCi, in care a facut 
dovada competenCei sale 
profesionale §i manageriale.

Dupa subpct. 2® (din forma
adoptata de Camera 
Deputafilor la pet. 6), se 
introduce un nou subpunct, cu 
urmatorul cuprins:
Art 15 alin (8) se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:

Amendament propus de senator 
USR Silvia Dinicd §i respins cu 
majoritate de voturi.

7.
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Art. 15 - (8)Membrii Plenului 
Consiliului Concurenfei §i inspectorii 
de concurenta nu pot face parte din 
partide sau alte formatiuni politice.

(8) Membrii Plenului Consiliului 
Concurentei §i inspectorii de 
concuren^a trebuie sa nu fi 
facut parte in ultimii 5 ani din 
partide sau alte formatiuni 
politice

2\ La articolul 15 alineatul (9),
litera J) se modified §i va avea 
urmdtorul cuprins:

Art 15 alin. (9) lit. f. se 
modiflea va avea urmatorul 
cuprins:

8.
Amendament propus de senator 
USR Silvia Dinicd §i respins cu 
majoritate de voturi.Art.l5

(9)Mandatul de membru al Plenului 
Consiliului Concurentei inceteaza:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitate defmitiva de 
exercitare, constand intr-o 
indisponibilitate mai lunga de 60 de 
zile consecutive;
e) la survenirea unei incompatibilitati 
dintre cele prevazute la alin. (6) §i 
(8), conform prevederilor alin. (12);
f) prin revocare, pentru incalcarea 
grava a prezentei legi sau pentru 
condamnare, prin hotarare 
judecatoreasca defmitiva, pentru 
savar§irea unei inffactiuni.

(9)Mandatul de membru al 
Plenului Consiliului Concurentei 
inceteaza:

«f) prin revocare, m cazul in care 
nu indepline^ite conditiile 
necesare cerute de lege pentru 
numirea in functie, pentru 
incalcarea grava a prezentei legi 
sau pentru condamnare, prin 
hotarare judecatoreasca defmitiva, 
pentru savar§irea unei infractiuni.»

f) in cazul in care nu mai 
indepline§te conditiile necesare 
cerute de lege pentru numirea in 
functie, pentru incalcarea grava a 
prezentei legi sau pentru 
condamnare, prin hotarare 
judecatoreasca defmitiva, pentru 
savar§irea uneia dintre 
infractiunile prevazute la alin.
(4).
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2'. La articolul 15, alineatele (10) 
§i (12) se modified y/ vor area 
urmdtorul cuprins:

Amendamentpropus de senator 
USR Silvia Dinicd ?i respins cu 
majoritate de voturi.

9.
2^. La articolul 15, alineatele 
(10) §i (12) se modified §i vor 
avea urmdtorul cuprins:Art.l5

(lO)Membrii Plenului Consiliului 
Concuren^ei sunt revocabili, in cazul 
prevazut la alin. (9) lit. f), de catre 
autoritatea care i-a numit. Pana la 
ramanerea definitiva a hotararii 
judecatore^ti penale ei pot fi 
suspendafi din func|ie de catre 
aceea^i autoritate.

«(10) Membrii Consiliului 
Concurentei sunt revocabili, in 
cazul prevazut la alin.(9) lit.f), de 
catre autoritatea care i-a numit in
termen de 45 de zile de la 
constatare. Procedura de 
revocare se aproba prin hotarare 
a Parlamentului Romaniei. In 
cazul unei hotarari judecatoreSti 
penale ramase deHnitive, ei se 
considera suspendati de drept 
din functie.

(10) Membrii Consiliului 
Concurentei sunt revocati in 
cazurile prevazute la alin.(9) lit. 
e) §i f), de catre autoritatea care 
i-a numit, in termen de 45 de zile 
de la constatare. Procedura de 
revocare se aproba prin hotarare 
a Parlamentului Romaniei in 
termen de 45 de zile de la 
intrarea in vigoare a prezentei 
legi. In cazul unei hotarari 
judecatore§ti penale, mandatul 
lor inceteaza de drept de la 
data ramanerii definitive a 
hotararii judecatore§ti.

(12)Membrii Consiliului 
Concurentei sunt obligati sa notifice 
de indata Consiliului survenirea 
oricarei situatii de incompatibilitate 
sau impediment dintre cele prevazute 
la alin. (6) §i (8), ei fiind de drept 
suspendati din functie din momentul 
survenirii acestei situatii, iar daca 
situatia se prelunge§te peste 10 zile 
consecutive, mandatul inceteaza §i se 
procedeaza conform prevederilor 
alin. (10) §i (11).

(12) Membrii Consiliului 
Concurentei sunt obligati sa 
notifice de indata Consiliului 
survenirea oricarei situatii de 
incompatibilitate sau impediment 
dintre cele prevazute in prezentul 
articol, ei fiind de drept suspendati 
din fimetie din momentul survenirii 
acestei situatii, iar daca situatia se 
prelimgeSte peste 10 zile 
consecutive, mandatul inceteaza si 
se procedeaza conform 
prevederilor alin. (10) §i (11).»

(12) Membrii Consiliului 
Concurentei sunt obligati sa 
notifice de indata Consiliului 
survenirea oricarei situatii de 
incompatibilitate sau 
impediment dintre cele 
prevazute in prezentul articol, ei 
fiind de drept suspendati din 
functie din momentul survenirii 
situatiei, iar daca situatia se 
prelunge§te peste 10 zile 
consecutive, mandatul inceteaza 
§i se procedeaza conform 
prevederilor alin. (10) §i (11).»
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2^\Lm articolul 19, alineatele (1) 
- (3) se modified vor avea 
urmdtorul cuprins:
«Art.l9. - (1) Consiliul 
Concurentei isi desfaSoara 
activitatea, delibereaza si ia decizii 
in plen sau in comisii. Plenul 
Consiliului Concurentei se 
intruneSte valabil in prezenta 
majoritatii membrilor in functie Si 
adopts hotarari cu votul majoritatii 
membrilor prezenti. Comisia 
adopts hotSrari cu majoritatea 
voturilor membrilor. Plenul adopts 
hotSrari asupra chestiunilor de 
naturS economico-administrativS, 
la solicitarea preSedintelui.

2^®. La articolul 19, alineatele 
(1) - (3) se modifies §i vor avea 
urmatorul cuprins:
(l)Consiliul Concurentei i§i 
desfS§oarS activitatea, 
delibereazS §i ia decizii in plen 
sau in comisii. Plenul Consiliului 
Concurentei se intrune§te valabil 
in prezenta majoritStii membrilor 
in functie, dar nu mai pufin de 
3 dintre ace$tia, §i adopts 
hotSrari cu votul majoritStii 
membrilor prezenti. Comisia 
adopts hotSrari cu majoritatea 
voturilor membrilor. Plenul 
adopts hotSrari asupra 
chestiunilor de naturS 
economico-administrativS, la 
solicitarea pre§edintelui.

10.
Amendament propus de senator 
USR Silvia Dinicd respins cu 
majoritate de voturi.

Art. 19
(l)Consiliul Concurentei i§i 
desfS§oarS activitatea, delibereazS §i 
ia decizii in plen sau in comisii. 
Plenul Consiliului Concurentei se 
intrune§te valabil in prezenta 
majoritStii membrilor in functie, dar 
nu mai putin de 3 dintre ace^tia, §i 
adopts hotSrari cu votul majoritStii 
membrilor prezenti. Comisia adopts 
hotSrari cu majoritatea voturilor 
membrilor. Plenul adopts hotSrari 
asupra chestiunilor de naturS 
economico-administrativS, la 
solicitarea pre§edintelui.

(2) Comisiile simt formate din 
cate 3 membri ai Consiliului 
Concurentei. Pre§edintele 
Consiliului Concurentei 
stabile§te componenta comisiei 
pentru fiecare caz in parte. La 
cererea unui membru al comisiei 
sau a pre§edintelui Consiliului 
Concurentei, cazul cu care 
comisia a fost investitS este 
supus atentiei plenului 
Consiliului Concurentei, care va 
decide.))

(2) Comisiile sunt formate din 
cate 3 membri ai Consiliului 
Concurentei. Fiecare comisie este 
condusa de catre preSedintele 
Consiliului Concurentei sau de 
catre un vicepresedinte. 
Pre§edintele Consiliului 
Concurentei stabile§te componenta 
comisiei pentru fiecare caz in parte. 
La cererea unui membru al 
comisiei sau a preSedintelui 
Consiliului Concurentei, cazul cu 
care comisia a fost investitS este 
supus atentiei plenului Consiliului

(2)Fiecare comisie este formats din 
3 membri ai Plenului Consiliului 
Concurentei. Pre§edintele Consiliului 
Concurentei stabile§te componenta 
comisiei pentru fiecare caz in parte §i 
il desemneaza pe unui dintre 
membri pentru a conduce iucrarile 
acesteia. La cererea unui membru al 
comisiei sau a preSedintelui 
Consiliului Concurenfei, cazul cu 
care comisia a fost investitS este 
supus atentiei Plenului Consiliului 
Concurentei, care va decide.
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Concuren^ei, care va decide.»

(3) Pre§edintele Consiliului 
Concurentei dispune, prin ordin, 
efectuarea de investigatii, m baza 
motivatiei Si indiciilor prezentate 
de directiile de specialitate. Prin 
acelaSi ordin este deseninat 
ranortorul de caz.»

(3)Pe baza hotararii luate de plen 
sau de comisie, dupa caz, 
pre§edintele Consiliului Concurentei 
dispune, prin ordin, efectuarea de 
investigatii. Prin acela§i ordin este 
desemnat raportorul de caz, in baza 
propunerii directorului general. S Amendament propus de senator 

USR Silvia Dinicd $i respins cu 
majoritate de voturi.

La art. 19, alin. (8) se abroga.2 . La ariicolul 19, dupa alineatul 
(7) se introduce un nou alineat, 
alineatul (8), cu urmatorul 
cuprins:

11. Art.l9
(7)Deciziile adoptate de Consiliul 
Concurentei in plen conform 
prevederilor alin. (4) se semneaza de 
catre pre§edinte, in numele 
Consiliului Concurentei. Acestea vor 
putea fi atacate in termen de 30 de 
zile de la publicare sau, dupa caz, de 
la comimicare, in procedura de 
contencios administrativ la Curtea de 
Apel Bucure§ti. Sentinta va fi 
pronuntata fara drept de apel, 
impotriva ei putand fi declarat recurs 
la Inalta Curte de Casatie §i Justitie.

«(8) Prin derogare de la 
prevederile art.7 lit.d) din Legea- 
cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului platit 
din fonduri publice, cu 
modificarile Si completarile 
ulterioare, membrii Plenului 
Consiliului Concurentei 
beneficiaza de o indemnizatie de 
Sedin^ in cuantum aprobat de 
Plenui Consiliului 
Concurentei.»”
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3^. Dupa articolul 21 se introduc 
doua noi articole, articolele 21^ S' 
2f, cu urmatorul cuprins: 
«Art.2l\

12.
Art 21^ alin (4) se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:

Amendamentpropus de senator 
USR Silvia Dinica §i respins cu 
majoritate de voturi.

(4) Concursul pentm recrutarea 
functionarilor publici de 
specialitate din Consiliul 
Concurentei se desfa§oara in 
cazul in care, pentm ocuparea 
unui post vacant, se inscrie 
minimum 1 candidat.

(4) Concursul pentm recmtarea 
functionarilor publici de 
specialitate din Consiliul 
Concurentei se desfaSoara in cazul 
in care, pentm ocuparea unui post 
vacant, se inscriu minimum 2 
candidati

3^. La articolul 23, alineatele (1)
S' (2) se modifica S' vor avea 
urmatorul cuprins:

«Art.23. — (1) In organizarea 
Consiliului Concurentei 
funcHoneaza un secretar general Si 
doi secretari generali adjuncti, 
inalti functionari publici, numiti 
Si eliberati din fiinctie prin decizie 
a prim-ministmlui, la propunerea 
Consiliului Concurentei, in 
conditiile legii, cu incadrarea in 
fondurile bugetare alocate 
cheltuielilor de personal. 
Atributiile acestora sunt stabilite 
prin regulamentul de organizare Si 
functionare adoptat de Consiliul 
Concurentei.

Art 23 alin (1) se modifica $i 
va avea urmatorul cuprins:

(1) in organizarea Consiliului 
Concurentei fiinctioneaza un 
secretar general §i un secretar 
general adjunct, inalti 
functionari publici, numiti §i 
eliberati din functie rezultatelor 
obtinute la concursul national 
de intrare in categoria inaltilor 
functionari publici, organizat 
in conditiile legii, prin decizie a 
prim-ministmlui, la propunerea 
Consiliului Concurentei, cu 
incadrarea in fondurile bugetare 
alocate cheltuielilor de personal. 
Atributiile acestora sunt stabilite 
prin regulamentul de organizare 
§i functionare adoptat de

13. Art. 23
Amendament propus de senator 
USR Silvia Dinica §i respins cu 
majoritate de voturi.(l)in organizarea Consiliului 

Concurentei fiinctioneaza un secretar 
general §i un secretar general 
adjunct, numiji §i eliberati din 
functie prin decizie a prim- 
ministmlui, la propunerea 
Consiliului Concurentei, pe baza 
rezultatelor objinute la concursul 
national de intrare in categoria 
inaljilor funcfionari publici, 
organizat in condijiile legii. 
Secretarul general §i secretarul 
general adjunct sunt inalji 
functionari publici carora li se 
aplica statutul inaltilor functionari 
publici, conform Legii nr.
188/1999, republicata, cu
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Consiliul Concuren|ei.modificarile §i completarile 
ulterioare, §i aite reglementari 
specifice. Atributiile acestora sunt 
stabilite prin regulamentul de 
organizare, functionare §i procedura 
adoptat de Consiliul Concurentei.

La punctul 10, articolul 70 se 
modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:

10. La articolul 21, dupa punctul 
10 se introduc doua noi puncte, 
punctele 10* Si 10^ cu urmatorul 
cuprins:

„10\ Articolul 70 se abroga.

14.
Amendamentpropus de senator 
USR Silvia Dinicd §i respins cu 
majoritate de voturi.

Art. 70
(l)Persoana care a exercitat o func^ie 
de demnitate publica sau o functie 
publica de specialitate in cadrul 
Consiliului Concurentei, care 
dore§te sa exercite o activitate 
profesionala in sectorul privat, 
remunerata sau nu, in termen de trei 
ani de la data incetarii mandatului 
sau a raporturilor de serviciu, 
notifica Consiliul Concurenfei cu 
privire la aceasta, solicitand in 
prealabil avizul favorabil al 
autoritatii de concurenta. In cazul in 
care activitatea ce urmeaza a fi 
desfa§urata in sectorul privat are 
legatura cu domeniul economic 
circumscris activita^ii exercitate la 
Consiliul Concurentei de persoana 
interesata in decursul ultimilor trei 
ani de exercitare a func^iei §i poate fi 
incompatibila cu interesele 
legitime ale autoritafii, Consiliul 
Concurentei poate, luand in_______

Art.70. - (1) Persoana care a 
exercitat o functie de demnitate 
publica, inspectorii de 
concuren|a, persoanele care au 
exercitat o funcfie publica de 
conducere cu atributii speciflce 
Consiliului Concurentei §i care 
doresc sa exercite o activitate 
profesionala in sectorul privat, 
remunerata sau nu, in termen de 
trei ani de la data incetarii 
mandatului sau a raporturilor de 
serviciu §i in prealabil inceperii 
desfa^urarii activitafii in 
sectorul privat este obligat sa 
solicite Consiliului 
Concurentei emiterea unui 
aviz. In cazul in care activitatea 
ce urmeaza a fi desfa§urata in 
sectorul privat are legatura cu 
domeniul economic circumscris 
activitafij exercitate la Consiliul
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considerare interesul institu^iei, fie sa 
emita un aviz negativ fa^a de 
solicitarea adresata, fie sa adopte un 
aviz favorabil care sa con^ina 
obliga^ia respectarii m exercitarea 
activitatii a oricaror condi^ii pe care 
le considers adecvate.

Concuren^ei de persoana 
interesata, in decursul ultimilor 
trei ani de exercitare a func^iei, 
Consiliul Concurentei poate, 
luand in considerare interesul 
institutiei, fie sa emita un aviz 
negativ fa^a de solicitarea 
adresata, fie sa adopte un aviz 
favorabil care sa contina 
obligatia respectarii in 
exercitarea activita^ii a oricaror 
condi^ii pe care le considers 
adecvate.
(2) Avizul prevSzut la alin.(l) se 
comunicS in termen de 10 zile 
lucrStoare de la data primirii 
solicitarii, dupS consultarea 
Comisiei paritare in cazul 
inspectorilor de concurenDS, 
precum §i pentru persoanele 
care au exercitat func|ie 
publics de conducere au 
atribu^i specifice Consiliului 
Concuren|ei, respectiv a 
Colegiului Consultativ al 
Consiliului Concurentei in cazul 
persoanelor ce au exercitat o 
func^ie de demnitate publics 
din cadrul Consiliului 
Concurentei. La expirarea 
acestui termen, lipsa unui aviz se 
considers a constitui o avizare 
favorabilS tacitS.
(3) Prin exceptie de la 
prevederile alin.(2), in situafia 
in care datele $i informatiile

(2)Avizul prevSzut la alin. (1) se 
comunicS in termen de 10 zile 
lucrStoare de la data primirii 
notificSrii, dupS consultarea 
comisiei paritare in cazul 
inspectorilor de concurentS, 
respectiv a Colegiului Consultativ al 
Consiliului Concurentei in cazul 
persoanelor ce au avut calitatea de 
membru al Consiliului 
Concurentei. La expirarea acestui 
termen, lipsa unui aviz se considers a 
constitui o avizare favorabilS tacitS.
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furnizate prin cererea de 
solicitare a avizului sunt 
inexacte sau incomplete, sub 
orice aspect, termenul de 
comunicare a avizului se poate 
prelungi cu maximum 5 zile 
lucratoare. Dupa expirarea 
acestui termen, daca 
solicitantul nu completeaza 
fara a invoca justiflcari 
obiective, Consiliul 
Concu rente! va considera 
retrasa solicitarea de acordare 
a avizului.

(4) In conditiile prevazute la 
alin.(3), Consiliul Concuren^ei 
poate lua masurile prevazute 
la alin.(5), in situa^ia in care 
persoana ineepe sa i$i 
desfa^oare activitatea in 
sectoral privat.

(5) in situafia in care 
persoanele prevazute al alin.(l)
nu solicita avizul, sau nu se 
conformeaza avizului Consiliului 
Concurentei, autoritatea se poate 
adresa Sec^iei de contencios 
administrativ §i fiscal a 
Tribunalului Bucure§ti, 
solicitand, dupa caz, 
urmatoarele:
a) obligarea persoanei in cauza 
la respectarea avizului;
b) incetarea activitatilor care

B(3)In situa^ia in care persoana care 
a exercitat o funcfie de demnitate 
publica sau func^ie publica de 
specialitate nu solicita avizul sau
nu se conformeaza avizului 
Consiliului Concuren^ei, autoritatea 
se poate adresa Sec^iei de contencios 
administrativ §i fiscal a Tribunalului 
Bucure§ti, solicitand, dupa caz, 
urmatoarele:
a) obligarea persoanei in cauza la 
respectarea avizului;
b) incetarea activitatilor care sunt
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sunt incompatibile cu interesul 
legitim al autorita^ii de 
concurenta;
c) obligarea persoanei in cauza 
la plata de despagubiri pentru 
prejudiciile cauzate prin 
nesoiicitarea sau 
nerespectarea avizului.

incompatibile cu interesul legitim al 
autoritatii de concuren^a; 
c)obligarea persoanei in cauza la 
plata de despagubiri pentru 
prejudiciile cauzate prin nesoiicitarea 
sau nerespectarea avizului.
(4)La incetarea mandatului, 
respectiv a raporturilor de 
serviciu, persoana care a exercitat 
o funcfie de demnitate publica sau 
o func^ie publica de specialitate in 
cadrul Consiliului Concurentei are 
obligafia de a da o declarable prin 
care atesta ca a luat cuno^tinba de 
prevederile prezentului articol §i 
se obliga sa le respecte.

(6) Modelul cererii de solicitare 
a avizului §i condibiile acordarii 
acestuia se stabilesc prin 
instrucbiuni ale Consiliului 
Concurenbei.

(5)Modelul cererii de solicitare a 
avizului, condibiile acordarii 
acestuia, precum §i al declarable! 
prevazute la alin. (4) vor fi stabilite 
prin instrucbiuni ale Consiliului 
Concurenbei.

14


