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Vă înaintăm, alăturat, AVIZUL COMUN asupra audierii candidaților propuși 
pentru ocuparea a două funcții vacante de consilieri de concurență ai Plenului 
Consiliului Concurenței. 
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                                                                                          AVIZ COMUN 
           asupra 

audierii candidaților propuși pentru ocuparea a două funcții vacante  
de consilieri de concurență ai Plenului Consiliului Concurenței 

 
 
Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, în ședința  din 15 mai 2018, au hotărât să înainteze 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din                           
Camera Deputaților  și Comisiei economice, industrii şi servicii și Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital din Senat, ,,avizul Guvernului nr. 7524,  din data de 24 aprilie 2018, privind propunerile de nominalizare 
pentru pozițiile vacante de membru în cadrul Plenului Consiliului Concuren ței", în vederea audierii candida ților. 

În conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea concurenței nr.21/1996, republicată, cu modificările                 
și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru buget, finanțe                  
și bănci din  Camera Deputaților și 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 data de 22 mai 2018, în vederea                                                 
audierii următorilor candidați:  
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1. Laszlo Gyerko, candidat propus pentru ocuparea funcției vaca nte de  consilier de concurență al 

Plenului Consiliului Concurenței; 
2. Dan Ionescu, candidat propus pentru ocuparea funcției vacante de consilier de concurență al Plenului 

Consiliului Concurenței. 
Membrii Comisiilor reunite au avut în vedere: 
- Memorandumul cu tema: Avizul Guvernului privind propunerile de nominalizare pentru pozițiile vacante de 

membru în Plenul Consiliului Concurenței, aprobat în ședința Guvernului din data de 24 aprilie 2018, prin 
care Guvernul României a avizat favorabil următorii candidați: Laszlo Gyerko și Dan Ionescu; 

- prezentarea activităţii şi competenţelor profesionale în domeniul concurenței, precum şi a experienţei 
profesionale, făcută de cei doi candidați, precum și  răspunsurile la întrebările 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, ai Comisiei economice, industrii şi servicii și ai Comisiei 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, au avizat favorabil următoarele candidaturi: 

1. Laszlo Gyerko, consilier de concurență al Plenului Consiliului Concurenței, pentru o perioadă de 5 ani. 
2. Dan Ionescu, consilier de concurență al Plenului Consiliului Concurenței, pentru o perioadă de 5 ani. 
Față de cele menționate mai sus, avizul favorabil comun al celor patru Comisii va fi înaintat                       

Președintelui României, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Lista candidaţilor avizați favorabil este prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezentul aviz comun. 
Anexăm la prezentul aviz CV-urile candidaţilor. 
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ANEXĂ 

  
Lista candidaţilor avizați favorabil  

pentru ocuparea a două funcții vacante  
de consilieri de concurență ai Plenului Consiliului Concurenței 

 
 

 
1. Laszlo Gyerko - consilier de concurență al Plenului Consiliului Concurenței, 

pentru o perioadă de 5 ani, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă, o abținere). 
2. Dan Ionescu - consilier de concurență al Plenului Consiliului Concurenței,                  

pentru o perioadă de 5 ani cu majoritate de voturi (12 voturi împotrivă). 
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