
 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 
     CAMERA DEPUTAŢILOR                                                           SENAT                                                                                                                                                                      
                
Comisia pentru politică  economică,                                          Comisia   economică,             
          reformă  şi privatizare                                                          industrii şi servicii          
            Nr. 4c-1/272                                                                         Nr.XX/613  
                                                      
          Comisia pentru buget,                                              Comisia pentru buget, finanţe,                                                                                                             
              finanţe şi bănci                                                 activitate bancară şi piaţă de capital 
            Nr.4c-2/852                                                                         Nr.XXII/518 
                                              
 
          Bucureşti, 21.11.2016                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                  
 

   BIROURILOR PERMANENTE 
ALE 

  CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, AVIZUL COMUN asupra audierii candidaților propuși 
pentru ocuparea a trei funcții vacante, respectiv, a unui vicepreședinte și a doi consilieri 
de concurență ai Plenului Consiliului Concurenței. 
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                                                                                        AVIZ COMUN 
asupra 

audierii candidaților propuși pentru ocuparea a trei funcții vacante, respectiv,  
a unui vicepreședinte și a doi consilieri de concurență ai Plenului Consiliului Concurenței 

 
 
Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, în ședința din 14  noiembrie 2016, au hotărât să 

înainteze Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din     
Camera Deputaților, respectiv, Comisiei economice, industrii şi servicii și Comisiei pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat, ,,avizul Guvernului privind propunerile de nominalizare pentru pozițiile vacante de 
vicepreședinte și consilieri de concurență în cadrul Plenului Consiliului Concurenței" nr. 2420 din data de                              
27 octombrie 2016, în vederea audierii candida ților. 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată ,                        
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru buget, finanțe și bănci  din                             
Camera Deputaților, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru buget, finanţe,                        
activitate bancară şi piaţă de capital din Senat  s-au întrunit, în ședință comună, în vederea                                                 
audierii următorilor candidați:  

1. Doamna Elena Kleininger, candidat propus pentru ocuparea funcției vacante de vicepreședinte                      
al Plenului Consiliului Concurenței; 

2. Domnul Cosmin Belacurencu, candidat propus pentru ocuparea funcției vacante de                              
consilier de concurență al Plenului Consiliului Concurenței; 
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3. Domnul Dragoș Constantin Vasile, candidat propus pentru ocuparea funcției vacante de                      
consilier de concurență al Plenului Consiliului Concurenței. 

Având în vedere memorandumul nr. 2420 din data de 27 octombrie 2016, aprobat în ședința Guvernului din 
data de 2 noiembrie 2016, prin care Guvernul României a avizat favorabil propunerile Colegiului Consultativ al 
Consiliului Concurenței  de nominalizare pentru ocuparea funcțiilor vacante de vicepreședinte și consilieri de 
concurență ai Plenului Consiliului Concurenței, pentru o perioadă de 5 ani, candidaţii audiaţi au făcut o prezentare a 
activităţii şi competenţelor lor profesionale în domeniul concurenței, precum şi a experienţei profesionale în domeniul 
economic și juridic, după caz, și au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru Comisii. 

În urma audierii și a votului exprimat, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, respectiv, ai Comisiei economice, industrii şi servicii și 
Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, au avizat favorabil următoarele 
candidaturi: 

1. Doamna Elena Kleininger, pentru funcția de vicepreședinte al Plenului Consiliului Concurenței ,                 
cu unanimitate de voturi; 

2. Domnul Cosmin Belacurencu, pentru funcția de  consilier de concurență al Plenului Consiliului 
Concurenței, cu majoritate de voturi (un vot neexprimat al unui parlamentar, care se află în conflict de interese); 

3. Domnul Dragoș Constantin Vasile, pentru funcția de consilier de concurență al Plenului Consiliului  
Concurenței, cu unanimitate de voturi. 

Față de cele menționate mai sus, avizul favorabil comun al celor patru Comisii va fi înaintat                       
Președintelui României, în conformitate cu art. 15 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată. 

Lista candidaţilor avizați favorabil este prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezentul aviz comun. 
CV-urile candidaţilor anexate, alăturat, fac parte integrantă din prezentul aviz comun. 
 

 
 
 
              PREŞEDINTE                             PREŞEDINTE                             PREŞEDINTE                      PREŞEDINTE 
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ANEXĂ 

  
Lista candidaţilor avizați favorabil  

pentru ocuparea funcției vacante de vicepreședinte  
și a celor două funcții vacante de consilieri de concurență  

ai  Plenului Consiliului Concurenței 
 
 

 
1. Doamna Elena Kleininger ─ vicepreședinte; 
2. Domnul Cosmin Belacurencu ─ consilier de concurență; 
3. Domnul Dragoș Constantin Vasile ─ consilier de concurență. 
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