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RAPORT COMUN
asupra Propunerii legislative de modificare a 

Legii concuren^ei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.l53 

din 29 februarie 2016, cu modificarile ^i completarile
ulterioare

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi §i 
validari impreuna cu Comisia economica, industrii ^i servicii, prin adresa nr. L384/2018 
din data de 15 octombrie 2018, au fost sesizate de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii $i elaborarii raportului comun, asupra Propunerii legislative de 
modificare a Legii concurenpei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.l53 din 29 februarie 2016, cu modificarile 
completarile ulterioare, ini^iatori: Andronescu Ecatenna - senator PSD; Arca^ Viorel ■ senator PSD; 
Avram Nicolae • senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel • senator PSD; Brailoiu Tit-Liviu - senator PSD; Breaz 
Valer-Daniel - senator PSD; CQrciumaru Florin ■ senator PSD; Crefu Cabriela - senator PSD; Dene$ loan - senator 
PSD; Diaconescu Renicd • senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae - senator PSD; Ilea Vasile ■ senator PSD; Lupu 
Victorel - senator PSD; Marin Gheorghe • senator PSD; Marin Nicolae ■ senator PSD; Matei Constantin-Bogdan ■ 
senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian - senator PSD; Mihu §tefan - senator PSD; Nicolae ^erban - senator PSD; Oprea 
Stefan-Radu • senator PSD; Pdnescu Doru-Adrian - senator PSD; Paturca Roxana-Natalia ■ senator PSD; Rotaru 
Ion - senator PSD; Salan Viorel - senator PSD; Sbfrnea Liliana - senator PSD; Soporan Aurel-Horea • senator PSD; 
Stanescu Paul • senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana ■ senator PSD; Jupuianu Adrian ■ senator PSD: Valeca 
^erban-Constantin - senator PSD; Babup Radu - deputat PSD; BdlSnescu Alexandra ■ deputat PSD; Balint Liviu- 
loan - deputat PSD; Barlddeanu Dragop-Petrup ■ deputat PSD; Bejinariu Eugen - deputat PSD; Boboc Tudoripa- 
Rodica - deputat PSD; Boboc Valentin Gabriel ■ deputat PSD; Bucura-Oprescu Simona ■ deputat PSD; Burciu 
Cristina • deputat PSD; Calin Ion • deputat PSD; Caruceru Aida-Cristina - deputat PSD; Chiripa Dumitru ■ deputat 
PSD; Ciocan Dan ■ deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina • deputat PSD; Cobuz Maricela - deputat PSD; Cocop Vasile
■ deputat PSD; Dobricd lonela Viorela • deputat PSD; Dobrovici-Bacalbapa Nicolae ■ deputat PSD; Draghici 
Mircea-Cheorghe • deputat PSD; Florea Oana-Consuela - deputat PSD; Gdind Mihdipa ■ deputat PSD; Gavrilipa 
Bianca - Miruna - deputat PSD; Georgescu Nicolae - deputat PSD; Gherman Dumitru • deputat PSD; Cilia Claudia
■ deputat PSD; Holban Georgeta-Carmen • deputat PSD; Hunca Mihaela - deputat PSD; lancu Marius-lonel - 
deputat PSD; Intotero Natalia-Elena - deputat PSD; lordache Florin - deputat PSD; Itu Cornel ■ deputat PSD; 
Jivan Luminipa-Maria - deputat PSD; Lazar Sorin ■ deputat PSD; Manole Petre-Florin - deputat PSD; Marica 
Petru-Sorin - deputat PSD; Meirofu Marilena-Emilia - deputat PSD; Mfnzatu Roxana - deputat PSD; Moagher
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Laura-Mihaela ■ deputat PSD; Mocioalca Ion - deputat PSD; Mohaci Mihai - deputat PSD; Mufoiu $tefan ■ 
depiitat PSD; Nasra Gabhel-Horia - deputat PSD; Nea^d Eugen - deputat PSD; Necbifor Cdtalin-Ioan - deputat 
PSD; Nicolae Andrei ■ deputat PSD; Nicolicea Eugen - deputat PSD; Nistor Laurenpiu - deputat PSD; Ni^a Nicu - 
deputat PSD; Nosa luUu - deputat PSD; Ote^'anu Daniela - deputat PSD; Pale Ddnut - deputat PSD; Pepo Eliza- 
Madalina ■ deputat PSD; Petrie Octovian - deputat PSD; Ple^oianu Liviu loan Adrian • deputat PSD; Pop Andrei • 
deputat PSD; Popa ^tefan-Ovidiu - deputat PSD; Presura Alexandra - deputat PSD; Radu Nicolaie-Sebastian- 
Valentin ■ deputat PSD; RddiM Violeta - deputat PSD; Rotaru Rdzvan-IUe - deputat PSD; $arapatin Elvira - 
deputat PSD; Simian Lucian-Eduard • deputat PSD; Sitterli Ovidiu-Ioan - deputat PSD; Socotar Gheorghe-Dinu ■ 
deputat PSD; Solomon Adrian ■ deputat PSD; Spanu Ion - deputat PSD; Stancu Florinel - deputat PSD; Stdnescu 
Alexandra ■ deputat PSD; Tdndsescu Alina-Elena - deputat PSD; Tei^ Aluna ■ deputat PSD; Todor Adrian - 
deputat PSD; Toma Hie - deputat PSD; Tudor Beatrice - deputat PSD; Tu^a Adriana Diana • deputat PSD; Ursu 
Razvan-Ion - deputat PSD; Vasilescu Lia-Olguta - deputat PSD; Velcea Nicolae - deputat PSD; Virzd Mihaipa • 
deputat PSD; Vipan George-Gabriel - deputat PSD; Vladuca Oana-Silvia - deputat PSD; Vrajitoru Sorinel-Marian - 
deputat PSD; Zamfira Constantin-Cdtdlin - deputat PSD.

Propunerea legislative a fost adoptata de Camera Deputajilor potrivit prevederilor 
art.75 alin.(2) teza a lll-a din Constitufia Romaniei, republicata.

Propunerea legislative aflata in dezbatere are ca obiect de reglementare 
modificarea §i completarea Legii concurentei nr.21/1996, propunandu-se, m principal, 
stabilirea unei noi modalite^i de organizare §i functionare a Consiliului Concurenfei, 
inclusiv din perspectiva numirii membrilor ^i a personalului acestei autoriteji, precum §i 
mesuri care vizeaze modul de constituire §i utilizare a veniturilor aferente Consiliului 
Concurentei.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative a avizat favorabil cu 
observatii propuneri.

Consiliul Economic $i Social a avizat nefavorabil propunerea legislative. 
Guvernul, potrivit punctului de vedere transmis in data de 16 ianuarie 2018, 

nu sustine adoptarea acestei propuneri legislative.

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara $i piata de capital a transmis 
avizul cu nr. 412-NEGATIV.

Comisia pentru administrate publica a transmis avizul cu nr. 235-
FAVORABIL.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte $i minoritati a 
transmis avizul cu nr. 296-NEGATIV.

Propunerea legislative s-a aflat pe ordinea de zi a mai multor §edinte ale celor doua 
comisii. In data de 29 iunie 2020, membrii celor doue comisii au dezbetut prezenta 
propunere legislative, avizele ^i punctele de vedere primite, amendamentele formulate §i 
au hoterat, cu majoritate de voturi, se adopte un raport comun de admitere, cu 
amendamente admise.

Amendamentele admise se regesesc in anexa parte integranta din prezentul raport. 
Competenta de dezbatere asupra acestora, in calitate de Camere decizionaie, apartine 
Senatului.

Comisia juridice, de numiri, discipline, imunita^i §i valideri impreune cu Comisia 
economice, industrii 5i servicii supun spre dezbatere ^i adoptare, Plenului Senatului,
raportul comun de admitere cu amendamente admise $i propunerea legislative.



In raport cu obiectul de reglementare, astfel cum reiese §i din avizul Consiliului 
Legislativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, fiind incidente 
prevederile art 117 alin.(3] din Constitufia Romaniei, republicata, ^i urmeaza a fi supusa 
dezbaterii si adoptarii m conformitate cu prevederile art76 alin.[l] din Legea 
fundamentala.

Potrivit prevederilor art75 alin.[l) din Constitufia Romaniei, republicata, ^i ale 
art92 alin.(8] pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Senatul este Camera decizionala.

PXfi^imXe,

Senator Daniel-Setiator Seri NICOLAE

SecretSecretar,

Senator Silvia- MonicavlNICASenator Adrian Nicolae DIACONU
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Nr. XIX/201/2018/29 lunie 2020 si Nr. XX/384/29 iunie 2020Anexa la raportul comun

AMEND AMENTE ADMISE
asupra Propunerii legisfative de modi’ffcare a Legii concurentei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicatS in Monitorul Oficial a) Romaniei, Partea 1, nr.l53

din 29 februarie 2016, cu modiflcarile completarile ulterioare 
(L384/2018)

MotivareText in vigoare 
Lege nr. 21/1996

Forma adoptatS de Camera 
Deputalilor

Amendamente admise cu 
majoritate de voturi. 

IniOator: Senator ^erban 
NICOLAE

Potrivit observa|iilor din Avizul
Consiliului Legislativ

Lege pentru modificarea 
completarea Legii concurertfei nr. 
21/1996

L E G E de modifjcare a Legii 
concurenjei nr. 21 din 30 aprilie 1996, 
republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Panea I, nr. 153 din 29 
februarie 2016, cu modificarile 51 
completarile ulterioare

1

Potrivit observa{iilor din Avizul
Consiliului Legislativ

2 Legea concurenjei nr. 21 din 30 
aprilie 1996 se modiflca dup5 
cum urmeaza:

Art. / - Legea concurenfei nr. 
21/1996, publicatd in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 
din 8 iunie 2017, cu modificarile 
completarile ulterioare, se modifica 
se completeaid dupa cum urmeaza.”

3 1. Titlul “Capitolul IV Consiliul 
Concurentei” se modifies |i devine 
“Capitolul IV inflinjarea $1 
fiinctionarea Consiliului Concurentei 
§i statutul membrilor plenului §i 
personalului de specialitate”

Nemodificat

lndependenta?i impartialitatca 
Consiliului Concurentei se poate 
asigura doar pe baza vointei 
Parlamentului Romaniei, a eSrui 
configuratie reprezinta toate 
optiunile politice rezultate din 
votu! cetafenilor. Actuals forma, pe 
de 0 parte, are In procedura, cu rol 
determinant, un Colegiu 
Consultativ(?!), iarpe de alta

2. Alineatele (1), (2), (4) lit. d)-f), (5), 
(9) lit. a) f) (IQ)-{12) ale 
articolului 15 se modifica vor avea 
urmatorul cuprins:

4

2. Alin 1 al art. 15 se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:
„(1) Consiliului Concurentei este un 
organ decizional, colegial, 
fara personalitate juridica, format din 
5 membri, dupa cum urmeaza: un

Art. 15
(1) Plenul Consiliului 
Concurentei este un organ 
colegial §i este format din 7 
membri, dupa cum urmeaza: un

„(1) Plenul Consiliului Concurentei 
este organul colegial de conducere, 
format din II membri, dupa cum 
urmeaza: un pre?edinte, 2________
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parte, prin avizul Guvemului §i 
numirea de catre Presedintele 
Romaniei face ca membrii 
Consiliului Concuren^ei sa fie 
rezultatul unei voin^e politice 
dezechilibrate §i subiective. De 
altfel, in anul 1996, componenta 
Consiliului a fost stabilita prin 
acordul partidelor politice 
parlamentare, av§nd 10 membri. 
Practica UE este de a elimina 
dependenta Consiliului de guvem. 
Procedura reinnoirii mandatului, 
inclusiv limitarea numarului de 
mandate este specifics fi altor 
institutii publice cu rol specific 
aflate sub controlul Parlamentului. 
Procedura propusS asigura atat 
necesitatea continuita|ii rezonabile, 
cat §i cele privind innoirea 
componentei §i evitarea 
„anchilozarii” activitatii 
Consiliului. Prin forma actuals, 
rezultatS din OUG 6/2020 se 
ajunge la un numSr nelimitat de 
mandate, situatie nejustificatS 
functional |i potential negativS din 
punct de vedere al eficiemei. 
Amendamentul are in vedere forma 
actuals a legii, modificata prin 
OUG 6/2020, fiind necesarS 
corelarea nu doar cu textul 
propunerii, ci §i cu textul aflat in 
vigoare.
Alin. (3) din forma actuals a legii 
(nemodificat!) impune ca membrii 
Consiliului se bucure de o 
inaltd reputafie profesionald 
probitate civicd’' ceea ce face 
inutile condifiile de la alin. (4) lit. 
e) §i f) in forma propusS. Atat 
textul actual, cat |i propunerea au 
formulSri evazive, cu o largS marjS

viceprefedinti §i 8 consilieri de 
concurenta, numiti prin hotdrdre 
adoptatd in sedintd comund a 
Camerei Deputatilor si Senatului, la 
propunerea grupurilor parlamentare 
din cele doud Camere.

pre§edinte, un vicepre§edinte §i 3 
consilieri de concurenta. Numirea 
membrilor Consiliului Concurentei se 
realizeaza de catre Presedintele 
Romaniei, la propunerile celor doua 
camere ale Parlamentului, dupa 
audierea candidatilor in comisiiie de 
specialitate ale Parlamentului. 
Respingerea unei propuneri se poate 
face doar cu condifia prezentarii 
motivelor pe care aceasta se bazeaza, 
conform criteriilor prevazute in 
prezenta lege.”

pre§edinte, 2 vicepre§edinti §i 4 
consilieri de concurenta. Numirea 
membrilor Plenului Consiliului 
Concurentei se realizeaza de catre 
Presedintele Romaniei, la 
propunerea Colegiului 
Consultativ al Consiliului 
Concurentei, cu avizul 
Guvemului si dupa audierea 
candidatilor in comisiiie de 
specialitate ale Parlamentului. 
Respingerea unei nominalizari se 
poate face doar cu conditia 
prezentarii motivelor pe care 
aceasta se bazeaza.

4. Alin. (2) al art. 15 se modifies si va 
avea urmatorul cuprins;
„(2) Durata mandatului membrilor 
Consiliului Concurentei este 
de 5 ani, acesta putand fi reinnoit o 
singura data, indiferent de durata 
mandatului exercitat anterior.

(2) Durata mandatului membrilor 
Consiliului Concurentei este de 5 ani, 
cu posibilitatea reinnoirii 
mandatului o singura data, indiferent 
de durata mandatului exercitat 
anterior. Atributiile membrilor 
Plenului se stabilesc potrivit 
regulamentelor aprobate de cdtre 
Consiliului Concurentei.'’'’

(2)Numirile membrilor Plenului 
Consiliului Concurentei se fac 
pentru un mandat de 5 ani, cu 
posibilitatea reinnoirii 
mandatului. Membrii Plenului 
indeplinesc atributii conform 
regulamentelor aprobate de catre 
Plen sau conform delegarii 
presedintelui.

5. Alin. (4) al art. 15 se modifies si 
va avea urmStorul cuprins;
(4) Pentru a fi numit membru al 
Consiliului Concurentei, o 
persoanS trebuie sS indeplineascS 
urmatoarele conditii:
a) sa fie cetatean roman;
b) sS aibS capacitate deplinS de 
exercitiu;
c) sS fie consideratS aptS din punct de 

vedere medical;

„(4) Pentru a fi numit membru al 
Consiliului Concurentei, o 
persoana trebuie sS indeplineascS 
urmStoarele conditii:
Literele a)-c) nemodificate

(4)Pentru a fi numit membru al 
Consiliului Concurentei, o 
persoana trebuie sS indeplineascS 
urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetStean al 
unui alt stat membru al Uniunii 
Europene ori apartinand Spatiului 
Economic European sau cetStean 
al Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romanS;
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de subiectivism, ceea ce ar duce la 
contestari si la §tirbirea autoritalii 
profesionale a Presedintelui. Prin 
comparatie, sintagma Jnalta 
competenfa profesionala $i 
managerial^' are o reprezentare 
general acceptata m societate §i nu 
ridica probleme de interpretare. 
Textele se concentreaza intr-o 
formulare acoperitoare care 
elimina redundantele sau repetiliile 
inutile.
Textul actual al lit. g), preluat in 
propunerea legislativa este 
redundant. Enumera, inutil, o serie 
de infracliuni pentru a adauga o 
formula generaia care acopera |i 
toate ipotezele enumerate distinct 
anterior. Reformularea 
concentreaza textul, pastrand 
esen|a normei.
Forma actuala cea adoptata de 
Camera Deputatilor indue 
interpretarea potrivit careia un 
membru al Plenului poate sa 
ramina in exercitarea mandatului 
|i dupa o condamnare prin hotarare 
ramasa definitiva. Termenul de „45 
de zile de la constatare” nu are o 
explicatie rationala in condi|iile in 
care nu se reglementeaza modul de 
sesizare, verificare §i constatare a 
ipotezei invocate. Atributul de 
revocare acordat Senatului nu se 
justifica prin raportare la 
ansamblul normei, iar procedura 
suspendarii din funefie trebuie 
corelata in acela§i mod.

c) are capacitate deplina de 
exercitiu;
d) a absolvit studii superioare 
dovedite cu diploma;

d) sa aiba studii superioare de lunga 
durata sau echivalent, dovedite cu 
diploma recunoscuta de statul roman 
potrivit legiv,
e) sd aibd o vechime de minimum IS 
ani in activitd{i din domeniul 
economic sau juridic si inaltd 
competentd profesionald in domeniul 
concurenfei sau ajutorului de stat;
f) sa nu fie incapabila ori sa nu fi fost 
condamnata pentru infractiuni 
sdvdr^ite cu intenjie, pentru care 
legea prevede o pedeapsd cu 
inchisoarea de 3 ani sau mai mare.

d) sa aiba studii superioare de lunga 
durata sau echivalent, dovedite cu 
diploma recunoscuta de statul roman;

e) sa dea dovada de inalta competent^ 
profesionala in domeniul 
concurentei sau ajutorului de stat;

e)da dovada de inalta competenfa 
profesionala in domeniul 
concurenfei;

f)beneficiaza de o buna reputafie; f) sa beneficieze de o buna reputafie;

g) sa aiba o vechime de minimum 15 
ani in activitafi din domeniul 
economic sau juridic;
h) sa nu fie incapabila ori sa nu fi fost 
condamnata pentru inffaefiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea 
increderii, inffaefiuni de corupfie, 
delapidare, infraefiuni de fals in 
inscrisuri, evaziune fiscala, 
infraefiuni prevazute de Legea nr. 
656/2002 pentru prevenirea §i 
sanefionarea spalarii banilor, precum 
§i pentru instituirea unor masuri de 
prevenire §i combatere a fmanfarii 
terorismului, republicata, cu 
modificarile ulterioare sau pentru 
infraefiunile prevazute de prezenta 
lege ori alte infraefiuni savar^ite cu 
intenfie, pentru care legea prevede o 
pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani sau 
mai mare.

g) are o vechime de minimum 10 
ani in activitafi din domeniul 
economic sau juridic;
h) nu este incapabila ori nu a fost 
condamnata pentru infraefiuni 
contra patrimoniului prin 
nesocotirea increderii, infraefiuni 
de corupfie, delapidare, 
infraefiuni de fals in inscrisuri, 
evaziune fiscala, infraefiuni 
prevazute de Legea nr. 656/2002 
pentru prevenirea §i sanefionarea 
spalarii banilor, precum §i pentru 
instituirea unor masuri de 
prevenire §i combatere a finanfarii 
terorismului, republicata, cu 
modificarile ulterioare, sau pentru 
infraefiunile prevazute de 
prezenta lege ori alte infraefiuni 
savar§ite cu intenfie, pentru care 
legea prevede o pedeapsa cu 
inchisoarea de 3 ani sau mai

Literele g) h) se abroga.
(-Amendament de tehaicS legislative, cu acordul 
initiatorului amendamentului pentru alin.(4), ca 
urmare a admiterii acestuia. Prevederi reformulate §i 
incluse in literele anterioare.)

Textele alin. (11) §i (12) trebuie 
corelate cu modificarile aduse la 
alin. (9) ?i (10).
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In conditiile noii reglementari, 
similar alter institufii |i autoritati 
(ASF, ANRE etc.), numirile 
intermediate se fac pentru diferenta 
de mandat ramas de exercitat, 
astfel meat sa se asigure o coerenta 
a funclionarii Plenului.

6. Alin. (5) ai art. 15 se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins;
(5) Pre§edintele trebuie sa fi indeplinit 
0 functie de conducere 
cu largi responsabilitati pentru o 
perioada de cel pujin 15 ani, m care a 
facut dovada inaltei sale competente 
profesionale §i manageriale.

mare.

(5) Persoana propusa pentru functia 
de presedinte al Consiliului 
Concurentei trebuie sd aibd o 
vechime de cel putin 10 ani intr-o 
functie de demnitate publicd sau de 
conducere cu responsabilitafi ce 
implied o inaltd competenfd 
profesionald §i manageriald.”

(5)Pre§edintele trebuie sa fi 
indeplinit o functie de conducere 
cu largi responsabilitati, in care a 
facut dovada competentei sale 
profesionale §i manageriale.

7. Alin. (9) lit. f) al art. 15 se modifica 
§i va avea urmatorul cuprins;
(9) Mandatul de membru al Plenului 
Consiliului Concurentei inceteaza:

„(9) Mandatul de membru al Plenului 
Consiliului Concurenfei inceteaza: 
a) la expirarea duratei mandatuluV'

a) expirarea duratei fm'a 
reinnoirea mandatului. 
{introdus prin OUG 6/2020)

„f) prin revocare, in cazul in care nu 
mai indeplineste conditiile 
cerute de lege pentru numirea in 
funefie, tn caz de incalcare grava a 
prezentei legi sau in caz de 
condamnare, prin hot^are 
judecatoreasca definitiva, pentru 
savar§irea unei infractiuni.”

f) prin revocare, pentru incalcarea 
grava a prezentei legi sau pentru 
condamnare, prin hotarare 
judecatoreasca definitiva, pentru 
savar§irea unei infractiuni.

f) prin revocare, in cazul in care nu 
mai indeplinesc conditiile 
necesare cerute de prezenta lege 
pentru numirea in functie, pentru 
incalcarea grava a prezentei legi sau 
pentru condamnare, prin hotarare 
judecatoreasca definitiva, pentru 
savar§irea unei infractiuni.”

8. Alin. (10) al art. 15 se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:
“(10) Membrii Consiliului 
Concurentei sunt revocabili, in cazul 
prev^ut 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 Senatului Romaniei. In 
cazul unei hotararii judecatore^ti 
penale ramase definitiva, ei se_____

„(10) In cazul prevazut la alin. (9) lit. 
f), revocarea din functie intervine de 
drept. Pana la ramanerea definitiva a 
hotararii judecMore^ti de condamnare, 
membrii Consiliului Concurentei pot 
ft suspendati din funcfie prin 
hotdrare adoptatd in sedinta comund 
a Camerei Deputatilor si Senatului 
de la data punerii in miscare a_____

(10) Membrii Plenului Consiliului 
Concurentei 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 suspendati din fimetie de 
catre aceea§i autoritate.
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considera suspendaji de drept din 
functie.”

actiunii penale.

(11) In situatiile prevazute la alin. (9) 
lit. b)-f) se procedeaza, conform 
prevederilor alin. (1) §i (2), la numirea 
unui non membru al Consiliului 
Concurentei pentru diferenta rdmasd 
din mandat.

(11) in situatiile prev^ute la 
alin. (9) lit, b) -f} se va proceda, 
confonn prevederilor alin.
(1) si (2X la desemnarea si 
numirea unui nou membru al 
Plenului Consiliului Concurentei 
pentru un mandat de 5 ani.

(12) Membrii Consiliului Concurentei 
sunt obligati sa notifice de indata 
Plenului survenirea oricarei situa^ii de 
incompatibilitate sau impediment 
dintre cele prevazute la alin. (6) §i (8), 
fiind de drept suspendati din functie 
din momentul survenirii acestei 
situa^iL Dacd incompatibilitatea sau 
impedimentul se prelungesc 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 oric^ei situatii de 
incompatibilitate sau impediment 
dintre cele prevazute la alin.
(6) §i ei fiind de drept 
suspendati din functie din 
momentul survenirii acestei 
situarii, iar daca situatia se 
prelungeste peste 10 zile 
consecutive, mandatul inceteaza 
§i se procedeaza conform 
prevederilor alin. (10) §i (11).

Pentru corelare cu propunerea de 
reformulare a alin. (1) de la art. 15

3. Dupa alin. (1) al art. 15 se 
introduce un nou alineat (l’) care 
va avea urmatorul cuprins;
„1^) Senatul propune 2 dintre membrii 
Consiliului Concurentei, 
intre care vicepre§edintele §i un 
consilier de concurenfa, iar Camera 
Deputafilor propune 3 membrii ai 
Consiliului Concurenfei, respectiv 
pre^edintele §i 2 consilieri de 
concurenja.”

Se elimina {textele din propunere se 
renumeroteaza)

5

Este absolut nefiresc ca, avand doi3. At Articolul 16 se modifica ?i va9. Art. 16 se modifica §i va avea6
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vicepre^edinp numi^i in func^ie de 
Parlament, interimatul sS fie 
asigurat de unul dintre membri fi 
nu de unul dintre vicepre^edin^i. 
Inserarea „Art. 16” §i termenul 
„ales” rezulta din observatia 
Consiliului Legislativ

urmatorul cuprins:
„in caz de vacanta a ftinctiei de 
pre§edinte al Consiliului 
Concuren^ei, pentru una dintre 
situajiile prev^ute la art. 15 alin. (9) 
lit. b) - f), pana la desemnarea §i 
numirea, in condi^iile legii, a unui nou 
pre§edinte, pentru durata ramasa din 
mandat, interimatul va fi asigurat 
de unul dintre membrii Consiliului 
Concurenjei, desemnat prin votul 
majoritatii.”

avea urmatorul cuprins:
16 - in caz de vacan^a a func^iei 

de pre§edinte al Consiliului 
Concuren^ei, pentru una dintre 
situatiile prevazute la art. 15 alin. (9) 
lit. b)-f), pana la numirea, in condi^iile 
legii, a unui nou pre^edinte, pentru 
durata ramasa din mandat, interimatul 
va fi asigurat de unul dintre 
vicepresedinfii Consiliului 
Concurenfei, ales prin votul 
majoritatii membrilor prezenti.”

Art. 16
in caz de vacanta a functiei de 
pre^edinte al Consiliului 
Concurenfei, pentru una dintre 
situatiile prevazute la art. 15 alin. 
(9) lit. b)-f)s pana la desemnarea 
§i numirea, in conditiile legii, a 
unui nou pre^edinte, pentru durata 
ramasa din mandat, interimatul va 
fi asigurat de acel membru al 
Plenului, care are cea mai mare 
vechime in functia de 
vicepresedinte ai Consiliului 
Concurentei.

4. St La articolul 17, alineatele (1) si 
(3) se modijlca si vor avea 
urmatorul cuprins:
„(1) Dupd adoptarea hotdrarii de 
numire in functie, fiecare membru al 
Consiliului Concurentei depune in 
sedinta comuna a Camerei 
Deputatilor si Senatului urmatorul 
jurmnant:
,Jur sa respect Constitufia §i legile 
tdrii, sd apar interesele Romdniei, 
drepturile libertafile fundamentale 
ale cetdlenilor, sd-mi indeplinesc cu 
onoare, demnitate, loialitate, 
responsabilitate §i fdrd pdrtinire 
atribuliile ce-mi revin. A§a sd-mi 
ajute Dumnezeur

1 Art. 17
(1) Inainte de a incepe sa-§i 
exercite functia, fiecare membru 
al Consiliului Concurentei este 
obligat „sa depuna in fata 
Pre^edintelui Romaniei, in 
prezenta celorlalti membri numiti 
§i dupa citirea decretului 
prezidential de numire in functie, 
urmatorul juramant:
„Jur sa respect Constitutia §i 
legile t^ii, sa apar interesele 
Romaniei, drepturile §i libertatile 
fundamentale ale cetatenilor, sa- 
mi indeplinesc cu onoare, 
demnitate, loialitate, 
responsabilitate §i f^a partinire 
atributiile ce-mi revin. A§a sa-mi 
ajute Dumnezeu!

Pentru corelare cu dispozitiile 
modificate de la art. 15 alin. (1).

Corectie tehriicS de redactare §i de 
corelare cu dispozitiile de la alin. 
(1) ale art. 17 - nu exista 
„prestareajuramantului”.
De asemenea, trebuie distins intre 
nedepunereajuramantului din 
cauza unei impiedicari subiective

A

(3) In cazul neprestarii 
juramantului in termen de 30 de 
zile de la data publicarii in 
Monitorul Oficial al Romaniei a 
decretului de numire, membrul

„ (3) In cazul nedepunerii 
juramantului, din culpa proprie, in 
termen de 30 de zile de la data 
publicarii in Monitorul Oficial al 
Romaniei a hotararii de numire,
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sau din cauza unei culpe proprii. 
Pentru corelare cu dispozifiile 
modificate la art. 15 cu privire la 
numire la restul de mandat rSmas 
neexercitat.

membrul numit este considerat 
demisionar, urmand a se relua 
procedura numirii altei persoane 
pentru fiinctia devenita vacanta, 
pentru durata rdmasd din mandat”

numit este de drept demisionar, 
urmand a se relua procedura 
desemnarii §i numirii altei 
persoane pentru ftincjia devenita 
vacanta.

Potrivit observaliilor din Avizul 
Consiliului Legislativ.

5. ^Articolul 18 se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:
,/lr/. 18 -
(1) Mandatele membrilor Consiliului 
Concurenlei incep de la data depunerii 
juramantului de catre ace^tia §i expira 
la implinirea Xermenuluiprevdzut la 
art. 15 alin. (2), calculat de la aceasta 
data.

8
10. Art. 18 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
“(1) Mandatele membrilor Consiliului 
Concurenlei incep de la 
data depunerii juramantului de catre 
ace^tia §i expira la implinirea 
termenelor prevazute la art. 15 alin. 
(3), calculate de la aceasta data.

Articolul 18
(1) Mandatele membrilor 
Consiliului Concurentei incep de 
la data depunerii juramantului de 
catre ace^tia §i expira la 
implinirea termenelor prevazute 
la art. 15 alin. (2), calculate de la 
aceasta data.
(2) Daca, pana la expirarea 
mandatului in curs, pre§edintele 
Consiliului Concurentei desemnat 
pentru mandatui urmator nu va fi 
prestat juramantul cu respectarea 
dispozitiilor art. 17, membrii 
Consiliului Concurentei in 
exercitiu i?i vor continua 
activitatea pana la depunerea 
juramantului de catre pre§edintele 
Consiliului, desemnat pentru 
mandatui urmator sub conducerea 
preyed intelui anterior.
(3) In situatia in care pana la 
expirarea duratei mandatului unui 
membru al Plenului Consiliului 
Concurentei, in conditiile art. 15 
alin. (9) lit. a), nu este numit un 
succesor, membrul Plenului al 
carui mandat expira isi va 
continua activitatea pana la 
depunerea juramantului de catre 
cel desemnat pentru mandatui

Nu exists mai multe termene ci 
unul singur, cel de 5 ani.

Prin eliminarea formulei unor 
mandate intercalate, regula trebuie 
aplicatS tuturor membrilor 
Consiliului. Restul formulSrilor 
sunt corelate in raport de 
propunerile de mai sus cu 
observarea rigorilor de tehnica 
normativa.

(2) In situatia in care pana la expirarea 
duratei mandatului unui 
membru al Consiliului Concurentei, in 
conditiile art. 15 alin. (10) lit. a), 
nu este numit un succesor, membrul 
Consiliului Concurentei al carui 
mandat expira i§i va continua 
activitatea pana la depunerea 
juramantului
de catre cel desemnat pentru mandatui 
urmator.”

(2) Membrii Consiliului Concurentei 
al cdror mandat a incetat prin 
implinirea termenuluiprevdzut la 
art. 15 alin. (2) i^i continua 
exercitarea atributiilor stabilite de 
prezenta iege pdnd la finalizarea 
procedurilor prevdzute la art. 15 si 
17 alin. (1) pentru mandatui 
urmdtor.

1



urmator.
Potrivit observa^iilor din Avizu! 
Consiliului Legislativ.

6. ^ Articolul 19 se modifica va 
avea urmatorul cuprins:
„Art. 19-
(1) Plenul Consiliului Concurenfei se 
intrune§te valabil in prezenfa 
majoritafii membrilor $i adoptd 
hotdrdri cu votul majoritdlii 
membrilor prezenfi. Ordinea de zi a 
plenului sepropune de cdtre 
pre^edinte.

9
11. Alin. (1) al art. 19 se modifica §i 
vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Consiliul Concurenfei i§i 
desfa§oara activitatea, delibereaza §i 
ia decizii in plen sau in comisie. 
Plenul Consiliului Concuren^ei se 
intrune§te valabil in prezen^a 
majoritatii membrilor in func^ie, dar 
nu mai pu^in de 3 dintre ace§tia, §i 
adopta hotarari cu votul majoritatii 
membrilor prezenfi. Comisia adopta 
hot^ari cu majoritatea voturilor 
membrilor. Plenul adopta hotarari 
asupra chestiunilor de natura 
economico-administrativa, la 
solicitarea pre§edintelui.

Articolul 19
(1) Consiliul Concurentei i§i 
desfa^oara activitatea, delibereaza 
si ia decizii in plen sau in comisii. 
Plenul Consiliului Concurentei se 
intruneste valabil in prezenta 
majoritatii membrilor in funcfie, 
dar nu mai pufin de 3 dintre 
acestia, §i adopta hotarari cu votul 
majoritatii membrilor prezenti. 
Comisia adopta hotarari cu 
majoritatea voturilor membrilor. 
Plenul adopta hotarari asupra 
chestiunilor de natura economico- 
administrativa, la solicitarea 
pre^edintelui.

Amendamentul coreleazS textul cu 
textele propuse cu privire la 
componen^a Consiliului.

Nu se justifica |i nu exista un 
asemenea sistem de lucru (prin 
comparatie cu organisme similare), 
cu „plen si comisie”. in plus, in 
condifiile in care pre^edintele 
Consiliului stabile?te componen|a 
comisiilor, dispune efectuarea de 
investigatii ?i desemneazS 
raportorul pentru fiecare caz in 
parte, acesta inceteazS a mai fi 
„primus inter pares”, ci devine o 
autoritate distincta, cu atribu|ii 
discretionare. Consiliul dispune de 
personal de specialitate, de experji 
§i competen|ele trebuie separate si 
echilibrate.

12. Alin. (2) al art. 19 se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:
(2) Comisia este formata din 3 
membri ai Consiliului 
Concurentei §i este condusa de 
vicepre§edinte. 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 investita este supus 
atentiei plenului Consiliului 
Concurentei, care va decide.

(2) Fiecare comisie este formata 
din 3 membri ai Plenului 
Consiliului Concurentei. 
Pre^edintele Consiliului 
Concurentei stabile§te 
componenta comisiei pentru 
fiecare caz in parte §i il 
desemneaza pe unul dintre 
membri pentru a conduce lucr^ile 
acesteia. La cererea unui membru 
al comisiei sau a pre?edintelui 
Consiliului Concurentei, cazul cu 
care comisia a fost investita este 
supus atenfiei Plenului Consiliului 
Concurentei, care va decide.

(2) Potrivit sesizarilor primite, 
presedintele Consiliului Concurentei 
dispune efectuarea unei evaludri 
prealabile, de cdtre compartimentele 
de specialitate din cadrul Consiliului, 
cu privire la respectarea procedurilor 
de sesizare si a competentei legale a 
Consiliului, fixdnd un termen ce nu 
poate depdsi 60 de zile de la sesizare. 
Pe baza evaludrii prealabile, care 
trebuie sd contind referiri cu privire 
la autorul si obiectul sesizdrii, 
procedura si competenta aplicabile in 
spetd, presedintele Consiliului 
Concurentei propune Plenului 
efectuarea de investigafii si 
desemnarea unui raportor, dintre 
membrii Consiliului, pentru fiecare

Membrii Consiliului trebuie sa-si 
desfasoare activitatea numai in 
plen. Toate textele trebuie corelate, 
inclusiv cele privind procedura de 
sesizare §i declansare a unei 
investigaUi.
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caz in parte, sau clasarea sesizariL
13. Alin. (3) al art. 19 se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:
(3) Pre§edintele Consiliului 
Concurentei dispune, prin ordin, 
efectuarea de investigatii, m baza 
motivatiei indiciilor prezentate de 
direcjiile de specialitate. Prin acela§i 
ordin este desemnat raportorul 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 
acelasi ordin este desemnat 
raportorul de caz, in baza 
propunerii directorului general.

Nemodificat.

(4) In aplicarea prezentei legi, 
Consiliul Concurentei examineaza 
in plen:
a) rapoartele de investiga^ie, cu 
eventualele obiectii formulate la 
acestea, decide asupra 
masurilor de luat;
b) autorizarea concentr^ilor 
economice;
c) punctele de vedere, 
recomand^ile si avizele 
formulate in realizarea atributiilor 
prevazute de prezenta lege;
d) proiectele de reglementari 
propuse spre adoptare;
e) raportul anual prevazut la art.
30 alin. (1), raportul anual privind 
ajutoarele de stat, precum si orice 
alte rapoarte privind concurenta si 
ajutoarele de stat;
f) incidenta prevederilor art. 60 
alin. (4).

(4) in aplicarea prezentei legi, 
Consiliul Concurentei examineaza f/ 
hotardste in plen cu privire la:
a) declansarea investigatiilor sau 
clasarea sesizdrii pentru fiecare caz 
in parte;
b) adoptarea rapoartelor de 
investigate si a masurilor corelative, 
cu opiniile concurente sau 
divergente, dupa caz, formulate de 
membri ai Consiliului;
c) autorizarea concentrdrilor 
economice;
d) punctele de vedere, recomanddrile 
si avizele formulate in realizarea 
atributiilor;
e) proiectele de reglementari propuse 
spre adoptare;
f) raportul anual prevdzut la art. 30 
alin. (1), raportul anual privind 
ajutoarele de stat, precum si orice 
alte rapoarte privind concurenta si 
ajutoarele de stat;
g) incidenta prevederilor art. 60 alin.
(4);
h) orice alte chestiuni stabilite 
potrivit prezentei legi.
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(5) Plenul Consiliului 
Concurentei va putea delega 
exercitarea atribu^iilor prevazute 
la alin. (4) lit. a), b) si c) unei 
comisii formate din 3 membri ai 
Plenului Consiliului Concurentei.

Nemodificat.14. Alin. (5) al art. 19 se abroga.

(6) in formatiunile deliberative 
fiecare membru dispune de un 
vot; in caz de partaj egal al 
voturilor, solutia votata de 
presedinte prevaleaza.

(6) in plen fiecare membru al 
Consiliului dispune de un vot;

(7) (6^ Hotdrdrile Consiliul 
Concurentei se semneazd de cdtre 
presedinte si se publicdpepagina de 
internet a Consiliului Hotdrdrile 
care privesc sesizdri si investigatii se 
comunicd pdrtilor interesate potfi 
atacate in ter men de 30 de zile de la 
publicare, sau, dupd caz, de la 
comunicare, la instanfa de 
contencios administrativ din cadrul 
Curfii de Apel Bucuresti, potrivit 
legii

(7) Deciziile adoptate de Consiliul 
Concurentei in plen conform 
prevederilor alin. (4) se semneaza 
de catre presedinte, in numele 
Consiliului Concurentei. Acestea 
vor putea fi atacate in termen de 
30 de zile de la publicare sau, 
dupa caz, de la comunicare, in 
procedura de contencios 
administrativ la Curtea de Apel 
Bucuresti. Sentinta va fi 
pronuntata fara drept de apel, 
impotriva ei putand fi declarat 
recurs la Inalta Curte de Casafie §i 
Justifie.

Potrivit observatiilor Consiliului 
Legislativ

7. ^Alineatul (5) al articolului 21 se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins: 
„(5) Activitatea inspectorilor de 
concurenta cu studii juridice, 
constituie vechime in specialitate 
juridica §i este asimilata 
vechimii in munca juridica 
desfa§urata de consilierul juridic, 
potrivit prevederilor art. 7 din Legea

15. Alin. (5) al art. 21 se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:
„(5) Activitatea inspectorilor de 
concurenja cu studii juridice, 
prin derogare de la prevederile art. 84 
alin. (1) din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedura civila, 
republicata, cu modificarile 
ulterioare, constituie vechime in____

10
Art. 21.-
(5)Activitatea inspectorilor de 
concurenfa cu studii juridice care 
exercita atribufii de reprezentare a 
intereselor autoritafii in fafa 
instanfelor de judecata, prin 
derogare de la prevederile art. 84 
alin. (1) din Legea nr. 134/2010
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privind Codul de procediira civila, 
republicata, cu modificarile 
ulterioare, constituie vechime m 
specialitate juridica §i este 
asimilata vechimii in munca 
juridica desfa§urata de consilierul 
juridic, potrivit prevederilor art. 7 
din Legea nr. 514/2003 privind 
organizarea §i exercitarea 
profesiei de consilier juridic, cu 
completarile ulterioare.

specialitate juridica §i este asimilata 
vechimii in munca juridica 
desfa§urata de consilierul juridic, 
potrivit prevederilor art. 7 din Legea 
nr. 514/2003 privind organizarea §i 
exercitarea profesiei de consilier 
juridic, cu complet^ile ulterioare.”

nr. 514/2003 privind organizarea §i 
exercitarea profesiei de consilier 
juridic, cu completarile ulterioare.”

Potrivit observatiilor Consiliului 
Legislativ

11 16. Dupa art. 21 se introduc doua noi 
articole 21 ‘ §i 21^ cu urmatorul 
cuprins:
“Art. 21
(1) Funclia publica de specialitate din 
Consiliul Concurenlei se
clasifica in funclie publica de 
specialitate de conducere §i func^ie 
publica de specialitate de execu^ie.
(2) Func^iile publice de specialitate de 
conducere ale Consiliului Concuren^ei 
sunt: director, director adjunct, §ef 
serviciu §i §ef birou.
(3) Func^iile publice de specialitate de 
execu^ie ale Consiliului Concuren^ei 
sunt: inspector de concurenja 
superior, inspector de concurenja 
principal, inspector de concurenta 
asistent §i inspector de concurenta 
debutant.
(4) Concursul pentru recrutarea 
fiinclionarilor publici de specialitate 
din Consiliului Concurentei se 
desfa^oara in cazul in care, pentru 
ocuparea unui post vacant, se inscriu 
minimum 2 candida^i.

8. ^ Dupa articolul 21 se introduce 
un articol nou, art. 21^, avdnd 
urmatorul cuprins:
„Art.2l‘-
(1) Funcfiile publice de specialitate 
din cadrul Consiliului Concurentei se 
clasifica in functie publica de 
specialitate de conducere §i functie 
publica de specialitate de executie.
(2) Functiile publice de specialitate de 
conducere ale Consiliului Concurentei 
sunt: director, director adjunct, §ef 
serviciu §i §ef birou.
(3) Functiile publice de specialitate de 
executie ale Consiliului Concurentei 
sunt: inspector de concurenta 
superior, inspector de concurenta 
principal, inspector de concurenta 
asistent §i inspector de concurenta 
debutant.
(4) Concursul pentru recrutarea 
functionarilor publici de specialitate 
din Consiliului Concurentei se 
desfa§oara in cazul in care, pentru 
ocuparea unui post vacant, se inscriu 
celputin 2 candidati care tndeplinesc 
conditiile stabilite.

1

Textul este sistematizat §i corelat 
cu restul propunerii.

Se evita redundanta unor
11



formulari. DacS sunt obligati la 
independents in exercitarea 
atributiilor, interdic^ia stabilitS 
pentru terti este inutila, mai ales c5 
esle lipsita de sanc|iune.

(5) Functionarii publici de specialitate 
ai Consiliului Concurenjei sunt 
independenji din punct de vedere al 
opiniei in realizarea atributiilor ce le 
revin §i se bucura de stabilitate.

(5) Funcfionaril publici de 
specialitate ai Consiliului 
Concurenfei sunt independenfi din 
punct de vedere al opiniei in 
realizarea atribufiilor ce le revin $i se 
bucura de stabilitate. Textul propunerii este flagrant 

neconstitutional

(6) Func^ionarii publici de specialitate 
ai Consiliului Concuren^ei pot fi 
perchezijiona^i, retinuji sau aresta^i 
preventiv numai cu acordul 
pre§edintelui Consiliului Concuren|ei.

Prin propunerile facute pentru a 
alin. (7) - (10) se impune o 
simplificare §i o sistematizare a 
textelor.

(7) Este interzisa implicarea directa 
sau indirecta a membrilor plenului in 
investigaliile derulate de personalul de 
specialitate al Consiliului 
Concurenfei, cu exceppa celor 
prevazute la art. 19 alin. (3).

(8) In exercitarea atribu{iilor lor, 
funcponarii publici de specialitate din 
cadrul Consiliului Concurentei trebuie 
sa se abpna de la orice activitate in 
legatura cu care au, direct sau indirect, 
un interes personal, mai ales de 
rudenie sau financiar, de natura a le 
compromite independenta.

(6) In exercitarea atribufiilor, 
funcfionaril publici de specialitate 
din cadrul Consiliului Concurenfei 
trebuie sd se abfina de la orice 
activitate in legatura cu care au, 
direct sau indirect, un interes 
patrimonial sau nepatrimonial, de 
natura a le compromite 
independenfa.

(9) Functionarul public de specialitate 
caruia, in exercitarea atribufiilor sale, 
i-a fost repartizata o lucrare de natura

(7) Dacd se gdseste in ipoteza 
prevdzutd la alin. (8),funcfionarul 
public de specialitate caruia, in
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celei prev^uta la alin. (8), va informa 
de mdata superiorul pe linie ierarhica, 
care are obliga^ia sa ia masurile ce se 
impun, in special, degrevarea 
func^ionarului public de specialitate 
de respectiva lucrare.

exercitarea atribufiilor sale, i-a fast 
repartizata o lucrare ce determind 
obligatia de abtinere, informeazd de 
indatd superiorul pe linie ierarhica, 
care dispune mdsurile ce se impun.

(10) Calitatea de funclionar public de 
specialitate al Consiliului 
Concurenlei este incompatibila cu:
a) exercitarea oric^ei alte activitaji 
profesionale sau de consultanta, 
precum §i cu de^inerea de func^ii ori 
de demnitaji publice, cu excep^ia 
activitatii didactice de orice fel;
b) calitatea de asociat sau aclionar ori 
membru in organele de 
conducere, administrare sau control 
ale unor entitafi publice ori private;
c) calitatea de membru al unui grup de 
interes economic.

(8) Calitatea de funcfionar public de 
specialitate al Consiliului 
Concurenfei este incompatibild cu:
a) exercitarea oricdrei alte activitdfi 
profesionale sau de consultanfd, 
precum §i cu definerea de funcfii ori 
de demnitdfi publice, cu excepjia 
activitdfilor didactice;
b) calitatea de asociat sau acfionar 
ori membru in organele de 
conducere, administrare sau control 
ale unor entitdfi publice ori private;
c) calitatea de membru al unui grup 
de interes economic.

(11) Functionarii public! de 
specialitate ai Consiliului Concuren(ei 
pot participa la editarea de publicatii, 
pot elabora articole, studii de 
specialitate, lucrari literare ori de 
cercetare ^tiinjifica §i pot participa la 
emisiuni audiovizuale, cu excepjia 
celor cu caracter politic.

(9) Funcfionarii publici de 
specialitate din cadrul Consiliului 
Concurentei nu pot participa la 
actiuni sau dezbateri cu caracter 
politic.

(12) Funcjionarii publici de 
specialitate ai Consiliului Concurentei 
pot fi membri ai societatilor §tiintifice 
sau academice, precum §i ai oric^or 
persoane juridice de drept privat f^a 
scop patrimonial. In celelalte cazuri, 
ftmctionarii publici de specialitate pot 
fi membri inactivi.

(10) Funclionarii publici de 
specialitate din cadrul Consiliului 
Concurenfei pot fi membri unor 
persoane juridice de drept privat fdrd 
scop patrimonial.^"

13



Art.21^
(1) Persoanele care au exercitat o 
funcjie de demnitate publica in cadrul 
Consiliului Concurenjei nu pot 
exercita o activitate profesionala m 
sectorul privat, remunerata sau nu, in 
termen de trei ani de la data incet^ii 
mandatului.
(2) Persoanele care au exercitat o 
func^ie publica de specialitate
in cadrul Consiliului Concurentei nu 
pot exercita o activitate profesionala 
in sectorul privat, remunerata sau nu, 
in termen de trei ani de la data 
incetarii raporturilor de serviciu, daca 
respectiva activitate este in legatura 
cu cazurile investigate §i finalizate in 
ultimii trei ani de activitate.
(3) In situatia in care persoana care a 
exercitat o func^ie de demnitate 
publica sau func^ie publica de 
specialitate nu respecta prevederile 
prezentului articol, autoritatea se 
poate adresa Sec^iei de contencios 
administrativ §i fiscal a Tribunalului 
Bucure§ti, solicitand obligarea 
persoanei in cauza la incetarea 
activitatilor care sunt incompatibile cu 
interesul legitim al autorita^ii de 
concuren^a;
(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 
Concurenfei are obligafia de a da o 
declaratie prin care atesta ca a luat 
cunogtinta de prevederile prezentului

Se elimina. Propunerea este 
vadit neconstitutionala. In orice 
caz, este inutila si 
contradictorie.

Se elimina
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articol se obliga sa nu desfa§oare 
activita^i incompatibile cu interesele 
Consiliului Concurentei m conditiile 
prezentului articol.
(5) Modelul declara^iei prevazute la 
alin. (4) va fi stabilit prin instruc^iuni 
ale Consiliului Concurenjei.”

9. y^Articolul 23, se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:
,y4rt. 23. — In organizarea Consiliului 
Concurentei functioneaza un secretar 
general §i doi secretari general! 
adjunct!, numiti §i eliberati din 
functie, la propunerea Presedintelui 
de Plenul Consiliul Concurentei. 
Atributiile secretarului general si ale 
secretarilor generali adjuncti sunt 
stabilite de plenul Consiliului 
Concurentei.'^

17. Art. 23 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„in organizarea Consiliului 
Concurentei functioneaza un 
secretar general §i un secretar general 
adjunct, numiti §i eliberati din 
functie prin decizie a prim- 
ministrului.”

12
Art. 23.-
(1) In organizarea Consiliului 
Concurentei functioneaza un 
secretar general §i un secretar 
general adjunct, numiti §i eliberati 
din functie prin decizie a prim- 
ministrului, la propunerea 
Consiliului Concurentei, pe baza 
rezultatelor obtinute la concursul 
national de intrare m categoria 
inaltilor functionari public!, 
organizat in conditiile legii. 
Secretarul general §i secretarul 
general adjunct sunt inalti 
functionari public! carora li se 
aplica statutul inaltilor functionari 
public!, conform Legii nr.
188/1999. republicata, cu 
modificarile §i complet^ile 
ulterioare, §i alte reglementari 
specifice. Atributiile acestora sunt 
stabilite prin regulamentul de 
organizare, functionare §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

Nu se justified introducerea numirii 
secretarului general ?i al 
adjunctilor acestuia de catre 
primul-ministru. In aceste conditii, 
numirea se face de cStre Consiliu 
la propunerea Presedintelui, 
pastrand independenta flinctionarii 
Consiliului, m acord cu practica 
Uniunii Europene care consacra 
necesitatea independentei 
Consiliului in primul rand fata de 
Guvem.

Pentru corelare cu modificarile 
propuse la art. 15, alin. (3)-(8) nu 
se mai justifica. In plus, este 
nefireasca existenta unui Colegiu 
Consultativ care i^i desfasoara 
activitatea pe cheltuiala Consiliului 
Concurentei.
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regulamentul de organizare, 
func^ionare §i procedura adoptat 
de Consiliul Concuren^ei.
(3) In cadrul Consiliului 
Concurenlei funcjioneaza 
Colegiul Consultativ, ca organism 
nepermanent, format din 11 pana 
la 17 reprezentanfi ai mediului 
universitar de concurenja, ai 
mediului de afaceri §i ai 
asociatiilor de protectie a 
consumatorilor sau din alte 
persoane cu prestigiu in domeniul 
economic, juridic ori al 
concurentei.
(4) Cheltuielile privind 
organizarea §edintelor Colegiului 
Consultativ se suporta din bugetul 
Consiliului Concuren^ei, cu 
respectarea prevederilor legale.
(5) Membrii Colegiului 
Consultativ au dreptul la 
decontarea, din bugetul 
Consiliului Concuren^ei, a 
cheltuielilor de deplasare §i 
cazare, in situajia in care §edinlele 
se desfa§oara in alta localitate 
decat cea de domiciliu a acestora, 
cu respectarea prevederilor legale.
(6) Membrii Colegiului 
Consultativ trebuie sa respecte 
dispozijiile legale cu privire la 
conflictul de interese legat de 
activitaple la care participa in 
cadrul acestuia. La lucrarile 
Colegiului Consultativ participa 
de drept fo§tii pre^edin^i ai 
Consiliului Concuren^ei.
(7) Colegiul Consultativ emite
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opinii neobligatorii cu privire la 
principalele aspecte ale politicii 
de concurenta. In cadrul 
Colegiului Consultativ pot 
funcliona grupuri de lucru pe 
teme speciflce.
(8) Modul de numire a membrilor, 
rolul, fiinctionarea §i organizarea 
Colegiului Consultativ sunt 
prevazute Tn regulamentul de 
funcjionare, aprobat prin hotarare 
a Guvemului.

Art. 31. (4) Consiliul Concuren^ei 
poate refine si utiliza veniturile 
din taxa de autorizare a 
concentrarilor economice, prin 
infiintarea pe langa acesta a unei 
activitati flnan^ate integral din 
venituri proprii.

13 18. Alin. (4) al art. 31 se abroga. 10. Nemodiflcat.

14

W.La articolul 51 aVmeatul (5), 
partea introductiva litera c) se 
modified §i vor avea urmatorul 
cuprins:
„(5) Veniturile proprii realizate de 
Consiliul Concurentei din 
incasarea §i re^inerea taxei de 
autorizare a concentrarilor economice 
se utilizeaza pentru:”

19. Alin. (5) al art. 31 modifica §i va 
avea urmatorul cuprins.
“(5) Veniturile proprii realizate de 
Consiliul Concurentei din 
incasarea §i repnerea taxei de 
autorizare a concentrarilor economice 
se utilizeaza pentru:
a) pregatire profesionala pentru 
personalul Consiliului 
Concurentei;
b) consultant^ §> expertiza;
c) indemnizape de performanta 
acordata o data pe an personalului

(5)Veniturile realizate de 
Consiliul Concurentei potrivit 
alin. (4) se utilizeaza pentru:

Potrivit observatiilor Consiliului 
Legislativ

a) pregatire profesionala pentru 
personalul Consiliului 
Concurentei;
b) consultanta §i expertiza;
c) indemnizatie de performanta 
acordata personalului Consiliului

„c) indemnizatie de performanta 
acordata o data pe an personalului
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Consiliului Concuren^ei cu rezultate 
deosebite, care nu se ia in calcul la 
stabilirea sporurilor a celorlalte 
elemente ale sistemului de 
salarizare prevazut de Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri 
publice;”

Consiliului Concurentei cu rezultate 
deosebite, care nu se ia in calcul la 
stabilirea sporurilor §i a celorlalte 
elemente ale sistemului de 
salarizare prevazut de Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice; 
d) editarea §i tiparirea Revistei 
Romane de Concurenta; 
d^) organizarea de catre Consiliul 
Concurentei de congrese, 
conferin|e §i alte acjiuni de protocol 
similare;

Concurenlei cu rezultate 
deosebite, in condi^iile legii;

c‘)indemnizatie de §edinla 
acordata membrilor Plenului 
Consiliului Concuren^ei;

d)editarea §i tiparirea Revistei 
Romane de Concuren^a; 
d')organizarea de catre Consiliul 
Concurenlei de congrese, 
conferin^e §i alte acpuni de 
protocol similare.

e)alte activitaji din domeniul de 
activitate a Consiliului 
Concuren^ei, in condi|iile legii.

e) alte activitaji din domeniul de 
activitate a Consiliului Concuren^ei, 
in conditiile legii.

12. Alineatele (7)-(12) ale articolului 
31 se abroga.

20. Alin. (7H12) ale art. 31 se 
abroga.

15 Art.31.-
(7) Activitatea prevazuta la alin. 
(4) se incadreaza in acela§i capitol 
bugetar la care este incadrat §i 
ordonatorul de credite pe langa 
care s-a infiintat.
(8) Bugetul de venituri si 
cheltuieli pentru aceasta activitate 
se elaboreaza si se aproba odata 
cu bugetul Consiliului 
Concurentei, conform 
prevederilor legale in vigoare.
(9) Excedentul anual rezultat din 
execu^ia bugetului de venituri si 
cheltuieli al activitatii se 
reporteaza in anul urmator cu 
aceea§i destinatie, conform 
prevederilor legale in vigoare.
(10) Executia de casa a bugetului
de venituri §i cheltuieli al 
activitatii se realizeaza prin_____
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Trezoreria Statului, conform 
prevederiior legale m vigoare.
(11) Raportarea execu(iei de casa 
a bugetului de venituri si 
cheltuieli al activitatii se 
efectueaza in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare.
(12) in relatiile contractuale, 
activitatea prevazuta la alin.
(4) este reprezentata de 
persoanele autorizate ale 
institutiei pe langa care s-a 
infiintat.

Potrivit observatiilor Consiliului 
Legislativ

13. La articolul 38 alineatul (1), partea 
introductiva se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„(1) Pentru indeplinirea atribuliilor 
prevazute de prezenta lege, cu 
exceptia inspectorilor debutanfi, 
inspectorii de concurenja sunt abilitati 
cu puteri de inspeclie dupa cum 
urmeaza'"

16 21. Alin. (1) al art. 38 se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:
“(1) Pentru indeplinirea atributiilor 
prev^ute de prezenta lege, 
inspectorii de concurenja sunt abilitafi 
cu puteri de inspec{ie, cu excepjia 
inspectorilor debutan(i, §i au 
urmatoarele puteri de inspectie:”

Art. 38. -
(1) Pentru investigarea incalcarii 
prevederiior prezentei legi, 
inspectorii de concurenta sunt 
abilitati cu puteri de inspec^ie, cu 
exceptia inspectorilor debutanti, §i 
au urmatoarele puteri de 
inspectie:
a) sa intre in spatiile, terenurile 
sau mijloacele de transport pe 
care intreprinderile ori asociatiile 
de intreprinderi le detin legal 
si/sau isi desfasoara activitatea;
b) sa examineze orice documente, 
registre, acte financiar- contabile 
si comerciale sau alte evidence 
legate de activitatea intreprinderii 
sau asocia(iilor de intreprinderi, 
indiferent de locul in care sunt 
depozitate §i de suportul fizic sau 
electronic pe care sunt pastrate;
c) sa ceara oricarui reprezentant 
sau membru al personalului 
intreprinderii sau asociatiei de

Reformulare pentru evitarea unui 
text confliz ?i repetitiv
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Tntreprinderi explicalii cu privire 
la faptele sau documentele legate 
de obiectui si scopul inspectiei si 
sa consemneze sau sa mregistreze 
raspunsurile acestora;
d) sa ridice sau sa obtina in orice 
forma copii ori extrase din orice 
documente, registre, acte 
financiar-contabile comerciale 
sau din alte evidente legate de 
activitatea intreprinderii sau 
asociatiei de intreprinderi;
e) sa sigileze orice amplasament 
destinat activita^ilor intreprinderii 
sau asociatiei de intreprinderi si 
orice documente, registre, acte 
financiar-contabile §i comerciale 
sau alte evidente legate de 
activitatea intreprinderii sau 
asociatiei de intreprinderi, pe 
durata si in masura necesara 
inspectiei.

14. Dupa alin. (2) al art. 55 se 
introduc doua alineate (2^) §i (2^) 
cu urmatorul cuprins:
„(2^) In cazul in care cifra de afaceri 
totala a contravenienfilor 
se situeaza sub echivalentul in lei a un 
milion de euro, calculata la cursul 
de schimb valabil pentru sfar§itul 
anului anterior luarii deciziei, 
Consiliul Concurenfei poate aplica 
amenda la cifra de afaceri realizata 
pe piafa relevanta definita in cazul 
respectiv.
(2^) In cazul in care cuantumul 
amenzii se situeaza sub 
echivalentul in lei a 100 de euro,

22. Dupa alin. (2) al art. 55 se
1 • 2introduc doua alineate (2 ) §i (2 ) 

cu urmatorul cuprins:
„(2^) In cazul in care cifra de afaceri 
totala a contravenienfilor 
se situeaza sub echivalentul in lei a un 
milion de euro, calculata la cursul 
de schimb valabil pentru sfar§itul 
anului anterior luarii deciziei, 
Consiliul Concurenjei poate aplica 
amenda la cifra de afaceri realizata 
pe piaja relevanta definita in cazul 
respectiv.
(2^) in cazul in care cuantumul 
amenzii se situeaza sub 
echivalentul in lei a 100 de euro.

17
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calculat la cursul de schimb valabil 
pentru sfar§itul anului anterior lu^ii 
deciziei, amenda nu se mai aplica ”

calculat la cursul de schimb valabil 
pentru sfar§itul anului anterior luarii 
deciziei, amenda nu se mai aplica.”

Reia o parte din propunerea de la 
pet. 22

23. Dupa alin. (2) al art. 55 se 
introduce un nou alineat (2*) cu 
urmatorul cuprins:
,,(2^) In cazul in care cifra de afaceri 
totala a contravenien^ilor 
se situeaza sub echivalentul in lei a 
unui milion de euro, calculata la 
cursul de schimb valabil pentru 
sfar§itul anului anterior luarii deciziei, 
Consiliul Concurentei poate aplica 
amenda la cifra de afaceri realizata 
pe pia^a relevanta definita in cazul 
respectiv.”

18 Se elimina

19 24. Art. 70 §i 71 se abroga. 15. Art. 70 §i 71 se abroga.

in forma actuala a legii, textul
art. 72 se refera la protec^ia SPP 
pentru presedintele Consiliului 
Concurentei

25. Art. 72 se modifica ?i va avea 
urmatorul cuprins:
“Regulamentele §i instrucliunile 
Consiliului Concurentei 
necesare punerii in aplicare a Legii 
concurentei nr. 21/1996, republicata, 
cu modificarile §i completarile 
ulterioare, astfel cum a fost modificata 
§i completata prin prezenta lege, vor fi 
modificate corespunzator in termen 
de 45 de zile de la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi.”

20 Art. 72
Proteefia pre§edintelui Consiliului 
Concurentei se asigura de catre 
Serviciul de Protectie §i Paza, in 
conditiile legii.

Se elimina.

Art. II—In termen de 30 de zile de la 
intrarea in vigoare a prezentei legi, 
Camera Deputatilor si Senatul vor 
demara procedurile pentru numirea 
membrilor Consiliului Concurentei. 
Actualii membri ai Consiliului

Pentru aplicarea modificarilor 
propuse la art. 15 §i urm, este 
necesara introducerea unor 
dispozitii tranzitorii care sS 
reglementeze tneetarea mandatelor 
aflate in derulare §i eliminarea unei

21
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situa^ii de discriminare la 
posibilitatea ob|inerii unui mandat 
reinnoibil pentru cei care se afla m 
exercitarea unui mandat dobdndit 
potrivit reglementarilor anterioare 
legii modificate.

pot n propu^i numiti m 
oricare dintre func^iile prevazute 
de prezenta lege.

Pentru coerenta punerii in aplicare 
a modificarilor legislative

Art III - Regulamentele si 
instructiunile Consiliului 
Concurentei necesare punerii in 
aplicare a Legii concurentei nr. 
21/1996, republicata, cu modificarile 
si completdrile ulterioare, astfel cum 
a fost modificatd si completata prin 
prezenta lege, vor fi emise in termen 
de 45 de zile de la data intrdrii in 
vigoare a prezentei legL___________
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