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Parlamenul României 

Camera Deputaţilor 

 
     COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 

                          Bucureşti, 19 decembrie 2022 

               PL-x 582/2017/2022      

Către,  

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 

Domnului BENDE Sándor – PREȘEDINTE 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR la REEXAMINAREA Legii pentru modificarea și completarea Legii 

concurenţei nr.21/1996, transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru industrii și servicii cu adresa nr.Plx. 

582/2017/2020 din 9 noiembrie 2020, în temeiul art.138 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, spre dezbatere și reexaminare în fond, ca urmare a cererii Președintelui României, potrivit art.77 alin.(2) 

din Constituția României, republicată. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.117 

alin.(3) din Constituția României, republicată. 

   PREŞEDINTE,                                                       

   Laura VICOL 

andreea.sarbu
Original
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Parlamenul României 

Camera Deputaţilor 
 

        COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 

Bucureşti, 19 decembrie 2022 

               PL-x 582/2017/2022 

 

RAPORT PRELIMINAR  

privind  

reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii concurenţei nr.21/1996 

 

 

           În conformitate cu prevederile art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii sunt sesizate, spre dezbatere în fond, în 

vederea reexaminării şi depunerii unui raport comun, cu Legea pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, 

aflată în procedură de reexaminare ca urmare a cererii Președintelui României, potrivit art.77 alin.(2) din Constituția României, 

republicată, transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. PLx.582/2017/2020 din 9 noiembrie 2020, înregistrată 

cu nr.4c-13/86/2020 din 9 noiembrie 2020. 
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Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Legea aflată în procedură de reexaminare are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii concurenţei 

nr.21/1996, propunându-se, în principal, stabilirea unei noi modalităţi de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei, inclusiv 

din perspectiva numirii membrilor şi a personalului acestei autorităţi, precum şi măsuri care vizează modul de constituire şi utilizare a 

veniturilor aferente Consiliului Concurenţei. 

          Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu nr. 977 din 15 

noiembrie 2017. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ, conform avizului cu nr.92 din 9 ianuarie 2018.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ inițiativa legislativă, cu 

majoritate de voturi, în ședința din 27 februarie 2018, conform adresei cu nr.4c-5/59 din 28 februarie 2018. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat negativ inițiaiva legislativă, în ședința din 6 martie 2018, conform adresei cu 

nr.4c-2/339 din 23 aprilie 2019. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat negativ propunerea legislativă, în şedinţa din data de 6 

martie 2018, cu majoritate de voturi, conform adresei cu nr.4c-1/41 din 6 martie 2018.   

Guvernul României nu susține adoptarea Legii, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.4730 din 2 mai 

2022.  

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat Legea în şedinţa din ziua de 19 decembrie 2022. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
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În temeiul prevederilor art.56 și  art.57 din Regulementul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, au participat la dezbaterea actului normativ în ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în calitate de invitați,  

reprezentanți ai Consiliului Concurenței. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare, un raport de adoptare a Legii pentru modificarea și completarea Legii 

concurenţei nr.21/1996, cu amendamentele admise din Anexa nr.1 și amendamente respinse din Anexa nr.2  la prezentul raport și 

să înainteze prezentul raport preliminar Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților. 

 

 

 

                               PREŞEDINTE,                                                        SECRETAR, 

                            Laura VICOL                            Ladányi László-Zsolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020
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Anexa nr.1 

AMENDAMENTE ADMISE 

LEGE pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 

REEXAMINARE ca urmare a cererii Președintelui României 

 

 

Nr. 

crt. 

LEGEA nr.21/1996 

Forma în vigoare 

Text 

LEGE - forma trimisă la promulgare 

 

Amendamente admise/Autor Motivare 

1 .

. 

  

Titlul legii 

LEGE pentru modificarea și 

completarea Legii concurenței 

nr.21/1996 

 

Nemodificat  

2   Art.I.- Legea concurenţei nr.21/1996, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.153 din 29 

februarie 2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

 

 

Nemodificat  
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CAPITOLUL IV 

Consiliul Concurenţei 

1. La Capitolul IV, titlul se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

„Capitolul IV 

Înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului 

Concurenţei şi statutul membrilor 

plenului şi personalului de 

specialitate”. 

 

1. La Capitolul IV, titlul se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

„Capitolul IV 

Înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului 

Concurenţei şi statutul membrilor 

plenului şi al personalului de 

specialitate”. 

Autor amendament: 

Grup  PSD 

 

 

4   

 

 

 

 

 

 

Art. 15 – (1) Plenul Consiliului 

Concurenţei este un organ 

colegial și este format din 7  

membri, după cum urmează: un 

preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 4 

consilieri de concurenţă. 

Numirea membrilor Plenului 

Consiliului Concurenței se 

2. La articolul 15, alineatele (1), (2), 

(4), (5), (9) literele a) și f) și alineatele 

(10)-(12) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 

„Art.15. - (1) Plenul Consiliului 

Concurenţei este organul colegial de 

conducere format din 11  membri, după 

cum urmează: un preşedinte, 2 

vicepreşedinţi şi 8 consilieri de 

concurenţă, numiți prin hotărâre 

adoptată în ședință comună a Camerei 

Deputaților și Senatului, la propunerea 

2. Alineatul 1 al articolului 15 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

Art. 15- (1) Plenul Consiliului 

Concurenței este organul colegial 

format din 11 membri si anume un 

președinte, 2 vicepreședinți si 8 

consilieri de concurență, numiți prin 

hotărâre a Parlamentului la 

propunerea: 

a) Senatului - 4 membri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

 

 
Cum se aplică norma dacă nu există consens?  

 

(între Președintele României și Grupurile 
parlamentare) 
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realizează de către Președintele 

României, la propunerea 

Colegiului Consultativ al 

Consiliului Concurenței, cu 

avizul Guvernului și după 

audierea candidaților în 

comisiile de specialitate ale 

Parlamentului. Respingerea 

unei nominalizări se poate face 

doar cu condiția prezentării 

motivelor pe care aceasta se 

bazează. 

 

grupurilor parlamentare din cele două 

Camere. 

b) Camerei Deputaţilor – 5 membri; 

c) Preşedintelui României – 2 membri. 

(2) Birourile permanente ale celor 

două Camere înaintează propunerile 

transmise de grupurile parlamentare 

din Senat pentru locurile prevăzute la 

alin.(1) lit.a), de grupurile 

parlamentare din Camera Deputaților 

pentru locurile prevăzute la alin.(1) 

lit.b), de Președintele României pentru 

locurile prevăzute la alin.(1) lit.c), 

comisiilor permanente de specialitate 

în vederea verificării îndeplinirii 

condițiilor prevăzute de prezenta lege. 

(3) În urma verificării îndeplinirii 

condițiilor de legalitate comisiile 

permanente de specialitate intrunite în 

ședință comună întocmesc un aviz 

comun pe care îl prezintă în şedinţa 

comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului. 

(4) Candidaturile se aprobă cu votul 

majorităţii deputaţilor şi senatorilor 
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prezenţi, în condiţiile întrunirii 

cvorumului celor două Camere. 

 

Autori amendament: 

Grup PSD si PNL  

5 

 

 

 

(2) [textul din Art. 15, alin. (2) 

din capitolul IV a fost abrogat 

la 20-nov-2020 de Art. 1, 

punctul 2. din Legea 254/2020] 

 

(2) Durata mandatului membrilor 

Consiliului Concurenţei este de 5 ani, 

cu posibilitatea reînnoirii mandatului o 

singură dată, indiferent de durata 

mandatului exercitat anterior. 

Atribuţiile membrilor Plenului se 

stabilesc potrivit regulamentelor 

aprobate de către Consiliul 

Concurenței. 

3. (2) Se elimină. 

 

Autori amendament: 

Grup PSD 

Deputat PNL- Cristina Trăilă 

 

Amendament  

Consiliul Concurenței 

 

2) Se elimină (abrogă).  

 

Motivare: Pentru corelare cu soluția propusă la 

amendamentul de la punctul următor în sensul 

menținerii textului în vigoare cu privire la numărul 

de mandate al membrilor Plenului CC. 

6 Art.15 

 

 

(3) Preşedintele, vicepreşedinţii 

şi consilierii de concurenţă 

trebuie să aibă o independenţă 

reală şi să se bucure de o înaltă 

reputaţie profesională şi 

probitate civică. Durata unui 

mandat este de 5 ani, cu 

 

 

 

 

 

............................................................... 

4. Alineatele (3), (4) și (5) ale 

articolului 15 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

(3) Președintele, vicepreședinții și 

consilierii de concurență trebuie să 

aibă o independență reală și să se 

bucure de o înaltă reputație 

profesională și probitate civică. Durata 

unui mandat este de 5 ani, cu 

posibilitatea reînnoirii acestuia, o 

Observație:  

Consiliul Concurenței 

 

Amendamentul propus are aceeași formă ca textul 

aflat în vigoare. Este necesară clarificarea intenției 
de reglementare. 

 

 

Amendamentul propus nu are aceeași formă cu 

textul în vigoare. La finalul amendamentului 

propus de PSD există diferența/sintagma “o 

singură dată”.  

 

Intenția de reglementare este clară. 

https://idrept.ro/00214668.htm#do|ar1|pt2
https://idrept.ro/00214668.htm#do|ar1|pt2
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posibilitatea reînnoirii acestuia. 

 

(la data 02-apr-2021 Art. 15, 

alin. (3) din capitolul IV 

modificat de Art. 29, punctul 1. 

din Ordonanta urgență 

23/2021 ) 

 

singură dată. 

 

Autor amendament: 

Grup PSD 

7 

 

Art.15 

 

(31) În vederea exercitării 

mandatului, membrii Plenului 

Consiliului Concurenţei 

îndeplinesc atribuţii conform 

legii şi regulamentelor aprobate 

de către Plen sau conform 

ordinelor de delegare aprobate 

de către preşedintele Consiliului 

Concurenţei. 

(la data 02-apr-2021 Art. 15, 

alin. (3) din capitolul IV 

completat de Art. 29, punctul 2. 

din Ordonanța urgență 

23/2021 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................... 

5. Alineatul (31)  al articolului 15 se 

abrogă. 

 

Autor amendament:  

Grup PSD 

 

 

La art. 15 alin.31, Departamentul Legislativ și 

Consiliul Concurenței propun ELIMINAREA 

amendamentului și menținerea textului în 

vigoare, întrucât motivarea autorului 

amendamentului nu este conformă cu realitatea. 

Textul de la art. 21 din Legea în vigoare este 

DIFERIT. 

 

MOTIVARE autor amendament: 

 
Dublă reglementare. Textul este deja scris la art. 21 

din legea în vigoare. 

 

Departamentul Legislativ 

Art.15, (31) este diferit de art.21, în forma în 

vigoare a Legii nr.21/1996. 

Art. 21 
(1)În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul 

Concurenţei elaborează şi adoptă un regulament de 
procedură, precum şi un regulament de organizare şi 

funcţionare şi îşi constituie aparatul propriu, la nivel 

central şi local. 
(la data 16-oct-2020 Art. 21, alin. (1) din 

capitolul IV modificat de Art. 21, punctul 4. 

din Ordonanta urgenta 170/2020 ) 
(la data 18-ian-2022 Art. 21, alin. (1) din 

capitolul IV a se vedea referinte de aplicare 
din Regulament din 2022 ) 

(2)Nomenclatorul de funcţii al aparatului propriu, 

cuprinzând inspectori de concurenţă şi alte categorii 

de personal, condiţiile de încadrare pe funcţii, de 

promovare în grad şi de stimulare, precum şi 

atribuţiile fiecărei funcţii se stabilesc prin 
regulament adoptat de Consiliul Concurenţei, cu 

respectarea reglementărilor privind funcţia publică 

şi funcţionarii publici şi a reglementărilor privind 
salarizarea personalului contractual din sectorul 

bugetar. 

(3)Funcţia publică de specialitate pentru Consiliul 

https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt1
https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt1
https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt2
https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt2
https://idrept.ro/00213225.htm#do|ar21|pt4
https://idrept.ro/00228023.htm#do
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Concurenţei este cea de inspector de concurenţă. 

Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ocuparea definitivă a funcţiei publice de 
specialitate se face numai prin promovare sau prin 

recrutare, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 
(4)Activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului 

Concurenţei de către inspectorii de concurenţă cu 

studii superioare constituie vechime în specialitate. 
(5)Activitatea inspectorilor de concurenţă cu studii 

juridice care exercită atribuţii de reprezentare a 

intereselor autorităţii în faţa instanţelor de judecată, 
prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă, republicată, cu modificările ulterioare, 
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. 
 

Consiliul Concurenței 

Propunem respingerea amendamentului și 
menținerea textului în forma inițială, întrucât textul 

prevăzut la art. 21 la care se face referire în motivare 

are un obiect de reglementare diferit. 

8 

 

 

 Art. 15 

 

(4) Pentru a fi numită pentru un 

mandat de membru al 

Consiliului Concurenţei sau 

pentru reînnoirea mandatului, o 

persoană trebuie să 

îndeplinească următoarele 

condiţii: 

a)este cetăţean român, cetăţean 

al unui alt stat membru al 

Art. 15 

 

(4) Pentru a fi numit membru al 

Consiliului Concurenţei, o persoană 

trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

 

 

 

a) să fie cetăţean român; 

6. Alineatul (4) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

(4) Pentru a fi numit membru al 

Consiliului Concurenţei, o persoană 

trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

 

 

 

a) să fie cetăţean român; 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://idrept.ro/00103070.htm
https://idrept.ro/00169829.htm
https://idrept.ro/00169830.htm
https://idrept.ro/00169830.htm
https://idrept.ro/00069533.htm


11 

 

Uniunii Europene ori aparţinând 

Spaţiului Economic European 

sau cetăţean al Confederaţiei 

Elveţiene; 

b)cunoaşte limba română; 

c)are capacitate deplină de 

exerciţiu; 

d)a absolvit studii superioare 

dovedite cu diplomă; 

e)dă dovadă de înaltă 

competenţă profesională în 

domeniul concurenţei; 

f)beneficiază de o bună 

reputaţie; 

g)are o vechime de minimum 

10 ani în activităţi din domeniul 

economic sau juridic; 

h)nu este incapabilă ori nu a 

fost condamnată pentru 

infracţiuni contra patrimoniului 

prin nesocotirea încrederii, 

infracţiuni de corupţie, 

delapidare, infracţiuni de fals în 

înscrisuri, evaziune fiscală, 

infracţiuni prevăzute de Legea 

nr. 656/2002 pentru prevenirea 

şi sancţionarea spălării banilor, 

precum şi pentru instituirea 

unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu 

modificările ulterioare, sau 

pentru infracţiunile prevăzute 

de prezenta lege ori alte 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, 

b) să aibă capacitate deplină de 

exerciţiu; 

c) să fie considerată aptă din punct de 

vedere medical; 

d) să aibă studii superioare de lungă 

durată sau echivalent, dovedite cu 

diplomă recunoscută de statul român 

potrivit legii; 

e) să aibă o vechime de minimum 15 

ani în activităţi din domeniul economic 

sau juridic şi înaltă competenţă 

profesională în domeniul 

concurenţei sau ajutorului de stat; 

f) să nu fie incapabilă ori să nu fi fost 

condamnată pentru infracţiuni săvârşite 

cu intenţie, pentru care legea prevede o 

pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau 

mai mare. 

 

b) să aibă capacitate deplină de 

exerciţiu; 

c) să fie considerată aptă din punct de 

vedere medical; 

d) să aibă studii superioare de lungă 

durată sau echivalent, dovedite cu 

diplomă recunoscută de statul român 

potrivit legii; 

e) să aibă o vechime de minimum 10 

ani în activități din domeniul 

economic sau juridic; 

 

Autor amendament: 

Deputat Laura Vicol 

 

f) să nu fie incapabilă ori să nu fi fost 

condamnată pentru infracţiuni 

săvârşite cu intenţie, pentru care legea 

prevede o pedeapsă cu închisoarea de 

3 ani sau mai mare, cu excepția 

situației în care a intervenit 

reabilitarea, amnistia post-

condamnatorie sau dezincriminarea 

 

 
 

Motivare amendament Consiliul Concurenței:  

(Art.15, alin.(4), lit.e)) 

Propunem menținerea textului în forma în vigoare, 

cu privire la condiția de vechime pentru a fi numit 

membru al Plenului CC, respectiv de 10 ani, întrucât 
apreciem că o creștere la 15 ani este de natură să 

limiteze/îngrădească nejustificat accesul pentru a 

ocupa o astfel de funcție. De asemenea, propunem 
menținerea tezei finale a lit.e) din forma legii supusă 

reexaminării în sensul îndeplinirii condiției unei 

înalte competențe profesionale în domeniul 
concurenței sau ajutorului de stat. 

 

 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

“Amendamentul excede obiectului cererii de 
reexaminare, conform art. 140 alin. (3) din 

Regulamentul C.Dep.” 

 

https://idrept.ro/00151279.htm
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pentru care legea prevede o 

pedeapsă cu închisoarea de 3 

ani sau mai mare. 

 

faptei.  

Autor amendament: 

Grup PSD 

 

9 (5) Preşedintele trebuie să fi 

îndeplinit o funcţie de 

conducere cu largi 

responsabilităţi, în care a făcut 

dovada competenţei sale 

profesionale şi manageriale. 

(5) Persoana propusă pentru funcţia de 

preşedinte al Consiliului Concurenţei 

trebuie să aibă o vechime de cel puţin 

10 ani într-o funcţie de demnitate 

publică sau de conducere cu 

responsabilităţi ce implică o înaltă 

competenţă profesională şi 

managerială. 

 

 

7. Alineatul (5)  al articolului 15 se 

abrogă. 

 

Autori amendament: 

Grup PSD 

Deputat PNL - Cristina Trăilă 

 

Consiliul Concurenței 

 

Alineatul (5) al articolului 15 se abrogă. 

10 Art.15 

 

 

 

 

 

(9)Mandatul de membru al 

Plenului Consiliului 

Concurenţei încetează: 

a)[textul din Art. 15, alin. (9), 

litera A. din capitolul IV a fost 

abrogat la 20-nov-2020 de Art. 

1, punctul 2. din Legea 

254/2020] 

 

 

 

 

(9) Mandatul de membru al Plenului 

Consiliului Concurenţei încetează: 

a) la expirarea duratei mandatului; 

............................................................... 

 

8. Alineatul (9) al articolului 15 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

(9)Mandatul de membru al Plenului 

Consiliului Concurenţei încetează: 

a) la expirarea duratei mandatului; 

b) prin demisie; 

c) prin deces; 

Litera g) ar trebui introdusă la marginal 13, pentru 
completarea alin.(9) al art.15. 

 

Dacă actualul alin. (10) din forma trimisă la 
promulgare devine lit.g) a alin.(9) al art.15, atunci 

alineatele următoare se renumerotează. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://idrept.ro/00214668.htm#do|ar1|pt2
https://idrept.ro/00214668.htm#do|ar1|pt2
https://idrept.ro/00214668.htm#do|ar1|pt2
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b)prin demisie; 

b1)la expirarea duratei 

mandatului; 

c)prin deces; 

d)prin imposibilitate definitivă 

de exercitare, constând într-o 

indisponibilitate mai lungă de 

60 de zile consecutive; 

e)la survenirea unei 

incompatibilităţi dintre cele 

prevăzute la alin. (6) şi (8), 

conform prevederilor alin. (12); 

 

f)prin revocare, pentru 

încălcarea gravă a prezentei legi 

sau pentru condamnare, prin 

hotărâre judecătorească 

definitivă, pentru săvârşirea 

unei infracţiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) prin revocare, în cazul în care nu mai 

îndeplineşte condiţiile cerute de lege 

pentru numirea în funcţie, în caz de 

încălcare gravă a prezentei legi sau 

în caz de condamnare, prin hotărâre 

judecătorească definitivă, pentru 

săvârşirea unei infracţiuni. 

 

(10) În cazul prevăzut la alin.(9) lit.f), 

revocarea din funcţie intervine de 

drept. Până la rămânerea definitivă a 

hotărârii judecătoreşti de condamnare, 

membrii Consiliului Concurenţei pot fi 

suspendaţi din funcţie prin hotărâre 

d) prin imposibilitate definitivă de 

exercitare, constând într-o 

indisponibilitate mai lungă de 60 de 

zile consecutive; 

e) la survenirea unei incompatibilităţi 

dintre cele prevăzute la alin. (6) şi (8), 

conform prevederilor alin. (12); 

 

 

 

f) prin revocare, în cazul în care nu 

mai îndeplinește condițiile cerute de 

lege pentru numirea în funcție sau 

în caz de condamnare, prin hotărâre 

judecătorească definitivă, pentru 

săvârşirea unei infracţiuni. 

 

 

“g) în cazul prevăzut la alin.(9) lit.f), 

revocarea din funcţie intervine de 

drept. Până la rămânerea definitivă a 

hotărârii judecătoreşti de condamnare, 

membrii Consiliului Concurenţei pot 

fi suspendaţi din funcţie prin hotărâre 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Motivare amendament Consiliul Concurenței:  

 
Propunem menținerea textului în vigoare al lit.f), 

care nu conține sintagma ”în cazul în care nu mai 

îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru 
numirea în funcţie”, sintagmă care poate avea 

caracter retroactiv, în contextul modificării 

regimului mandatelor aflate în curs la data prezentei 
legi. 
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adoptată în şedinţa comună a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, de la data 

punerii în mişcare a acţiunii penale. 

 

adoptată în şedinţa comună a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, de la data 

punerii în mişcare a acţiunii penale.” 

 

Autor amendament: 

Grup PSD 

 

11 

 

 

(11) În situaţiile prevăzute la 

alin. (9) lit. b)-f) se va proceda, 

conform prevederilor alin. (1) şi 

(2), la desemnarea şi numirea 

unui nou membru al Plenului 

Consiliului Concurenţei pentru 

un mandat de 5 ani. 

(11) În situaţiile prevăzute la alin.(9) 

lit.b)-f) se procedează, conform 

prevederilor alin.(l) şi (2), la numirea 

unui nou membru al Consiliului 

Concurenţei pentru diferenţa rămasă 

din mandat. 

 9. (11) Se elimină. 

Autor amendament: 

Grup PSD 
 

 

 

12 (12) Membrii Consiliului 

Concurenţei sunt obligaţi să 

notifice de îndată Consiliului 

survenirea oricărei situaţii de 

incompatibilitate sau 

impediment dintre cele 

prevăzute la alin. (6) şi (8), ei 

fiind de drept suspendaţi din 

funcţie din momentul survenirii 

acestei situaţii, iar dacă situaţia 

(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 

10. Alineatul (12) al articolului 15 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

(12) Membrii Consiliului Concurenţei 

sunt obligaţi să notifice, de îndată, 

Plenului Consiliului Concurenței, 

survenirea oricărei situaţii de 

incompatibilitate sau impediment 

dintre cele prevăzute la alin.(6) şi (8), 

Normele de trimitere trebuie modificate dacă 

alin.(10) din forma trimisă la promulgare devine 

lit.g) a alin.(9) al art.15. 
 

Alin.(11) este propus spre eliminare, în consecință, 

norma de trimitere nu poate fi făcută la alin.(11). 
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se prelungeşte peste 10 zile 

consecutive, mandatul încetează 

şi se procedează conform 

prevederilor alin. (10) şi (11). 

 

se procedează conform prevederilor 

alin.(10) şi (11).” 

 

ei 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).” 

 

Autor amendament: 

Grup PSD 

13 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 

desemnarea şi numirea, în 

condiţiile legii, a unui nou 

preşedinte, pentru durata 

rămasă din mandat, interimatul 

va fi asigurat de acel membru al 

3. 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, ales prin votul majorităţii 

11. Articolul 16 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 

„Art.16.- În cazul în care funcția de 

președinte sau/și vicepreședinte al 

Consiliului Concurenței este 

vacantă în baza uneia dintre 

situațiile prevăzute la art. 15 alin.(9) 

lit.b)-f), până la numirea, în condiţiile 

legii, a unui nou preşedinte sau/și 

vicepreședinte, pentru durata rămasă 

din mandat, interimatul va fi asigurat 

de unul dintre vicepreşedinţii 

Consiliului de Concurenţa pentru 
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Plenului, care are cea mai mare 

vechime în funcţia de 

vicepreşedinte al Consiliului 

Concurenţei. 

membrilor prezenţi.” funcția de președinte și de un 

consilier de concurenta pentru 

funcția de vicepreședinte, ales prin 

votul majorităţii membrilor 

Consiliului.” 

 

Autor amendament: 

Grup PSD 

 14 Art. 17 

(1) Înainte de a începe să-şi 

exercite funcţia, fiecare 

membru al Consiliului 

Concurenţei este obligat "să 

depună în faţa Preşedintelui 

României, în prezenţa celorlalţi 

membri numiţi şi după citirea 

decretului prezidenţial de 

numire în funcţie, următorul 

jurământ: 

"Jur să respect Constituţia şi 

legile ţării, să apăr interesele 

României, drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale 

4. La articolul 17, alineatele (1) şi (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 

12. Alineatul (3) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

(1) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCT. 1.2. din Cererea de REEXAMINARE a 

PREȘEDINTELUI 
 

Alineatul (3) al articolului 17 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

MOTIVARE AMENDAMENT: 

 

“În cererea de rexaminare se solicită eliminarea 

următorului text ”pentru durata rămasă din 

mandat”, deoarece, prin nedepunerea jurământului, 

mandatul nici nu a început. În consecință reluarea 
procedurii trebuie să aibă în vedere un mandat 

întreg.” 
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cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu 

onoare, demnitate, loialitate, 

responsabilitate şi fără părtinire 

atribuţiile ce-mi revin. Aşa să-

mi ajute Dumnezeu!" 

(3) În cazul neprestării 

jurământului în termen de 30 de 

zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României a 

decretului de numire, membrul 

numit este de drept demisionar, 

urmând a se relua procedura 

desemnării şi numirii altei 

persoane pentru funcţia 

devenită vacantă. 

 

atribuţiile ce-mi revin. Aşa să-mi ajute 

Dumnezeu!” 

... 

(3) În cazul nedepunerii jurământului, 

din culpă proprie, în termen de 30 de 

zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I a hotărârii 

de numire, membrul numit este 

considerat demisionar, urmând a se 

relua procedura numirii altei persoane 

pentru funcţia devenită vacantă, 

pentru durata rămasă din mandat.” 

 

 

 

Art. 17 - (3) ”În cazul nedepunerii 

jurământului, din culpă proprie, în 

termen de 30 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a hotărârii de 

numire, membrul numit este 

considerat demisionar, urmând a se 

relua procedura numirii altei persoane 

pentru funcția devenită vacantă.” 

 

Autori amendament: 

Grup PSD 

 15 Art.18 
(1) Mandatele membrilor 

Consiliului Concurenţei încep 

de la data depunerii 

jurământului de către aceştia şi 

expiră la împlinirea termenului 

prevăzut la art. 15 alin. (3). 

(la data 02-apr-2021 Art. 18, 

alin. (1) din capitolul IV 

modificat de Art. 29, punctul 6. 

din Ordonanta urgenta 

5. 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 

termenului prevăzut la art. 15 alin.(2), 

13. Se elimină. 

 

Autor amendament:  

Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

 

 

Consiliul Concurenței 

 

Propunem eliminarea modificărilor și 

menținerea textului în vigoare cu privire la 

reglementarea regimului juridic al continuării 
mandatelor ulterior expirării, cu titlu de interimat, 

prevăzut la alin. ( 2 ) și ( 5 ) al art . 18 , pr evederi 

care au fost introduse prin OUG nr.23/2021 pentru a 
pune textul în acord cu Decizia CCR nr.58/2021 

(considerentele 33 și 34), potrivit căreia : ”33. (... ) 

Or, soluția legislativă prin care se creează premisele 
exercitării unor competențe prin conti nuarea 

exercitării atribuțiilor aferente unui mandat de 

membru al Plenului Consiliului Concurenței, 
dincolo de durata noțiunii de mandat, respectiv în 

urma expirării mandatului fiecărui membru al 

https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt6
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23/2021 ) 

 

 

(2) Dacă, până la expirarea 

mandatului în curs, preşedintele 

Consiliului Concurenţei 

desemnat pentru mandatul 

următor nu va fi prestat 

jurământul, cu respectarea 

dispoziţiilor art. 17, membrii 

Consiliului Concurenţei în 

exerciţiu îşi vor continua 

activitatea sub conducerea 

preşedintelui anterior până la 

depunerea jurământului de către 

preşedintele desemnat pentru 

mandatul următor. Activitatea 

preşedintelui anterior nu poate 

continua mai mult de 12 luni de 

la data expirării mandatului său. 

În mod excepţional, activitatea 

acestuia poate continua după 

această dată, dacă se instituie 

starea de urgenţă sau de alertă 

pe teritoriul României, însă nu 

mai mult de 6 luni de la 

încetarea stării de urgenţă sau 

de alertă, după caz. 

(la data 02-apr-2021 Art. 18, 

alin. (2) din capitolul IV 

modificat de Art. 29, punctul 6. 

din Ordonanta urgenta 

23/2021 ) 

 

(3) [textul din Art. 18, alin. (3) 

calculat de la această dată. 

 

(2) Membrii Consiliului Concurenţei al 

căror mandat a încetat prin împlinirea 

termenului prevăzut la art. 15 alin.(2) 

îşi continuă exercitarea atribuţiilor 

stabilite de prezenta lege până la 

finalizarea procedurilor prevăzute la 

art.15 şi art.17 alin.(l) pentru mandatul 

următor.” 

 

 

Plenului Consiliului Concurenței, astfel cum acesta 

este cir cumscris potrivit calculului termenelor în 
dreptul public, și de situațiile inerente aferente 

succesiunii de mandate ca urmare a unor chestiuni 

tehnice, legate, spre exemplu, de data depunerii 
jurământului, care trebuie realizată cu celeritate prin 

diligen ța 11 autorităților implicate în procedura de 

numire, astfel încât la data fixă stabilită prin actul de 
învestire să fie efectuată numirea pentru noile 

mandate, nu corespunde cerințelor respectării 

statului de drept. Prin urmare, norma legală criticată 
nu se încadrează în garanțiile aferente statului de 

drept în ceea ce privește organizarea îndeplinirii 

atribuțiilor, competențelor și obligațiilor autorităților 
publice în coordonatele dreptului, fiind contrară art. 

1 alin. (3) din Legea fundamentală, ceea ce are drept 

consecință și încălcarea principiului legalității 
prevăzut de art. 1 alin. (5), potrivit căruia, „În 

România, respectarea Constituției, a supremației 

sale și a legilor este obligatorie“. 34. (...) Curtea 
constată că viciul de neconstituționalitate stabilit 

prin prezenta decizie vizează orice soluție legislativă 

contrară normelor constituționale de referință, 
legiuitorul ordinar sau delegat neputând adopta 

norme legale care să vină în coliziune cu exigențele 

statului de drept. Prin urmare, exercitarea atribuțiilor 
aferente calității de membru al Plenului Consiliului 

Concurenței (președinte, vicepreședinte, 12 consilier 

de concurență) în afara cadrului stabilit prin actele 

de numire și vizate de prezenta decizie (mandat de 5 

ani, calculat potrivit regulilor de drept public) nu are 

suport constituțional și legal. 

https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt6
https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt6
https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt6
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din capitolul IV a fost abrogat 

la 02-apr-2021 de Art. 29, 

punctul 7. din Ordonanta 

urgenta 23/2021] 

 

(la data 04-mai-2021 Art. 18, 

alin. (3) din capitolul IV a fost 

atacat de (exceptie 

admisa) Decizia 58/2021 ) 

 

(4) Procedura de desemnare a 

noilor membri ai Consiliului 

Concurenţei va fi demarată cu 

cel puţin 6 luni înainte de 

expirarea duratei mandatelor în 

curs sau de îndată ce o funcţie 

devine vacantă în situaţiile 

prevăzute la art. 15 alin. (9) lit. 

b)-f). 

 

(5) Cu excepţia preşedintelui 

Consiliului Concurenţei, în 

situaţia în care, la expirarea 

duratei mandatului unui 

membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, potrivit 

prevederilor art. 15 alin. (9) lit. 

b1), nu este numit un succesor, 

membrul Plenului al cărui 

mandat expiră îşi va continua 

activitatea până la depunerea 

jurământului de către cel 

desemnat pentru mandatul 

următor, dar nu mai mult de 9 

luni de la data expirării 

https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt7
https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt7
https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt7
https://idrept.ro/00221495.htm#do
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mandatului sau, în mod 

excepţional, după această dată, 

dacă se instituie stare de urgenţă 

sau de alertă pe teritoriul 

României, însă nu mai mult de 

6 luni de la încetarea stării de 

urgenţă sau de alertă, după caz. 

 

(la data 02-apr-2021 Art. 18, 

alin. (3) din capitolul IV 

completat de Art. 29, punctul 8. 

din Ordonanta urgență 

23/2021  
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Art. 19 

 

(1) Consiliul Concurenţei îşi 

desfăşoară activitatea, 

deliberează şi ia decizii în plen 

sau în comisii. Plenul 

Consiliului Concurenţei se 

întruneşte valabil în prezenţa 

majorităţii membrilor în 

funcţie, dar nu mai puţin de 3 

dintre aceştia, 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 

6. La articolul 19, alineatele (1) - (4) se 

modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„Art. 19.- (1) Plenul 

Consiliului Concurenţei se întruneşte 

valabil în prezenţa majorităţii membrilor 

şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi. Ordinea de zi a 

plenului se propune de către 

preşedinte. 

14. (1) - Se elimină. 

 

Autori amendament: 

Deputat Laura Vicol  

Deputat Cristina Trăilă 

Consiliul Concurenței 

„Art. 19. - (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară 

activitatea, deliberează şi ia decizii în plen sau în 

comisii. Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte 
valabil în prezenţa majorităţii membrilor în funcţie, 

dar nu mai puţin de 7 dintre aceştia, 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. ”  

 

Motivare : Propunem menținerea textului în 

vigoare în privința funcționării comisiilor care 

prevede, în vederea eficientizării activității, și 

posibilitatea desfășurării activității membrilor 
plenului CC în comisii specializate în funcție de 

subiectele gestionate. Această prevedere este în 

acord și cu pct. 23 și considerentele directivei si 
dispozițiile art.4 13 alin.( 5 ) din Directiva 1/2019 

(ECN+ ), potrivit căror a ”Autoritățile naționale 

administrative de concurență ar trebui să fie în 
măsură să își stabilească prioritățile în materie de 

proceduri pentru aplicarea articolelor 101 și 102 din 

TFUE, astfel încât să se asigure o utilizare eficace a 
resurselor de care dispun și să li se permită să se 

concentreze pe prevenirea și încetarea 

comportamentelor anticoncurențiale care dena 
turează concurența în cadrul pieței interne. ” În acest 

sens, facem precizarea că această măsură are scopul 

de a eficientiza activitatea Consiliului Concurenței 

https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt8
https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt8
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preşedintelui. 

 

 

și nu este de natură să afecteze atribuțiile Plenului 

CC, atât timp cât deciziile finale sunt supuse 
analizei și deciziei acestuia. De asemenea, 

propunem menținerea unui cvorum de ședință 

pentru a se evita situațiile în care deciziile să fie 
adoptate de un număr foarte mic de membri, 

afectând astfel legitimitatea acestora. 

17  (2) Fiecare comisie este 

formată din 3 membri ai 

Plenului Consiliului 

Concurenţei. Preşedintele 

Consiliului Concurenţei 

stabileşte componenţa comisiei 

pentru fiecare caz în parte şi îl 

desemnează pe unui dintre 

membri pentru a conduce 

lucrările acesteia. 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. 

 (2) Potrivit sesizărilor primite, 

preşedintele Consiliului Concurenţei 

dispune efectuarea unei evaluări 

prealabile, de către compartimentele de 

specialitate din cadrul Consiliului, cu 

privire la respectarea procedurilor de 

sesizare şi a competenţei legale a 

Consiliului, fixând un termen ce nu 

poate depăşi 60 de zile de la sesizare. 

Pe baza evaluării prealabile, care 

trebuie să conţină referiri cu privire la 

autorul şi obiectul sesizării, procedura 

şi competenţa aplicabile în speţă, 

preşedintele Consiliului Concurenţei 

propune Plenului efectuarea de 

investigaţii şi desemnarea unui 

raportor, dintre membrii Consiliului, 

pentru fiecare caz în parte, sau 

clasarea sesizării. 

15. (2) - Se elimină. 

 

Autori amendament: 

Deputat Laura Vicol  

Deputat Cristina Trăilă 

Consiliul Concurenței 

 

”Art. 19 (2) - Fiecare comisie este formată din 3 

membri ai Plenului Consiliului Concurenţei. 

Preşedintele Consiliului Concurenţei stabileşte 
componenţa comisiei pentru fiecare caz în parte şi îl 

desemnează pe unul dintre membri pentru a conduce 
lucrările acesteia. 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.” 

 

Motivare:  
Propunem menținerea textului în vigoare care 

prevede, în vederea eficientizării activității, și 
posibilitatea funcționării plenului CC în comisii 

specializate în funcție de subiectele gestionate, 

pentru motivarea prezentată mai sus. 

18 
(3)Pe baza hotărârii luate de (3) Preşedintele Consiliului 16. (3) Se elimină.  
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plen sau de comisie, după caz, 

preşedintele Consiliului 

Concurenţei dispune, prin ordin, 

efectuarea de investigaţii. Prin 

acelaşi ordin este desemnat 

raportorul de caz, în baza 

propunerii directorului general. 

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. 

 

 

Autor amendament: 

Grup PSD 
 

 19 (4) În aplicarea prezentei legi, 

Consiliul Concurenţei 

examinează în plen: 

 

 

 

 

 

a)rapoartele de investigaţie, cu 

eventualele obiecţii formulate la 

acestea, şi decide asupra 

măsurilor de luat; 

b)autorizarea concentrărilor 

economice; 

c)punctele de vedere, 

recomandările şi avizele 

 (4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul 

Concurenţei examinează şi hotărăşte în 

plen cu privire la: 

 

 

 

 

 

a) declanşarea investigaţiilor sau 

clasarea sesizării pentru fiecare caz în 

parte; 

b) adoptarea rapoartelor de investigaţie 

şi a măsurilor corelative, cu opiniile 

concurente sau divergente, după caz, 

formulate de membri ai Consiliului; 

c) autorizarea concentrărilor economice; 

17. Alineatul (4) al articolului 19 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

(4) În aplicarea prezentei legi, 

Consiliul Concurenței examineaza și 

decide în plen cu privire la:  

 

a) declanșarea investigațiilor sau 

clasarea plângerii pentru fiecare caz 

în parte;  

b) adoptarea rapoartelor de 

investigatie și a măsurilor corelative, 

cu opiniile concurente sau divergente, 

dupa caz, formulate de membri ai 

Consiliului;  

EXTRAS Cererea de REEXAMINARE a 

PREȘEDINTELUI: 

... intervenția legislativă nu este corelată cu 

celelalte dispoziții ale Legii nr.21/1996, respectiv cu 
cele ale art.60 alin.(1), (3), (4) și (5). ... 

... în fiecare dintre cele patru alineate sunt referiri 

la comisiile Consiliului Consurenței și la 
competența acestora, motiv pentru care apreciem că 

această lipsă de corelare a prevederilor indicate 

conduce la o lipsă de claritate și previzibilitate a 
actului normativ, cu atât mai mult cu cât chiar 

prevederile art. I pct. 6 din legea supusă 

reexaminării, cu referire la art. 19 alin. (4) lit. g), 
realizează o trimitere expresă la prevederile art.60 

alin.(4) din lege, a cărui teză reglementează 

maniera în care un caz complex aflat în analiza 
Consiliului Concurenței ajunge să fie analizat de 

către plenul Consiliului Concurenței. ... în aceeași 

măsură sunt afectate și prevederile referitoare la 
sancționarea contravențiilor reglementate de art. 45 

din OUG nr.77/2014 privind procedurile naționale 

în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii concurenței 

nr.21/1996, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

... cu referire la art.19 alin.(2) referitor la modul de 

declanșare a unei investigații la sesizare, legea 

supusă reexaminării naște o serie de neclarități și 

confuzii, nefiind corelată cu alte prevederi ale legii 

în vigoare ... se creează o confuzie nepermisă între 
plângeri și sesizări, dar și cu privire la regimul 

investigațiilor care se declanșează din oficiu, 

modificarea art.19 alin.(3) din Legea concurenței, 
... lăsând să se înțeleagă că declanșarea din oficiu a 

acestora este lăsată la latitudinea președintelui 



23 

 

formulate în realizarea 

atribuţiilor prevăzute de 

prezenta lege; 

d)proiectele de reglementări 

propuse spre adoptare; 

e)raportul anual prevăzut la art. 

30 alin. (1), raportul anual 

privind ajutoarele de stat, 

precum şi orice alte rapoarte 

privind concurenţa şi ajutoarele 

de stat; 

f)incidenţa prevederilor art. 60 

alin. (4). 

g)autorizarea investiţiilor 

străine directe potrivit 

Regulamentului 

(UE) 452/2019 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

19 martie 2019 de stabilire a 

unui cadru pentru examinarea 

investiţiilor străine directe în 

Uniune; 

 

d) punctele de vedere, recomandările şi 

avizele formulate în realizarea 

atribuţiilor; 

e) proiectele de reglementări propuse 

spre adoptare; 

f) raportul anual prevăzut la art.30 

alin.(l), raportul anual privind ajutoarele 

de stat, precum şi orice alte rapoarte 

privind concurenţa şi ajutoarele de stat; 

g) incidenţa prevederilor art.60 alin.(4); 

h) orice alte chestiuni stabilite potrivit 

prezentei legi.” 

c) autorizarea concentrărilor 

economice;  

d) punctele de vedere, recomandarile 

și avizele formulate în realizarea 

atribuțiilor;  

e) proiectele de reglementari propuse 

spre adoptare;  

f) raportul anual prevazut la art.30 

alin.(l), raportul anual privind 

ajutoarele de stat, precum și orice alte 

rapoarte privind concurența și 

ajutoarele de stat;  

g) incidenta prevederilor art.60 

alin.(4);  

h) orice alte chestiuni stabilite potrivit 

prezentei legi.” 

 

Autori amendament: 

Grup PSD 
 

Consiliului Concurenței, contrar modului de 

funcționare a autorității de concurență, conduse de 
un organ colegial de adoptare a deciziilor. 

Dispozițiile art.19 alin.(4) și (7) sunt neclare 
întrucât odată cu introducerea noțiunii de 
“hotărâre” a Consiliului Concurenței, legiuitorul 

înțelege să o mențină în paralel și cu cea 

consacrată de legislația și jurisprudența națională 
în materie de concurență, respective cea de 

“decizie” a Consiliului Concurenței (art.24-26 și 

31, titlul capitolului V, art.41, 43, 45-52, 55, 57-60, 
62 și 64 din Legea concurenței nr.21/1996). 

https://idrept.ro/12052693.htm
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  20 

 

 

(5) Plenul Consiliului 
Concurenţei va putea delega 
exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (4) lit. a), b) şi 
c) unei comisii formate din 3 
membri ai Plenului Consiliului 
Concurenţei. 

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

 

18. Se elimină. 

 

Autor amendament: 

Grup PSD 

 

21 

 

 

 

 

 

 

(6) În formaţiunile 

deliberative fiecare membru 

dispune de un vot; în caz de 

partaj egal al voturilor, 

soluţia votată de preşedinte 

prevalează. 

8. La articolul 19, alineatele (6) şi (7) 

se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(6) În plen, fiecare membru al 

Consiliului dispune de un vot. 

19. (6) Se elimină. 

 

Autor amendament: 

Grup USR 

Consiliul Concurenței 

”Art. 19 alin. (6) - În formaţiunile deliberative 
fiecare membru dispune de un vot; în caz de partaj 

egal al voturilor, soluţia votată de preşedinte 

prevalează.”  
 

Motivare: Propunem menținerea textului în 

vigoare pentru evitarea apariției situațiilor de blocaj 
în care exisă un număr de voturi pentru egal cu cel 

împotrivă. 
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(7) Deciziile adoptate de 

Consiliul Concurenţei în plen 

conform prevederilor alin. (4) 

se semnează de către preşedinte, 

în numele Consiliului 

Concurenţei. Acestea vor putea 

fi atacate în termen de 30 de 

zile de la publicare sau, după 

caz, de la comunicare, în 

procedura de contencios 

administrativ la Curtea de Apel 

Bucureşti. Sentinţa va fi 

 

 

 

 

(7) Hotărârile Consiliul Concurenţei 

se semnează de către preşedinte şi se 

publică pe pagina de internet a 

Consiliului. Hotărârile care privesc 

sesizări şi investigaţii se comunică 

părţilor interesate şi pot fi atacate în 

termen de 30 de zile de la publicare, 

sau, după caz, de la comunicare, la 

20. Alineatul (7) al articolului 19 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

(7) Deciziile adoptate în Plenul 

Consiliului Concurenței se semnează 

de către preşedinte, în numele 

Consiliului Concurenței şi se publică 

pe pagina de internet a Consiliului. 

Deciziile care conțin respingerea 

plângerilor pot fi atacate în termen de 

30 de zile de la publicare, sau, după 

Pct.1.4. din CEREREA DE REEXMINARE: 

...modificările aduse art.19 alin.(7) ... pot avea 

consecința perturbării grave a activității autorității 
de concurență, prin introducerea unui termen de 

contestare de 30 de zile de la comunicare/publicare 

pe site. ... norma intră în contradicție și cu 
prevederile art.51 alin.(3) din legea concurenței, 

afalte în vigoare, norme nemodificate prin legea 

supusă reexaminării. Solicităm Parlamentului 
reexaminarea acestei dispoziții, astfel încât 

autoritatea de concurență să nu fie nevoită să 
divulge într-o fază a investigației indiciile de 

încălcare a legii, iar finalitatea activității sale să fie 

atinsă. 

 

MOTIVARE AMENDAMENT: 

 

“În cazul în care deciziile se iau cu majoritate de 

voturi (conform alin. (1) există posibilitatea de 

egalitate. Numai în cazul cand participă la vot un 
număr impar nu se pune problema egalității. 

Precizăm că aceste modificări, coroborate cu 

modificarea alin. (4) al aceluiași articol din legea 
supusă examinării sunt de natură a exclude 

perturbările grave ale activității CC, după cum a 

sesizat Președintele României în cererea de 
reexaminare.” 
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pronunţată fără drept de apel, 

împotriva ei putând fi declarat 

recurs la Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie. 

 

instanţa de contencios administrativ din 

cadrul Curţii de Apel Bucureşti, potrivit 

legii.” 

caz, de la comunicare, la instanţa de 

contencios administrativ din cadrul 

Curţii de Apel Bucureşti, potrivit 

legii.” 

Autor amendament: 

Grup PSD 

 

Consiliul Concurenței 

”Art. 19 alin. (7) Deciziile adoptate de Consiliul 

Concurenţei în plen conform prevederilor alin. (4) 

se semnează de către preşedinte, în numele 
Consiliului Concurenţei. Acestea vor putea fi atacate 

în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, 

de la comunicare, în procedura de contencios 
administrativ la Curtea de Apel Bucureşti. Sentinţa 

va fi pronunţată fără drept de apel, împotriva ei 

putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie.”  

 

Motivare: Propunem menținerea art.19 alin. (7) 

în forma în vigoare. Textul propus este neclar, în 

condițiile în care modificările propuse se regăsesc 

deja la art. ”Art. 62 alin. (1) Deciziile emise de către 
Consiliul Concurenţei în aplicarea prezentei legi vor 

fi comunicate părţilor în cauză de către Consiliul 

Concurenţei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, pe cheltuiala 

contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori 

pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei.” De 
asemenea, este necesară menținerea referirii la 

controlul judiciar care se va realiza pe calea 

recursului, fără drept de apel. 

 23 Art.21 

 

(5) Activitatea inspectorilor de 

concurenţă cu studii juridice 

care exercită atribuţii de 

reprezentare a intereselor 

autorităţii în faţa instanţelor de 

judecată, prin derogare de la 

prevederile art. 84 alin. (1) din 

Legea 

nr. 134/2010 privind Codul de 

9. 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 

21. Nemodificat  

https://idrept.ro/00169829.htm
https://idrept.ro/00169830.htm
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procedură civilă, republicată, 

cu modificările ulterioare, 

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. 

consilier juridic, cu completările 

ulterioare.” 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

22. La articolul 21, după alineatul 

(5) se introduce un nou alineat, 

alineatul (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. 

 

Autori amendament: 

Grup USR 

Deputat PNL - Cristina Trăilă 

Consiliul Concurenței 

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

nou alineat, alineatul (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.»  
 

Modificarea propusă va permite în continuare ca 

reprezentarea intereselor autorității de concurenta sa 
se realizeze prin intermediul experților proprii ai 

autorității de concurență, respectiv prin inspectorii 

de concurenta cu studii juridice din structura juridică 
a Consiliului Concurenței. Conform art.84 alin.(1) 

din codul de procedură civilă, reprezentarea 

convențională in instanța se realizează prin 
intermediul avocaților sau a consilierilor juridici iar 

forma anterioară a art. includea o derogare in acest 

sens, care nu se mai regăsește in noua formă. 

 

https://idrept.ro/00169830.htm
https://idrept.ro/00069533.htm
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 25  

 

 

------------------------------------- 

10. După articolul 21 se introduce un 

nou articol, art.211, cu următorul 

cuprins: 

„Art.211.- (1) Funcţiile publice de 

specialitate din cadrul Consiliului 

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, 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 

23. După articolul 21 se introduce 

un nou articol, art.211, cu următorul 

cuprins:  

 

Art.211. - (1) Funcţiile publice de 

specialitate din cadrul Consiliului 

Concurenţei se clasifică în funcţie 

publică de specialitate de conducere şi 

funcţie publică de specialitate de 

execuţie. 

 

Autori amendament: 

Grup USR 

Deputat Laura Vicol 

Deputat Cristina Trăilă 

 

(2) Funcţiile publice de specialitate de 

conducere ale Consiliului Concurenţei 

sunt: director general, director, 

director adjunct, şef serviciu şi şef 

birou. 

 

Autori amendament: 

Grup USR 

Deputat Laura Vicol 

Deputat Cristina Trăilă 

 

3) Nemodificat; 

 

 

 

 

 

MOTIVARE AMENDAMENT: 

Daca dorim intărirea regimului de incompatibilitate 

dincolo de cadrul general prevazut de Codul 

Administrativ putem completa modificarea deja 

introdusă cu un articol suplimentar care sa vizeze 

strict activitatea in companiile private, astfel: 

 

Pct.1.5. din CEREREA DE REEXMINARE: 

Considerăm că sintagma “funcții publice de 

specialitate”, utilizată în cuprinsul noului art.211, 

are un conținut neclar și nu se corelează cu 

prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. ... pentru a se putea stabili un regim 

derogatoriu în materie de regim juridic al funcției 
publice, ce include recrutarea, cariera, clasificarea 

funcțiilor publice, se impune a fi reanalizate 

normele referitoare la funcțiile de specialitate din 
cadrul Consiliului Concurenței. 

 

 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

Terminologia (funcții publice de specialitate) nu 
este consacrată de Codul administrativ. În Cod avem 

funcții publice specifice sau funcții publice cu 

statut special. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pct.1.5. din CEREREA DE REEXMINARE: 

 

... se impune și corelarea dispozițiilor art.211 

alin.(8) din legea supusă reexaminării cu cele ale 

art.445 alin.(1) din Codul administrativ, care 

reglementează obligația funcționarilor publici de a 
respecta întocmai regimul juridic al conflictului de 

interese și al incompatibilităților, precum și normele 
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inspector de concurenţă debutant. 

(4) Concursul pentru recrutarea 

funcţionarilor publici de specialitate 

din Consiliului Concurenţei se 

desfăşoară în cazul în care, pentru 

ocuparea unui post vacant, se înscriu 

cel puţin 2 candidaţi care îndeplinesc 

condiţiile stabilite. 

(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) În exercitarea atribuţiilor, 

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 patrimonial sau 

nepatrimonial, de natură a le 

compromite independenţa. 

(7) Dacă se găseşte în ipoteza 

prevăzută la alin.(6), funcţionarul 

 

 

(4) Nemodificat;  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(5) Nemodificat; 

 

 

 

 

 

 

(6) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Nemodificat 

de conduită. 

 
 

 

Consiliul Concurenței 

10. După articolul 21 se introduce un nou articol, 

art.211, cu următorul cuprins:  

Art.211. - (1) Funcţiile publice de specialitate din 
cadrul Consiliului 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. 

 

Motivar: Propunem menținerea textului în 

vigoare care reglementează și funcția publică de 

specialitate de conducere d e director general, 
aceasta fiind de natură să asigure o coordonare 

unitară a direcțiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Concurenței, contribuind astfel la buna 
organizare și funcționare a activității instituției. De 

asemenea, facem precizarea că modificarea propusă 

contravine prevederilor art. 390 alin.( 1 ) lit. a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ care 

reglementează categoriile funcțiilor publice, inclusiv 

aceea de director general . 

 

 

 

 

 

Titlul OUG 57/2019 va fi redat integral, cu 

modificări și/sau completări. 

 



29 

 

public de specialitate căruia, în 

exercitarea atribuţiilor sale, i-a fost 

repartizată o lucrare ce determină 

obligaţia de abţinere, informează de 

îndată superiorul pe linie ierarhică, 

care dispune măsurile ce se impun. 

(8) 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 

activităţilor didactice; 

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.  

 

(9) Funcţionarii publici de specialitate 

din cadrul Consiliului Concurenţei nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Funcționarii publici de 

specialitate din cadrul Consiliului 

Concurenței  trebuie să respecte 

regimul juridic al conflictului de 

interese şi al incompatibilităţilor, în 

conformitate cu prevederile art. 445 

din Ordonanța de Urgență a 

guvernului nr. 57/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Funcționarii publici de 
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pot participa la acţiuni sau dezbateri cu 

caracter politic 

 

 

 

 

 

(10) Funcţionarii publici de specialitate 

din cadrul Consiliului Concurenţei pot 

fi membri ai unor persoane juridice de 

drept privat fară scop patrimonial.” 

specialitate din cadrul Consiliului 

Concurenței trebuie să respecte 

regimul interdicțiile și limitările în 

ceea ce privește activitate politică, în 

conformitate cu prevederile Art. 436 

din OUG 57/2019. 

 

(10) Se elimină. 

 

 

 

Autori amendamente: 

Grup PSD 

 

 26 Art. 23 
(1)În organizarea Consiliului 

Concurenţei funcţionează un 

secretar general şi un secretar 

general adjunct, numiţi şi 

eliberaţi din funcţie prin decizie 

a prim-ministrului, la 

propunerea Consiliului 

Concurenţei, pe baza 

rezultatelor obţinute la 

concursul naţional de intrare în 

categoria înalţilor funcţionari 

publici, organizat în condiţiile 

legii. Secretarul general şi 

secretarul general adjunct sunt 

înalţi funcţionari publici cărora 

li se aplică statutul înalţilor 

11. Articolul 23 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 

„Art.23.- În organizarea Consiliului 

Concurenţei funcţionează un secretar 

general şi doi secretari generali 

adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie, 

la propunerea Preşedintelui, de Plenul 

Consiliul Concurenţei. Atribuţiile 

secretarului general şi ale 

secretarilor generali adjuncţi sunt 

24. Alineatul (1) al articolului 23 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”Art. 23 - (1) În organizarea 

Consiliului Concurenţei funcţionează 

un secretar general şi doi secretari 

generali adjuncți, numiţi şi eliberaţi 

din funcţie prin decizie a prim-

ministrului, la propunerea Consiliului 

Concurenţei, pe baza rezultatelor 

obţinute la concursul naţional de 

Pct.1.6. din CEREREA DE REEXMINARE: 

… prin intervenția legislativă propusă se modifică 

statutul secretarului general și al secretarului 

general adjunct al Consiliului Concurenței. 

Se impune reexaminarea normei în vederea 

eliminării paralelismului legislativ și a 

contradicției cu alte reglementări în vigoare. 

... În viziunea Codului administrativ, reglementarea-

cadru în domeniu, secretarul general și secretarul 

general adjunct dintr-o autoritate administrativă 

autonomă, cum este și cazul Consiliului 

Concurenței, trebuie să fie înalți funcționari 

publici. ... prin art.I pct.11 din legea supusă 

reexaminării se derogă implicit de la dispozițiile 

unei legi organice și se stabilește o regulă distinctă 

cu privire la numirea și statutul acestor două 

funcții. ... din modul relativ deficitar de 

reglementare a art.I pct.11 din legea supusă 

reexaminării, apreciem că nu se poate stabili cu 

certitudine dacă acete funcții rămân în continuare 

funcții deținute de înalți funcționari publici, simpla 

precizare că persoanele care ocupă respectivele 

funcții sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie, la 
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funcţionari publici, conform 

Legii nr. 188/1999, republicată, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, şi alte reglementări 

specifice. Atribuţiile acestora 

sunt stabilite prin regulamentul 

de organizare, funcţionare şi 

procedură 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, funcţionare şi 

procedură adoptat de Consiliul 

Concurenţei. 

stabilite de plenul Consiliului 

Concurenţei.” 

 

intrare în categoria înalţilor 

funcţionari publici, organizat în 

condiţiile legii. Secretarul general şi 

secretarul general adjunct sunt înalţi 

funcţionari publici cărora li se aplică 

statutul înalţilor funcţionari publici, 

conform OUG nr.57/2017 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi alte 

reglementări specifice. Atribuţiile 

acestora sunt stabilite prin 

regulamentul de organizare, 

funcţionare şi procedură adoptat de 

Consiliul Concurenţei.”  

 

Autori amendament: 

Grup USR 

Deputat PSD - Laura Vicol 

Deputat PNL - Cristina Trăilă 

 

 

(2)-(8) Nemodificat 

 

Autor amendament: 

Grup USR 

 

propunerea Președintelui, de Plenul Consiliului 

Concurenței, nefiind suficientă. 

 

MOTIVARE AMENDAMENT: 

În viziunea Codului Administrativ, SG și SGA 

trebuie să fie înalți funcționari publici. Or, în din 

legea supusă reexaminării, se derogă de la 

dispozițiile unei legi organice și se stabilește o 

regulă distinctă cu privire la numirea și statutul celor 

două funcții. Art 394 din CA asigură suficiente 

garanții pentru exercitarea cu profesionalism a 

acestor funcții. 

Practic, conform art 394 alin (2) ocuparea funcțiilor 

publice din categoria înalţilor funcţionari publici, cu 

excepţia celor din categoria înalţilor funcţionari 

publici parlamentari, se face prin concursul 

organizat în condiţiile prevăzute, ori mobilitate în 

cond. Art. 503, Codul Administrativ reglementând 

în mod detaliat modalitatea în care o persoană se 

poate califica pentru ocuparea unei astfel de funcții. 

Respectându-se observațiile din Cererea de 

reexaminare, în forma amendată propunerea extinde 

schem la 2 SGA fără însă a afecta procedura de 
numire, deci fără a încălca reglementările de cadru 

general. 

 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

Prevederile OUG 57/2019. 

Legea nr. 188/1999 a fost abrogată. 

„Atribuţiile acestora sunt stabilite prin 

regulamentul de organizare, funcţionare şi 

procedură adoptat de Consiliul Concurenţei.” 

Reanalizarea normei având în vedere că art. 61 

alin. (2) din Codul administrativ enumeră 
principalele atribuții ale secretarului general, iar din 

alin (3) rezultă că atribuțiile secretarului general 
adjunct sunt stabilite de președintele Consililui 

Concurenței. 

Consiliul Concurenței 

La art. 23 alin.(1) propunem următorul text în 

acord cu prevederile Codului administrativ:  
”Art. 23 - (1) În organizarea Consiliului Concurenţei 
funcţionează un secretar general şi doi secretari 

generali adjuncți, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin 

decizie a prim-ministrului, la propunerea Consiliului 
Concurenţei, pe baza rezultatelor obţinute la 

concursul naţional de intrare în categoria înalţilor 

https://idrept.ro/00103070.htm


32 

 

(3)În cadrul Consiliului 

Concurenţei funcţionează 

Colegiul Consultativ, ca 

organism nepermanent, format 

din 11 până la 17 reprezentanţi 

ai mediului universitar de 

concurenţă, ai mediului de 

afaceri şi ai asociaţiilor de 

protecţie a consumatorilor sau 

din alte persoane cu prestigiu în 

domeniul economic, juridic ori 

al concurenţei. 

(4)Cheltuielile privind 

organizarea şedinţelor 

Colegiului Consultativ se 

suportă din bugetul Consiliului 

Concurenţei, cu respectarea 

prevederilor legale. 

(5)Membrii Colegiului 

Consultativ au dreptul la 

decontarea, din bugetul 

Consiliului Concurenţei, a 

cheltuielilor de deplasare şi 

cazare, în situaţia în care 

şedinţele se desfăşoară în altă 

localitate decât cea de domiciliu 

a acestora, cu respectarea 

prevederilor legale. 

(6)Membrii Colegiului 

Consultativ trebuie să respecte 

dispoziţiile legale cu privire la 

conflictul de interese legat de 

activităţile la care participă în 

cadrul acestuia. La lucrările 

Colegiului Consultativ participă 

funcţionari publici, organizat în condiţiile legii. 

Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt 
înalţi funcţionari publici cărora li se aplică statutul 

înalţilor funcţionari publici, conform OUG 

nr.57/2017 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi alte 

reglementări specifice. Atribuţiile acestora sunt 

stabilite prin regulamentul de organizare, 
funcţionare şi procedură adoptat de Consiliul 

Concurenţei.”  

 
De asemenea, la art. 23 alin. (2) propunem 

menținerea textului în vigoare care reglementează 

și funcția publică de specialitate de conducere de 
director general, pentru motivarea de la punctul 

anterior.  

”Art. 23 - (2) În organizarea Consiliului Concurenţei 
funcţionează un director general Acesta este 

funcţionar public de conducere, iar atribuţiile sale se 

stabilesc prin regulamentul de organizare, 
funcţionare şi procedură adoptat de Consiliul 

Concurenţei.”  

 
Totodată, propunem menținerea reglementării 

privind Colegiul Consultativ, în funcție de decizia 

Parlamentului cu privire la mecanismul pentru 

numirea membrilor Plenului CC prevăzut la 

art.15 alin. (1). 

 

 În situația în care se optează pentru menținerea doar 

a Parlamentului și Președintelui României în 

mecanismul de numire a membrilor Plenului CC, 
propunem menținerea Colegiului Consultativ al 

Consiliului Concurenței cu rol de platformă de 

discuții mediul academic pe teme de concurență și 

ajutor de stat cu mediul asociativ de business, cu 

patronate și sindicate.  

În acest sens, propunem completarea Colegiului 
Consultativ și cu reprezentanți ai Administrației 

Prezidențiale, Guvernului și Parlamentului. 
 

Având în vedere aceste aspecte propunem 

menținerea alin.(3)-(8) ale art. 23 în forma 

actuală.  

(3) În cadrul Consiliului Concurenţei funcţionează 

Colegiul Consultativ, ca organism nepermanent, 
format din 11 până la 17 reprezentanţi ai mediului 

universitar de concurenţă, ai mediului de afaceri şi 

ai asociaţiilor de protecţie a consumatorilor sau din 
alte persoane cu prestigiu în domeniul economic, 

juridic ori al concurenţei.  

(4)Cheltuielile privind organizarea şedinţelor 
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de drept foştii preşedinţi ai 

Consiliului Concurenţei. 

(7)Colegiul Consultativ emite 

opinii neobligatorii cu privire la 

principalele aspecte ale politicii 

de concurenţă. În cadrul 

Colegiului Consultativ pot 

funcţiona grupuri de lucru pe 

teme specifice. 

(8)Modul de numire a 

membrilor, rolul, funcţionarea 

şi organizarea Colegiului 

Consultativ sunt prevăzute în 

regulamentul de funcţionare, 

aprobat prin hotărâre a 

Guvernului*). 

___ 
*) A se vedea Hotărârea 

Guvernului nr. 390/2012 pentru 

aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a 

Colegiului Consultativ al 

Consiliului Concurenţei, 

publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 305 

din 8 mai 2012, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

Colegiului Consultativ se suportă din bugetul 

Consiliului Concurenţei, cu respectarea prevederilor 
legale.  

(5)Membrii Colegiului Consultativ au dreptul la 

decontarea, din bugetul Consiliului Concurenţei, a 
cheltuielilor de deplasare şi cazare, în situaţia în care 

şedinţele se desfăşoară în altă localitate decât cea de 

domiciliu a acestora, cu respectarea prevederilor 
legale. (6)Membrii Colegiului Consultativ trebuie să 

respecte dispoziţiile legale cu privire la conflictul de 

interese legat de activităţile la care participă în 
cadrul acestuia. La lucrările Colegiului Consultativ 

participă de drept foştii preşedinţi ai Consiliului 

Concurenţei . (7)Colegiul Consultativ emite opinii 
neobligatorii cu privire la principalele aspecte ale 

politicii de concurenţă. În cadrul Colegiului 

Consultativ pot funcţiona grupuri de lucru pe teme 
specifice. (8)Modul de numire a membrilor, rolul, 

funcţionarea şi organizarea Colegiului Consultativ 

sunt prevăzute în regulamentul de funcţionare, 
aprobat prin hotărâre a Guvernului*). 

 

 27 (4) Consiliul Concurenţei poate 

reţine şi utiliza veniturile din 

taxa de autorizare a 

concentrărilor economice, prin 

12. La articolul 31, alineatul (4) se 

abrogă. 

 

25. La articolul 31, alineatul (4) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins:  

 

Consiliul Concurenței 

Propunem eliminarea pct.12 (abrogării) ??? și 

menținerea textului alin.( 4 ) în forma în vigoare. 

 

 Motivare: În lipsa înființării unei activități ce se 

finanțează din veniturile proprii se ajunge la 
pierderea calitatii de institutie finanțată integral de la 

bugetul de stat si la calificarea CC ca fiind o 

instituție ce se finanțează din venituri proprii și 

https://idrept.ro/00147825.htm
https://idrept.ro/00147826.htm
https://idrept.ro/00147826.htm
https://idrept.ro/00147826.htm
https://idrept.ro/00147826.htm
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înfiinţarea pe lângă acesta a 

unei activităţi finanţate integral 

din venituri proprii. 

(4) Consiliul Concurenței poate 

înființa și desfășura o activitate 

finanțată integral din veniturile 

proprii și în acest scop poate reține 

și utiliza veniturile din taxa de 

autorizare a concentrărilor 

economice.  

 

Autor amendament: 

Grup USR 

subvenții de la stat potrivit prevederilor art.62 

alin.(1) lit.b) din Legea finantelor publice 
nr.500/2002, sumele din taxa de autorizare fiind 

insuficiente pentru îndeplinirea misiunii încredințate 

prin lege. 
 

 28 Art.31 

 

 

 

(5) Veniturile realizate de 

Consiliul Concurenţei potrivit 

alin. (4) se utilizează pentru: 

 

 

b) indemnizaţie de 

performanţă acordată 

personalului Consiliului 

Concurenţei cu rezultate 

13. La articolul 31, partea 

introductivă a alineatului (5) şi litera 

c) 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 data pe an 

personalului Consiliului Concurenţei 

cu rezultate deosebite, care nu se ia în 

26. Nemodificat Consiliul Concurenței 

 
Motivare: Este necesară menținerea activității 

finanțată din venituri proprii, respectiv cele rezultate 

din reținerea taxei de autorizare a concentrărilor 
economice, aceste sume fiind absolut necesare 

pentru întărirea capacității administrative a 

autorității de concurență. De asemenea, această 
măsură este necesară pentru corelarea cu 

modificarea propusă la alin.(5) lit.c) care face 

vorbire de veniturile proprii ca sursă pentru plata 
indemnizațiilor de performanță, acest lucru fiind 

foarte important întrucât nu creează o presiune 

suplimentare asupra bugetului de stat. 
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deosebite, în condiţiile legii; 

------------------------------------ 

calcul la stabilirea sporurilor şi a 

celorlalte elemente ale sistemului de 

salarizare prevăzut de Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările 

ulterioare;” 

 29 

 
Art.31 

------------------------------------ 

 

(7)Activitatea prevăzută la alin. 

(4) se încadrează în acelaşi 

capitol bugetar la care este 

încadrat şi ordonatorul de 

credite pe lângă care s-a 

înfiinţat. 

(8)Bugetul de venituri şi 

cheltuieli pentru această 

activitate se elaborează şi se 

aprobă odată cu bugetul 

Consiliului Concurenţei, 

conform prevederilor legale în 

vigoare. 

(9)Excedentul anual rezultat din 

execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli al activităţii se 

reportează în anul următor cu 

aceeaşi destinaţie, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

(10)Execuţia de casă a 

bugetului de venituri şi 

14.La articolul 31, alineatele (7)-(12) 

se abrogă. 

 

27. Se elimină. 

Autor amendament: 

Grup PSD 
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cheltuieli al activităţii se 

realizează prin Trezoreria 

Statului, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

(11)Raportarea execuţiei de 

casă a bugetului de venituri şi 

cheltuieli al activităţii se 

efectuează în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

(12)În relaţiile contractuale, 

activitatea prevăzută la alin. (4) 

este reprezentată de persoanele 

autorizate ale instituţiei pe 

lângă care s-a înfiinţat. 

30 Art. 38 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pentru investigarea 

încălcării prevederilor prezentei 

legi, inspectorii de concurenţă 

sunt abilitaţi cu puteri de 

inspecţie, cu excepţia 

inspectorilor debutanţi, şi au 

următoarele puteri de inspecţie: 

 

15. 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, cu excepţia inspectorilor 

debutanţi, inspectorii de concurenţă 

sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie, 

după cum urmează:” 

28. La articolul 38, alineatului (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

Art.38.- (1) Numai în cazul în care 

există indicii temeinice că pot fi 

găsite documente/informații 

necesare investigării unei încălcări a 

prezentei legi, în baza procedurii 

legale, inspectorii de concurență, cu 

excepția inspectorilor debutanți, 

sunt abilitați cu puteri de inspecție, 

după cum urmează: 

Autor amendament: 

Grup PSD 

 

Pct.1.7. din CEREREA DE REEXMINARE: 

… norma creează cadrul realizării de inspecții în 

afara declanșării unei investigații, aspect care 

poate genera abuzuri și investigații de “tip fishing 

expedition”, interzise de jurisprudența europeană. 
... pentru evitarea oricăror posibile interpreări 

abuzive ale acestei norme, apreciem că se impune 

clarificarea acesteia de către Parlament.  
 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

“... încălcări a prezentei legi”;  
“…în baza procedurii legale” 

“… schimbarea sintagmei”. 

 

Consiliul Concurenței 

 

Nemodificat 
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31  

------------------------------------ 

16. 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 un milion de 

euro, calculată la cursul de schimb 

valabil pentru sfârşitul anului anterior 

luării deciziei, 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 100 de euro, calculat la cursul de 

schimb valabil pentru sfârşitul anului 

anterior luării deciziei, amenda nu se 

mai aplică.” 

 

29. Se elimină. 

 

 

Autori amendament: 

Grup PSD 

Deputat PNL - Cristina Trăilă 

 

Pct.1.9. din CEREREA DE REEXMINARE: 

Pag.10 paragraf 3). 

 

Aceste prevederi contravin dispozițiilor Art 15 din 

Directiva ECN+, potrivit cărora cuantumul amenzii 
care poate fi impus pentru fiecare încălvare a art 101 

sau 102 din TFUE nu poate fi stabilit la un nivel mai 

mic de 10% din Cifra de afaceri mondială totală a 
întreprinderii în cauză. Totodată  măsura instituie un 

regim discriminatoriu față de întreprinderile 

contraveniente implicate în săvârșirea aceleiași fapte 
prin luare în calcul a unei baze diferite pentru 

stabilirea amenzilor, fiind astfel încălcat și principiul 

proporționalității  

și cel al caracterului disuasiv al sancțiunilor aplicate 

de Consiliul Concurenței. 

Nu în ultimul rând se stabilește un regim 
contravențional mai favorabil fiind vizate și 

sancțiunile aplicate în prezent și contestate în fața 

instanțelor judecătorești, prin reducerea drastică a 
amenzilor în condițile în care eacestea au fost deja 

virate la Bugetul de Stat iar textul de lege nu 

prezintă dispoziții tranzitorii. 
 

Consiliul Concurenței 

  

16. Se elimină 

 

32 Art.60 

(1)Contravenţiile prevăzute în 

prezenta lege se constată şi se 

 

............................................................... 

30. “La Art. I, după punctul 16 se 

introduce un nou punct, punctul 161 

MOTIVARE AMENDAMENT: 

 

„În conformitate cu cererea de reexaminare a 

Președintelui, pentru claritate si corelare cu 

celelalte dispozitii ale Legii nr. 21/1996, se impune 
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sancţionează de către Consiliul 

Concurenţei în plen, comisii 

sau prin inspectorii de 

concurenţă. 

 

(2)Sancţiunile pentru 
contravenţiile prevăzute la art. 

53 lit. d) şi e) se aplică de 

către inspectorii de 

concurenţă. 

 

(3)Sancţiunile pentru 

contravenţiile prevăzute la art. 

53 lit. a)-c), art. 54, 541, 542 şi 

art. 55 alin. (1) lit. d) şi e), 

precum şi amenzile cominatorii 

prevăzute la art. 59 se aplică de 

către comisiile Consiliului 

Concurenţei, prin aceeaşi 

decizie prin care se constată 

săvârşirea contravenţiei sau 

incidenţa art. 59 alin. (1). 

(la data 16-oct-2020 Art. 60, 

alin. (3) din capitolul VI 

modificat de Art. 21, punctul 

15. din Ordonanta urgenta 

170/2020 ) 

 

(4)Prin excepţie de la 

prevederile alin. (3), constatarea 

şi sancţionarea contravenţiilor 

prevăzute de acesta se vor face 

de către plenul Consiliului 

Concurenţei prin decizie, la 

cererea motivată a cel puţin 

care va avea următorul cuprins: 

161. Articolul 60 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

(2) Contravenţiile prevăzute în 

prezenta lege se constată şi se 

sancţionează de către Plenul 

Consiliului Concurenţei . 

(3) Sancţiunile pentru contravenţiile 

prevăzute la art. 53 lit.a)-c), art. 

54, 541, 542 şi art. 55 alin.(1), precum 

şi amenzile cominatorii prevăzute 

la art. 59 se aplică de către plenul 

Consiliului Concurenței, prin decizie. 

 

 

 

 

 

 

(4)  Se abrogă. 

 

 

 

modificarea art. 60 alin (1) (3) (4) si (5) care 

acordă atribuții de sancționare comisiilor de 

specialitate.” 

 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

Ce se întamplă cu textul de la alin.(1) din Legea 

în vigoare? 

 

-Text preluat de la art. 60 din Legea nr. 21/1996, 

pentru corelarea cu menținerea modificărilor de la 
alin.(4) al art.19.  

 

-Apreciez că modificarea trebuie introdusă la art. I 
după pct.16. 

 

-punctul 6  devine punctul 161 ?? 

 

 

 

Consiliul Concurenței 

  

Nemodificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Ce se întamplă cu textul de la alin.(6)? 

 

Atenție la norma de trimitere de la alin.(6)? 

 

 

 

https://idrept.ro/00213225.htm#do|ar21|pt15
https://idrept.ro/00213225.htm#do|ar21|pt15
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=90811898&d=2022-03-10#p-90811898
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=90811900&d=2022-03-10#p-90811900
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=90811903&d=2022-03-10#p-90811903
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=90811903&d=2022-03-10#p-90811903
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=325636676&d=2022-03-10#p-325636676
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=325637866&d=2022-03-10#p-325637866
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=90811932&d=2022-03-10#p-90811932


39 

 

unui membru al comisiei, 

formulată în cazurile cu un grad 

de complexitate ridicat. 

 

(5)Sancţiunile pentru 

contravenţiile prevăzute la art. 

55 alin. (1) lit. a)-c) se aplică de 

către Plenul Consiliului 

Concurenţei sau de comisie, 

după caz, prin aceeaşi decizie 

prin care s-a constatat 

săvârşirea respectivei 

contravenţii. 

 

(6)Deciziile luate în condiţiile 

alin. (3)-(5) pot fi atacate la 

Curtea de Apel Bucureşti, 

Secţia contencios administrativ, 

în termen de 30 de zile de la 

comunicare. 

 

 

 

(5) Se abrogă.  

Autor amendament: 

Grup PSD 

 

 

 

33 Art. 70 
(1)Persoana care a exercitat o 

funcţie de demnitate publică sau 

o funcţie publică de specialitate 

în cadrul Consiliului 

Concurenţei, care doreşte să 

exercite o activitate 

profesională în sectorul privat, 

remunerată sau nu, în termen de 

trei ani de la data încetării 

mandatului sau a raporturilor de 

serviciu, notifică Consiliul 

17. Articolele 70 şi 71 se abrogă. 31. Se elimină. 

 

Autori amendament: 

Grup PSD 

Grup USR 

Deputat PNL - Cristina Trăilă 

 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

-Ce se dorește de la art.70? Raportat la cererea de 

reexaminare, propunerea de abrogare a art. 70 

trebuie eliminată.  

 

Consiliul Concurenței 

 

Propunem eliminarea pct.17 și menținerea art. 70 și 

71 forma în vigoare. Art. 70 (1)Persoana care a 

exercitat o funcţie de demnitate publică sau o 

funcţie publică de specialitate în cadrul Consiliului 
Concurenţei, care doreşte să exercite o activitate 

profesională în sectorul privat, remunerată sau nu, în 

termen de trei ani de la data încetării mandatului sau 
a raporturilor de serviciu, notifică Consiliul 

Concurenţei cu privire la aceasta, solicitând în 

prealabil avizul favorabil al autorităţii de 
concurenţă. În cazul în care activitatea ce urmează a 
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Concurenţei cu privire la 

aceasta, solicitând în prealabil 

avizul favorabil al autorităţii de 

concurenţă. În cazul în care 

activitatea ce urmează a fi 

desfăşurată în sectorul privat 

are legătură cu domeniul 

economic circumscris activităţii 

exercitate la Consiliul 

Concurenţei de persoana 

interesată în decursul ultimilor 

trei ani de exercitare a funcţiei 

şi poate fi incompatibilă cu 

interesele legitime ale 

autorităţii, Consiliul 

Concurenţei poate, luând în 

considerare interesul instituţiei, 

fie să emită un aviz negativ faţă 

de solicitarea adresată, fie să 

adopte un aviz favorabil care să 

conţină obligaţia respectării în 

exercitarea activităţii a oricăror 

condiţii pe care le consideră 

adecvate. 

(2)Avizul prevăzut la alin. (1) 

se comunică în termen de 10 

zile lucrătoare de la data 

primirii notificării, după 

consultarea comisiei paritare în 

cazul inspectorilor de 

concurenţă, respectiv a 

Colegiului Consultativ al 

Consiliului Concurenţei în cazul 

persoanelor ce au avut calitatea 

de membru al Consiliului 

fi desfăşurată în sectorul privat are legătură cu 

domeniul economic circumscris activităţii exercitate 
la Consiliul Concurenţei de persoana interesată în 

decursul ultimilor trei ani de exercitare a funcţiei şi 

poate fi inco mpatibilă cu interesele legitime ale 
autorităţii, Consiliul Concurenţei poate, luând în 

considerare interesul instituţiei, fie să emită un aviz 

negativ faţă de solicitarea adresată, fie să adopte un 
aviz favorabil care să conţină obligaţia respectării în 

e xercitarea activităţii a oricăror condiţii pe care le 

consideră adecvate. (2)Avizul prevăzut la alin. (1) se 
comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

primirii notificării, după consultarea comisiei 

paritare în cazul inspectorilor de concurenţă, 
respectiv a Colegiului Consultativ al Consiliului 

Concurenţei în cazul persoanelor ce au avut calitatea 

de membru al Consiliului Concurenţei. La expirarea 
acestui termen, lipsa unui aviz se consideră a 

constitui o avizare favorabilă tacită. (3)În situaţia în 

care persoana care a exercitat o funcţie de demnitate 
publică sau funcţie publică de specialitate nu solicită 

avizul sau nu se conformează avizului Consiliului 

Concurenţei, autoritatea se poate adresa Secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului 

Bucureşti, solicitând, după caz, următoarele: 

a)obligarea persoanei în cauză la respectarea 
avizului; b)încetarea activităţilor care sunt 

incompatibile cu interesul legitim al autorităţii de 

concurenţă; c)obligarea persoanei în cauză la plata 

de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin 

nesolicitarea sau nerespectarea avizului. (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 le respecte. (5)Modelul cererii de 
solicitare a avizului, condiţiile acordării acestuia, 

precum şi al declaraţiei prevăzute la alin. (4) vor fi 
stabilite prin instrucţiuni ale Consiliului 

Concurenţei. Art. 71 (1)Condiţia stării de sănătate 

corespunzătoare pentru ocuparea unei funcţii 

publice specifice de inspector de concurenţă se 

atestă pe bază de examen medic al de specialitate şi 

testare psihologică, care se efectuează în unităţi 
specializate, la solicitarea Consiliului Concurenţei. 

Poate participa la concurs candidatul declarat apt din 

punct de vedere psihologic şi medical. (2)Angajaţii 
Consiliului Concurenţe i au obligaţia de a se 

prezenta anual la examenul medical de specialitate 

şi testare psihologică, efectuat în unităţi specializate, 
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Concurenţei. La expirarea 

acestui termen, lipsa unui aviz 

se consideră a constitui o 

avizare favorabilă tacită. 

(3)În situaţia în care persoana 

care a exercitat o funcţie de 

demnitate publică sau funcţie 

publică de specialitate nu 

solicită avizul sau nu se 

conformează avizului 

Consiliului Concurenţei, 

autoritatea se poate adresa 

Secţiei de contencios 

administrativ şi fiscal a 

Tribunalului Bucureşti, 

solicitând, după caz, 

următoarele: 

a)obligarea persoanei în cauză 

la respectarea avizului; 

b)încetarea activităţilor care 

sunt incompatibile cu interesul 

legitim al autorităţii de 

concurenţă; 

c)obligarea persoanei în cauză 

la plata de despăgubiri pentru 

prejudiciile cauzate prin 

nesolicitarea sau nerespectarea 

avizului. 

(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 

la solicitarea instituţiei, pentru a atesta starea de 

sănătate corespunzătoare exercitării atribuţiilor 
specifice. 

 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

-Cu privire la art.71 nu am identificat obiecții în 

cererea de reexaminare. 



42 

 

da o declaraţie prin care atestă 

că a luat cunoştinţă de 

prevederile prezentului articol şi 

se obligă să le respecte. 

(5)Modelul cererii de solicitare 

a avizului, condiţiile acordării 

acestuia, precum şi al 

declaraţiei prevăzute la alin. (4) 

vor fi stabilite prin instrucţiuni 

ale Consiliului Concurenţei. 

 

Art. 71 

 

(1) Condiţia stării de sănătate 

corespunzătoare pentru 

ocuparea unei funcţii publice 

specifice de inspector de 

concurenţă se atestă pe bază de 

examen medical de specialitate 

şi testare psihologică, care se 

efectuează în unităţi 

specializate, la solicitarea 

Consiliului Concurenţei. Poate 

participa la concurs candidatul 

declarat apt din punct de vedere 

psihologic şi medical. 

 

(2)Angajaţii Consiliului 

Concurenţei au obligaţia de a 

se prezenta anual la examenul 

medical de specialitate şi 

testare psihologică, efectuat în 

unităţi specializate, la 

solicitarea instituţiei, pentru a 
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atesta starea de sănătate 

corespunzătoare exercitării 

atribuţiilor specifice. 

 34  Art.II.- În termen de 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Camera Deputaţilor şi Senatul vor 

demara procedurile pentru numirea 

membrilor Consiliului Concurenţei. 

Actualii membri ai Consiliului pot fi 

propuşi şi numiţi în oricare dintre 

funcţiile prevăzute de prezenta lege. 

 

Art.II.- După intrarea în vigoare a 

prezentei legi, Administrația 

Prezidențială, Camera Deputaţilor şi 

Senatul vor demara procedurile 

pentru numirea membrilor Consiliului 

Concurenţei. Actualii membri ai 

Consiliului pot fi propuşi şi numiţi 

în oricare dintre funcţiile prevăzute 

de prezenta lege. 

 

Autori amendament: 

Grup PSD 

 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

Exprimarea nu este specifică stilului normativ.  
 

Trebuie prevăzut un termen expres (ex.: La .... 

zile/luni de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi....) 

 

Trebuie corelată cu modificarea art. 15 alin (1) în 
care apare și Președintele României. 

„Art.15. - (1) Plenul Consiliului Concurenţei este 

organul colegial de conducere format din 11  

membri, după cum urmează: un preşedinte, 2 

vicepreşedinţi şi 8 consilieri de concurenţă, numiți 

prin hotărâre adoptată în ședință comună a Camerei 

Deputaților și Senatului, la propunerea Președintelui 

României și a grupurilor parlamentare din cele două 

Camere. Membrii Plenului Consiliului Concurenței 

pot fi revocați doar prin hotărâre adoptată în ședința 

comună a Camerei Deputaților și Senatului.” 

 

Consiliul Concurenței 

Art.II. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Administrația Prezidențială, Camera Deputaţilor şi 

Senatul vor demara procedurile pentru numirea 

membrilor Plenului Consiliului Concurenței, pentru 

mandatele vacante la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

Motivare: Este necesar ca noile modificări aduse 

prin prezenta lege să nu afecteze regimul 

mandatelor în curs, pentru a nu contraveni 

dispozițiilor Directivei 1/2019 privind oferirea de 

mijloace autorităților de concurență din statele 

membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea 

legii și privind garantarea funcționării 
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corespunzătoare a pieței interne. Potrivit art. 4 alin. 

(3) din Directiva 1/2019: ”Persoanele din cadrul 

autorităților naționale administrative de concurență 

care iau decizii în exercitarea competențelor 

prevăzute la articolele 10-13 și la articolul 16 din 

prezenta directivă nu sunt demise din cadrul unor 

astfel de autorități din motive legate de îndeplinirea 

corespunzătoare a îndatoririlor lor sau de exercitarea 

corespunzătoare a competențelor care le revin 

pentru aplicarea articolelor 101 și 102 din TFUE, 

astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul 

(2) din prezenta directivă. Acestea pot fi demise 

numai în cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin 

sau în cazul în care s-a constatat că au comis o 

abatere gravă în temeiul dreptului intern. Condițiile 

necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin 

și faptele ce constituie abateri grave trebuie să fie 

prevăzute în prealabil în dreptul intern, ținând seama 

de necesitatea de a asigura în mod eficace 

respectarea normelor. 

 35  Art.III. - Regulamentele şi 

instrucţiunile Consiliului Concurenţei 

necesare punerii în aplicare a Legii 

concurenţei nr.21/1996: republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

astfel cum a fost modificată şi 

completată prin prezenta lege, vor fi 

emise în termen de 45 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Nemodificat  
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          Anexa nr.2 

                                                                               AMENDAMENTE  RESPINSE: 

 

Nr. 

crt. 

LEGEA nr.21/1996 

Forma în vigoare 

Text  

Legea trimisă la promulgare 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor  

1. Art.15 

 

(31) În vederea exercitării mandatului, 

membrii Plenului Consiliului 

Concurenţei îndeplinesc atribuţii 

conform legii şi regulamentelor 

aprobate de către Plen sau conform 

ordinelor de delegare aprobate de către 

preşedintele Consiliului Concurenţei. 

  

(31) Nemodificat 

 

Autori: 

Grup USR 

 

 

2.  Art. 15 

 

 

(4) Pentru a fi numită pentru un mandat 

de membru al Consiliului Concurenţei 

sau pentru reînnoirea mandatului, o 

persoană trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

(la data 02-apr-2021 Art. 15, alin. (4) 

din capitolul IV modificat de Art. 29, 

punctul 3. din Ordonanta urgență 

23/2021 ) 

a)este cetăţean român, cetăţean al unui 

alt stat membru al Uniunii Europene ori 

 

 

 

(4) Pentru a fi numit membru al 

Consiliului Concurenţei, o persoană 

trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

a) să fie cetăţean român; 

b) să aibă capacitate deplină de 

exerciţiu; 

c) să fie considerată aptă din punct de 

vedere medical; 

d) să aibă studii superioare de lungă 

Alineatul (4) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

 

(4) Pentru a fi numit membru al 

Consiliului Concurenţei, o persoană 

trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

a) să fie cetăţean român; 

b) să aibă capacitate deplină de 

exerciţiu; 

c) să fie considerată aptă din punct de 

vedere medical; 

d) să aibă studii superioare de lungă 

 

https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt3
https://idrept.ro/00220399.htm#do|ar29|pt3
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aparţinând Spaţiului Economic 

European sau cetăţean al Confederaţiei 

Elveţiene; 

b)cunoaşte limba română; 

c)are capacitate deplină de exerciţiu; 

d)a absolvit studii superioare dovedite 

cu diplomă; 

e)dă dovadă de înaltă competenţă 

profesională în domeniul concurenţei; 

f)beneficiază de o bună reputaţie; 

g)are o vechime de minimum 10 ani în 

activităţi din domeniul economic sau 

juridic; 

h)nu este incapabilă ori nu a fost 

condamnată pentru infracţiuni contra 

patrimoniului prin nesocotirea 

încrederii, infracţiuni de corupţie, 

delapidare, infracţiuni de fals în 

înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni 

prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 

prevenirea şi sancţionarea spălării 

banilor, precum şi pentru instituirea 

unor măsuri de prevenire şi combatere a 

finanţării terorismului, republicată, cu 

modificările ulterioare, sau pentru 

infracţiunile prevăzute de prezenta lege 

ori alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, 

pentru care legea prevede o pedeapsă 

cu închisoarea de 3 ani sau mai mare. 

durată sau echivalent, dovedite cu 

diplomă recunoscută de statul român 

potrivit legii; 

e) să aibă o vechime de minimum 15 

ani în activităţi din domeniul 

economic sau juridic şi înaltă 

competenţă profesională în 

domeniul concurenţei sau 

ajutorului de stat; 

f) să nu fie incapabilă ori să nu fi fost 

condamnată pentru infracţiuni 

săvârşite cu intenţie, pentru care legea 

prevede o pedeapsă cu închisoarea de 

3 ani sau mai mare. 

 

durată sau echivalent, dovedite cu 

diplomă recunoscută de statul român 

potrivit legii; 

e) să aibă o vechime de minimum 10 

ani în activități din domeniul economic 

sau juridic şi înaltă competență 

profesională în domeniul 

concurenței sau ajutorului de stat; 

 

Autori:  

Grup USR 

Deputat Cristina Trăilă 

 

3. Art.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Alineatul (9) al articolului 15 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

 

https://idrept.ro/00151279.htm
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(9)Mandatul de membru al Plenului 

Consiliului Concurenţei încetează: 

a)[textul din Art. 15, alin. (9), litera A. 

din capitolul IV a fost abrogat la 20-

nov-2020 de Art. 1, punctul 2. din 

Legea 254/2020] 

b)prin demisie; 

b1)la expirarea duratei mandatului; 

c)prin deces; 

d)prin imposibilitate definitivă de 

exercitare, constând într-o 

indisponibilitate mai lungă de 60 de 

zile consecutive; 

e)la survenirea unei incompatibilităţi 

dintre cele prevăzute la alin. (6) şi (8), 

conform prevederilor alin. (12); 

 

 

 

f)prin revocare, pentru încălcarea gravă 

a prezentei legi sau pentru condamnare, 

prin hotărâre judecătorească definitivă, 

pentru săvârşirea unei infracţiuni. 

 

 

 

(9) Mandatul de membru al Plenului 

Consiliului Concurenţei încetează: 

a) la expirarea duratei mandatului; 

..............................................................

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) prin revocare, în cazul în care nu 

mai îndeplineşte condiţiile cerute de 

lege pentru numirea în funcţie, în caz 

de încălcare gravă a prezentei legi 

sau în caz de condamnare, prin 

hotărâre judecătorească definitivă, 

pentru săvârşirea unei infracţiuni. 

(10) În cazul prevăzut la alin.(9) lit.f), 

revocarea din funcţie intervine de 

drept. Până la rămânerea definitivă a 

(9)Mandatul de membru al Plenului 

Consiliului Concurenţei încetează: 

a) la expirarea duratei mandatului; 

b) prin demisie; 

c) prin deces; 

d) prin imposibilitate definitivă de 

exercitare, constând într-o 

indisponibilitate mai lungă de 60 de 

zile consecutive; 

e) la survenirea unei incompatibilităţi 

dintre cele prevăzute la alin. (6) şi (8), 

conform prevederilor alin. (12); 

 

 

”f) prin revocare, pentru încălcarea 

gravă a prezentei legi sau pentru 

condamnare, prin hotărâre 

judecătorească definitivă, pentru 

săvârşirea unei infracţiuni.” 

 

Autori: Grup USR 

Deputat Cristina Trăilă 

 

https://idrept.ro/00214668.htm#do|ar1|pt2
https://idrept.ro/00214668.htm#do|ar1|pt2
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hotărârii judecătoreşti de condamnare, 

membrii Consiliului Concurenţei pot 

fi suspendaţi din funcţie prin hotărâre 

adoptată în şedinţa comună a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, de la data 

punerii în mişcare a acţiunii penale. 

4.  (6) În formaţiunile deliberative 
fiecare membru dispune de un vot; în 

caz de partaj egal al voturilor, soluţia 

votată de preşedinte prevalează. 

 

8. La articolul 19, alineatele (6) şi (7) 

se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(6) În plen, fiecare membru al 

Consiliului dispune de un vot. 

(6) Se elimină. 

 

Autor: 

Grup USR 

 

5. 

 

 

 

Art. 38 

 

(1) Pentru investigarea încălcării 

prevederilor prezentei legi, inspectorii 

de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de 

inspecţie, cu excepţia inspectorilor 

debutanţi, şi au următoarele puteri de 

inspecţie: 

 

15. 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, cu excepţia 

inspectorilor debutanţi, inspectorii de 

concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de 

inspecţie, după cum urmează:” 

Nemodificat 

 

Autor: 

Grup USR 

 

 

 

6. Art.60 

(1)Contravenţiile prevăzute în prezenta 

lege se constată şi se sancţionează de 

 

............................................................. 

Art.60 - Nemodificat 

 

Autor: 
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către Consiliul Concurenţei în plen, 

comisii sau prin inspectorii de 

concurenţă. 

 

(2)Sancţiunile pentru contravenţiile 

prevăzute la art. 53 lit. d) şi e) se 

aplică de către inspectorii de 

concurenţă. 

 

(3)Sancţiunile pentru contravenţiile 

prevăzute la art. 53 lit. a)-c), art. 54, 

541, 542 şi art. 55 alin. (1) lit. d) şi e), 

precum şi amenzile cominatorii 

prevăzute la art. 59 se aplică de către 

comisiile Consiliului Concurenţei, prin 

aceeaşi decizie prin care se constată 

săvârşirea contravenţiei sau incidenţa 

art. 59 alin. (1). 

 

(4)Prin excepţie de la prevederile alin. 

(3), constatarea şi sancţionarea 

contravenţiilor prevăzute de acesta se 

vor face de către plenul Consiliului 

Concurenţei prin decizie, la cererea 

motivată a cel puţin unui membru al 

comisiei, formulată în cazurile cu un 

grad de complexitate ridicat. 

 

(5)Sancţiunile pentru contravenţiile 

prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a)-c) se 

aplică de către Plenul Consiliului 

Concurenţei sau de comisie, după caz, 

prin aceeaşi decizie prin care s-a 

constatat săvârşirea respectivei 

contravenţii. 

Grup USR 
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(6)Deciziile luate în condiţiile alin. (3)-

(5) pot fi atacate la Curtea de Apel 

Bucureşti, Secţia contencios 

administrativ, în termen de 30 de zile 

de la comunicare. 

7.  Art.II.- În termen de 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Camera Deputaţilor şi Senatul vor 

demara procedurile pentru numirea 

membrilor Consiliului Concurenţei. 

Actualii membri ai Consiliului pot 

fi propuşi şi numiţi în oricare 

dintre funcţiile prevăzute de 

prezenta lege. 

 

Art.II. - După intrarea în vigoare a 

prezentei legi, Administrația 

Prezidențială, Camera Deputaţilor şi 

Senatul vor demara procedurile pentru 

numirea membrilor Plenului 

Consiliului Concurenței, pentru 

mandatele vacante la data intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

 

Autori: 

 

Laurentiu Cazan  

Cristina Traila  

Ioan Cupsa 

 

 

    

 

 


