
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 

 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 39/2017  privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare 

a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39 din 

31 mai 2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a 

dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în 

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

următoarele modificări şi completări: 

 

1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) acţiune în despăgubire – sesizarea instanţei competente cu o 

cerere de despăgubire de către o parte care se pretinde a fi prejudiciată sau 

de către o persoană care acţionează în numele uneia sau mai multor părţi 

care se pretind a fi prejudiciate, în cazul în care legislaţia Uniunii 

Europene sau legislaţia naţională prevede această posibilitate, ori de către 

o persoană fizică sau juridică ce i-a succedat în drepturi părţii care a 

pretins a fi fost prejudiciată, inclusiv persoana care a achiziţionat 

drepturile litigioase;” 
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2. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Se prezumă că încălcările sub forma unor carteluri provoacă 

prejudicii constând în creşterea preţului produselor sau serviciilor vizate 

de cartel cu 20%. Autorul încălcării poate răsturna o astfel de prezumţie.” 

 

3. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alin. (21), cu următorul cuprins: 

„(21) Se prezumă că încălcările sub forma abuzului de poziţie 

dominantă provoacă prejudicii. Autorul încălcării poate răsturna o astfel 

de prezumţie.” 

 

4. La articolul 21, după punctul  1 se introduce un nou punct, 

pct. 11, cu următorul cuprins: 

„11. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc trei noi 

alineate, alin. (3) – (5), cu următorul cuprins: 

«(3) Consiliul Concurenţei va înainta Parlamentului şi 

Guvernului, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, o informare care va 

cuprinde concluziile analizei prevăzute la art. 231. 

(4) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă 

modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de 

stat, precum și modificări în bugetul Consiliului Concurenței, la 

propunerea ordonatorului principal de credite al acestuia, ce decurg din 

înființarea structurii specializate prevăzute la art. 231. 

(5) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze 

modificările prevăzute la alin. (4) și să le introducă în bugetul Consiliului 

Concurenței și în anexele la acesta.»” 

 

5. La articolul  21 punctul 2, alineatul (5) al articolului 4 se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

„(5) Întreprinderile transmit la cererea Consiliului Concurenței 

preturile de vânzare a produselor comercializate de acestea, în vederea 

realizării de analize, studii de piață sau comparații de preț incluse în 

platformele on-line destinate informării consumatorilor. În acest scop, 

selectarea sectoarelor din economie incluse în platformele on-line se 

realizează de către Consiliul Concurenței, cu consultarea Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau, după caz, a autorității de 

reglementare din sectorul respectiv.” 
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6. La articolul 21, după punctul 2 se introduc paisprezece noi 

puncte, pct. 21 – 214, cu următorul cuprins: 

„21. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

«CAPITOLUL IV 

Înființarea și funcționarea Consiliului Concurenței și statutul 

membrilor Plenului și personalului de specialitate» 

 

22. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

«Art. 15. – (1) Plenul Consiliului Concurenței este organul 

colegial de conducere, format din 11 membri, după cum urmează: un 

președinte, 2 vicepreședinți și 8 consilieri de concurență, numiți prin 

hotărâre adoptată în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, 

la propunerea grupurilor parlamentare din cele două Camere.» 

 

23. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

«(2) Durata mandatului membrilor Consiliului Concurenței este 

de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată, indiferent 

de durata mandatului exercitat anterior. Atribuțiile membrilor Plenului se 

stabilesc potrivit regulamentelor aprobate de către Consiliului 

Concurenței.» 

 

24. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

«(4) Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenței, o 

persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) să fie cetățean român; 

b) să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

c) să aibă studii superioare de lungă durată sau echivalent, 

dovedite cu diplomă recunoscută de statul român; 

d) să dea dovadă de înaltă competentă profesională în domeniul 

concurenței sau ajutorului de stat; 

e) să beneficieze de o bună reputație; 

f) să aibă o vechime de minimum 10 ani în activități din domeniul 

economic sau juridic; 

g) să nu fie incapabilă ori să nu fi fost condamnată pentru 

infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de 
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corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 

infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și 

sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de 

prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute 

de prezenta lege ori alte infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care legea 

prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare.» 

 

25. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

«(5) Președintele trebuie să fi îndeplinit  cel puțin o funcție  de 

conducere cu largi responsabilități în care a făcut dovada înaltei sale 

competente profesionale și manageriale.» 

 

26. La articolul 15, alineatul (61) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

«(61) Membrii Consiliului Concurenței pot fi desemnați, cu 

acordul Plenului acestuia, să desfășoare activități neremunerate în cadrul 

unor organisme sau instituții publice ale Uniunii Europene sau 

internaționale, în condițiile în care activitățile respective sunt circumscrise 

domeniului de activitate al Consiliului Concurenței și nu afectează 

exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului Concurenței.» 

 

27. La articolul 15 alineatul (9), literele a) și f) se modifică și 

vor avea următorul cuprins: 

«a) la expirarea duratei mandatului; 

…………………………………………………………………………… 

f) prin revocare, în cazul în care nu îndeplinește condițiile 

necesare cerute de lege pentru numirea în funcție, pentru încălcarea gravă 

a prezentei legi sau pentru condamnare, prin hotărâre judecătorească 

definitivă, pentru săvârșirea unei infracțiuni.» 

 

28. La articolul 15, alineatele (10) – (12) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

«(10) În cazul prevăzut la alin. (9) lit. f), revocarea din funcție 

intervine de drept. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești 

de condamnare, membrii Consiliului Concurenței pot fi suspendați din 

funcție prin hotărâre adoptată în ședința comună a Camerei Deputaților și 

Senatului de la data punerii în mișcare a acțiunii penale. 

https://lege5.ro/Gratuit/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=90811611&d=2020-02-26#p-90811611
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(11) În situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. b) – f) se procedează, 

conform prevederilor alin. (1) şi (2), la numirea unui nou membru al 

Consiliului Concurenţei pentru diferenţa rămasă din mandat. 

(12) Membrii Consiliului Concurenţei sunt obligaţi să notifice de 

îndată Plenului survenirea oricărei situaţii de incompatibilitate sau 

impediment dintre cele prevăzute la alin. (6) şi (8), fiind de drept 

suspendaţi din funcţie din momentul survenirii acestei situaţii. Dacă 

incompatibilitatea sau impedimentul se prelungesc peste 10 zile 

consecutive, mandatul încetează şi se procedează conform prevederilor 

alin. (10) şi (11).» 

 

29. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

«Art. 16. – În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte al 

Consiliului Concurenţei, pentru una dintre situaţiile prevăzute la art. 15 

alin. (9) lit. b) – f), până la numirea, în condiţiile legii, a unui nou 

preşedinte, pentru durata rămasă din mandat, interimatul va fi asigurat de 

unul dintre vicepreşedinţii Consiliului Concurenţei, desemnat prin votul 

majorităţii membrilor prezenţi.» 

 

210. La articolul 17, alineatele (1) și (3) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

«Art. 17. – (1) După adoptarea hotărârii de numire în funcţie, 

fiecare membru al Consiliului Concurenţei depune în şedinţa comună a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului următorul jurământ:  

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr interesele 

României, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi 

îndeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate şi fără 

părtinire atribuţiile ce-mi revin. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!ˮ 

…………………………………………………………………………… 

(3) În cazul nedepunerii jurământului, din culpă proprie, în 

termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României 

a hotărârii de numire, membrul numit este considerat demisionar, urmând 

a se relua procedura desemnării şi numirii altei persoane pentru funcţia 

devenită vacantă, pentru durata rămasă din mandat.»  

 

211. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

«Art. 18. – (1) Mandatele membrilor Consiliului Concurenţei încep 

de la data depunerii jurământului de către aceştia şi expiră la împlinirea 

termenelor prevăzute la art. 15 alin. (2), calculate de la această dată. 
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(2) În situaţia în care, până la expirarea duratei mandatului unui 

membru al Consiliului Concurenţei, în condiţiile art. 15 alin. (9) lit. a), nu 

este numit un succesor, membrul Consiliului Concurenţei al cărui mandat 

expiră îşi va continua activitatea până la depunerea jurământului de către 

cel desemnat pentru mandatul următor.» 

 

212. La articolul 19, alineatele (1) – (3) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

«Art. 19. – (1) Consiliul Concurenței își desfășoară activitatea, 

deliberează și ia decizii în plen sau în comisii. Plenul Consiliului 

Concurenței se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor în 

funcţie şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Comisia 

adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor. Plenul adoptă hotărâri 

asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, la solicitarea 

preşedintelui. 

(2) Comisiile sunt formate din câte 3 membri ai Consiliului 

Concurenţei. Fiecare comisie este condusă de către preşedintele 

Consiliului Concurenţei sau de către un vicepreşedinte. Preşedintele 

Consiliului Concurenţei stabileşte componenţa comisiei pentru fiecare 

caz în parte. La cererea unui membru al comisiei sau a preşedintelui 

Consiliului Concurenţei, cazul cu care comisia a fost învestită este supus 

atenţiei Plenului Consiliului Concurenţei, care va decide. 

(3) Preşedintele Consiliului Concurenţei dispune, prin ordin, 

efectuarea de investigaţii, în baza motivaţiei şi indiciilor prezentate de 

direcţiile de specialitate. Prin acelaşi ordin este desemnat raportorul de caz.» 

 

213. La articolul 19, alineatul (5) se abrogă. 

 

214. La articolul 19, după alineatul (7) introduce un nou 

alineat, alin. (8), cu următorul cuprins: 

«(8) Prin derogare de la prevederile art. 7 lit. d) din Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, membrii Plenului Consiliului 

Concurentei beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum aprobat 

de Plenul Consiliului Concurenţei.»” 
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7. La articolul 21, după punctul 3 se introduc cinci noi 

puncte, pct. 31 – 35, cu următorul cuprins: 

„31. La articolul 21, alineatul (5) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

«(5) Activitatea inspectorilor de concurenţă cu studii juridice 

constituie vechime în specialitate juridică şi este asimilată vechimii în 

munca juridică desfăşurată de consilierul juridic, potrivit prevederilor  

art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de consilier juridic, cu completările ulterioare.» 

 

32. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou 

alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: 

«(6) Consiliul Concurenței poate fi reprezentat în fața instanțelor 

de judecată de către funcționarii publici de specialitate cu studii juridice, 

potrivit atribuțiilor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare 

adoptat de Consiliul Concurenței.»  

 

33. După articolul 21 se introduc două noi articole, art. 211 şi 212, 

cu următorul cuprins: 

«Art. 211. – (1) Funcţia publică de specialitate din Consiliul 

Concurenţei se clasifică în funcţie publică de specialitate de conducere şi 

funcţie publică de specialitate de execuţie. 

(2) Funcţiile publice de specialitate de conducere ale Consiliului 

Concurenţei sunt: director general, director, director adjunct, şef serviciu 

şi şef birou. 

(3) Funcţiile publice de specialitate de execuţie ale Consiliului 

Concurenţei sunt: inspector de concurenţă superior, inspector de 

concurenţă principal, inspector de concurenţă asistent şi inspector de 

concurenţă debutant. 

(4) Concursul pentru recrutarea funcţionarilor publici de 

specialitate din Consiliul Concurenţei se desfăşoară în cazul în care, 

pentru ocuparea unui post vacant, se înscriu minimum 2 candidaţi. 

(5) Funcţionarii publici de specialitate ai Consiliului Concurenţei 

sunt independenţi din punct de vedere al opiniei în realizarea atribuţiilor 

ce le revin şi se bucură de stabilitate. 

(6) Funcţionarii publici de specialitate ai Consiliului Concurenţei 

pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi preventiv numai cu acordul 

preşedintelui Consiliului Concurenţei. 
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(7) Este interzisă implicarea directă sau indirectă a membrilor 

Plenului în investigaţiile derulate de personalul de specialitate al 

Consiliului Concurenţei, cu excepţia celor prevăzute la art. 19 alin. (3). 

(8) În exercitarea atribuţiilor lor, funcţionarii publici de 

specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei trebuie să se abţină de la 

orice activitate în legătură cu care au, direct sau indirect, un interes 

personal, mai ales de  rudenie sau financiar, de natură a le compromite 

independența. 

(9) Funcţionarul public de specialitate căruia, în exercitarea 

atribuţiilor sale, i-a fost repartizată o lucrare de natura celei prevăzută la 

alin. (8), va informa de îndată superiorul pe linie ierarhică, care are 

obligaţia să ia măsurile ce se impun, în special, degrevarea funcţionarului 

public de specialitate de respectiva lucrare. 

(10) Calitatea de funcţionar public de specialitate al Consiliului 

Concurenţei este incompatibilă cu: 

a) exercitarea oricărei alte activităţi profesionale sau de 

consultanţă, precum şi cu deţinerea de funcţii ori de demnităţi publice, cu 

excepţia activităţii didactice de orice fel; 

b) calitatea de asociat sau acţionar ori membru în organele de 

conducere, administrare sau control ale unor entităţi publice ori private; 

c) calitatea de membru al unui grup de interes economic. 

(11) Funcţionarii publici de specialitate ai Consiliului 

Concurenţei pot participa la editarea de publicaţii, pot elabora articole, 

studii de specialitate, lucrări literare ori de cercetare ştiinţifică şi pot 

participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic. 

(12) Funcţionarii publici de specialitate ai Consiliului 

Concurenţei pot fi membri ai societăţilor ştiinţifice sau academice, 

precum şi ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop 

patrimonial. În celelalte cazuri, funcţionarii publici de specialitate pot fi 

membri inactivi. 

 

Art. 212. – (1) Persoanele care au exercitat o funcţie de demnitate 

publică în cadrul Consiliului Concurenţei nu pot exercita o activitate 

profesională în sector privat, remunerată sau nu, în termen de 3 ani de la 

data încetării mandatului, dacă respectiva activitate este în legătură cu 

cazurile investigate şi finalizate în ultimii 3 ani de activitate. 

(2) Persoanele care au exercitat o funcţie publică de specialitate 

în cadrul Consiliului Concurenţei nu pot exercita o activitate profesională 

în sectorul privat, remunerată sau nu, în termen de 3 ani de la data încetării 
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raporturilor de serviciu, dacă respectiva activitate este în legătură cu 

cazurile investigate şi finalizate în ultimii 3 ani de activitate. 

(3) În situaţia în care persoana care a exercitat o funcţie de 

demnitate publică sau funcţie publică de specialitate nu respectă 

prevederile prezentului articol, autoritatea se poate adresa Secţiei de 

contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti, solicitând 

obligarea persoanei în cauză la încetarea activităţilor care sunt 

incompatibile cu interesul legitim al autorităţii de concurenţă. 

(4) La încetarea mandatului, respectiv a raporturilor de serviciu, 

persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie 

publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurenţei are obligaţia de 

a da o declaraţie prin care atestă că a luat cunoştinţă de prevederile 

prezentului articol şi se obligă să nu desfăşoare activităţi incompatibile cu 

interesele Consiliului Concurenţei în condiţiile prezentului articol. 

(5) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (4) va fi stabilit prin 

instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei.» 

 

34. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

«Art. 23. – (1) În organizarea Consiliului Concurenţei 

funcţionează un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi, înalţi 

funcţionari publici, numiţi şi eliberaţi din funcţie de Consiliul 

Concurenţei, la propunerea preşedintelui, în condiţiile legii, cu încadrarea 

în fondurile bugetare alocate cheltuielilor de personal. Atribuţiile acestora 

sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare adoptat de 

Consiliul Concurenţei. 

(2) În organizarea Consiliului Concurenţei funcţionează un 

director general. Acesta este funcţionar public de conducere, iar atribuţiile 

sale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare adoptat de 

Consiliul Concurenţei.» 

 

35. După articolul 23 se introduce un nou articol, art. 231, cu 

următorul cuprins: 

«Art. 231. – În cadrul Consiliului Concurenţei se înfiinţează o 

structură specializată cu atribuţii privind analiza şi identificarea barierelor 

de natură a restrânge sau împiedica accesul operatorilor economici români 

pe piaţa altor state membre ale Uniunii Europene.»” 
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8. La articolul 21, după punctul 4 se introduc cinci noi 

puncte, pct. 41 – 45, cu următorul cuprins: 

„41. La articolul 31, alineatul (4) se abrogă. 

 

42. La articolul 31, partea introductivă şi litera c) ale 

alineatului (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

«(5) Veniturile proprii realizate de Consiliul Concurenţei din 

încasarea şi reţinerea taxei de autorizare a concentrărilor economice se 

utilizează pentru: 

…………………………………………………………………………… 

c) indemnizaţie de performanţă acordată o dată pe an 

personalului Consiliului Concurenţei cu rezultate deosebite, care nu se ia 

în calcul la stabilirea sporurilor şi a celorlalte elemente ale sistemului de 

salarizare prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare;» 

 

43. La articolul 31, după alineatul (63) se introduce un nou 

alineat, alin. (64), cu următorul cuprins: 

«(64) Prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) din Legea-cadru 

nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, personalul 

Consiliului Concurenţei poate beneficia de indemnizaţia de performanţă 

prevăzută la alin. (6), indemnizaţie care nu reprezintă premiu.» 

 

44. La articolul 31, alineatele (7) – (12) se abrogă. 

 

45. La articolul 38, partea introductivă a alineatului (1) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

«Art. 38. – (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 

prezenta lege, inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie, 

cu excepţia inspectorilor debutanţi, şi au următoarele puteri de inspecţie:»” 

 

9. La articolul 21, după punctul 7 se introduce un nou punct, 

pct. 71, cu următorul cuprins: 

„71. La articolul 55, după alineatul (2) se introduc două noi 

alineate, alin. (21) şi (22), cu următorul cuprins: 

«(21) În cazul în care cifra de afaceri totală a contravenienţilor se 

situează sub echivalentul în lei a sumei de un milion de euro, calculată la 

cursul de schimb valabil pentru sfârşitul anului anterior luării deciziei, 
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Consiliul Concurenţei poate aplica amenda la cifra de afaceri realizată pe 

piaţa relevantă definită în cazul respectiv. 

(22) În cazul în care cuantumul amenzii se situează sub 

echivalentul în lei a sumei de 100 de euro, calculat la cursul de schimb 

valabil pentru sfârşitul anului anterior luării deciziei, amenda nu se mai 

aplică.»” 

 

10.  La articolul 21, după punctul 10 se introduc două noi 

puncte, pct. 101 şi 102, cu următorul cuprins: 

 

„101. Articolul 70 se abrogă. 

 

102. Articolul 71 se abrogă.” 

 

Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, Camera Deputaţilor şi Senatul vor demara procedurile 

pentru numirea membrilor Consiliului Concurenţei.  

 

Art. III. – Mandatele de membru al Consiliului Concurenţei 

aflate în exerciţiu la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează la 

data depunerii jurământului de către membrii Consiliului Concurenţei 

numiţi în condiţiile prevăzute la art. I, nefiind luate în considerare în 

aplicarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2) al art. I, pct. 6, pct. 23. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția 

României, republicată. 

 

 
 

PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

p. PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

 

 

 

 

ION – MARCEL CIOLACU TITUS CORLĂȚEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București,  

Nr. 


