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AMENDAMENTE 
la proiectul de lege de modificare a Legii concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare (L384/2018) 

 Text în vigoare Forma adoptată de C. Deputaților Amendamente Motivare 

1  L E G E de modificare a Legii 

concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 153 din 29 

februarie 2016, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr. 

21/1996 

Potrivit observațiilor din Avizul 

Consiliului Legislativ 

2  Legea concurenţei nr. 21 din 30 

aprilie 1996 se modifică după 

cum urmează: 

Art. I – Legea concurenţei nr. 

21/1996, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 422 

din 8 iunie 2017, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și 

se completează după cum urmează.” 

Potrivit observațiilor din Avizul 

Consiliului Legislativ 

3 Art. 15 

(1) Plenul Consiliului 

Concurenţei este un organ 

colegial şi este format din 7 

membri, după cum urmează: un 

preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 4 

consilieri de concurenţă. Numirea 

membrilor Plenului Consiliului 

Concurenţei se realizează de către 

Preşedintele României, la 

propunerea Colegiului 

Consultativ al Consiliului 

Concurenţei, cu avizul 

Guvernului şi după audierea 

candidaţilor în comisiile de 

specialitate ale Parlamentului. 

Respingerea unei nominalizări se 

poate face doar cu condiţia 

prezentării motivelor pe care 

aceasta se bazează. 

2. Alin 1 al art. 15 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„(1) Consiliului Concurenţei este un 

organ decizional, colegial, 

fără personalitate juridică, format din 

5 membri, după cum urmează: un 

preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 

consilieri de concurenţă. Numirea 

membrilor Consiliului Concurenţei se 

realizează de către Preşedintele 

României, la propunerile celor două 

camere ale Parlamentului, după 

audierea candidaţilor în comisiile de 

specialitate ale Parlamentului. 

Respingerea unei propuneri se poate 

face doar cu condiţia prezentării 

motivelor pe care aceasta se bazează, 

conform criteriilor prevăzute în 

prezenta lege.” 

 

4. Alin. (2) al art. 15 se modifică şi va 

avea următorul cuprins; 

„(2) Durata mandatului membrilor 

2. Alineatele (1), (2, (4) lit. d)-f), (5), 

(9) lit. a) și f) și (10)-(12) ale 

articolului 15 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

 

 „(1) Plenul Consiliului Concurenței 

este organul colegial de conducere, 

format din 11 membri, după cum 

urmează: un președinte, 2 

vicepreședinți și 8 consilieri de 

concurență, numiți prin hotărâre 

adoptată în ședință comună a 

Camerei Deputaților și Senatului, la 

propunerea grupurilor parlamentare 

din cele două Camere. 
(2) Durata mandatului membrilor 

Consiliului Concurenței este de 5 ani, 

cu posibilitatea reînnoirii 

mandatului o singură dată, indiferent 

de durata mandatului exercitat 

anterior. Atribuțiile membrilor 

Plenului se stabilesc potrivit 

regulamentelor aprobate de către 

Independența și imparțialitatea 

Consiliului Concurenței se poate 

asigura doar pe baza voinței 

Parlamentului României, a cărui 

configurație reprezintă toate 

opțiunile politice rezultate din 

votul cetățenilor. Actuala formă, pe 

de o parte, are în procedură, cu rol 

determinant, un Colegiu 

Consultativ (?!), iar pe de altă 

parte, prin avizul Guvernului și 

numirea de către Președintele 

României face ca membrii 

Consiliului Concurenței să fie 

rezultatul unei voințe politice 

dezechilibrate și subiective. De 

altfel, în anul 1996, componența 

Consiliului a fost stabilită prin 

acordul partidelor politice 

parlamentare, având 10 membri. 

Practica UE este de a elimina 

dependența Consiliului de guvern. 

Procedura reînnoirii mandatului, 

inclusiv limitarea numărului de 

mandate este specifică și altor 
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Consiliului Concurenţei este 

de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o 

singură dată, indiferent de durata 

mandatului exercitat anterior. 

 

(4) Pentru a fi numit membru al 

Consiliului Concurenţei, o 

persoană trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

 

d) să aibă studii superioare de lungă 

durată sau echivalent, dovedite cu 

diplomă recunoscută de statul român; 

e) să dea dovadă de înaltă competenţă 

profesională în domeniul 

concurenţei sau ajutorului de stat; 

f) să beneficieze de o bună reputaţie; 

g) să aibă o vechime de minimum 15 

ani în activităţi din domeniul 

economic sau juridic; 

h) să nu fie incapabilă ori să nu fi 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. 

 

Consiliului Concurenței.” 

 

„(4) Pentru a fi numit membru al 

Consiliului Concurenţei, o 

persoană trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

 

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 și înaltă 

competență 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instituții publice cu rol specific 

aflate sub controlul Parlamentului. 

Procedura propusă asigură atât 

necesitatea continuității rezonabile, 

cât și cele privind înnoirea 

componenței și evitarea 

„anchilozării” activității 

Consiliului. Prin forma actuală, 

rezultată din OUG 6/2020 se 

ajunge la un număr nelimitat de 

mandate, situație nejustificată 

funcțional și potențial negativă din 

punct de vedere al eficienței. 

Amendamentul are în vedere forma 

actuală a legii, modificată prin 

OUG 6/2020, fiind necesară 

corelarea nu doar cu textul 

propunerii, ci și cu textul aflat în 

vigoare. 

Alin. (3) din forma actuală a legii 

(nemodificat!) impune ca membrii 

Consiliului „să se bucure de o 

înaltă reputație profesională și 

probitate civică” ceea ce face 

inutile condițiile de la alin. (4) lit. 

e) și f) în forma propusă. Atât 

textul actual, cât și propunerea au 

formulări evazive, cu o largă marjă 

de subiectivism, ceea ce ar duce la 

contestări și la știrbirea autorității 

profesionale a Președintelui. Prin 

comparație, sintagma „înaltă 

competență profesională și 

managerială” are o reprezentare 

general acceptată în societate și nu 

ridică probleme de interpretare. 

Textele se concentrează într-o 

formulare acoperitoare și care 

elimină redundanțele sau repetițiile 

inutile.  

Textul actual al lit. g), preluat în 

propunerea legislativă este 

redundant. Enumeră, inutil, o serie 
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(5) Preşedintele trebuie să fi îndeplinit 

o funcţie de conducere 

cu largi responsabilităţi pentru o 

perioadă de cel puţin 15 ani, în care a 

făcut dovada înaltei sale competenţe 

profesionale şi manageriale. 

 

 

(9) Mandatul de membru al Plenului 

Consiliului Concurenței încetează: 

a) expirarea duratei fără reînnoirea 

mandatului. 

(introdus prin OUG 6/2020) 

 

f) prin revocare, în cazul în care nu 

mai îndeplinesc condiţiile 

necesare cerute de prezenta lege 

pentru numirea în funcţie, pentru 

încălcarea gravă a prezentei legi sau 

pentru condamnare, prin hotărâre 

judecătorească definitivă, pentru 

săvârşirea unei infracţiuni.” 

 

“(10) Membrii Consiliului 

Concurenţei sunt revocabili, în cazul 

prevăzut la alin. (9) lit. f), de către 

autoritatea care i-a numit în termen 

de 45 de zile de la constatare. 

Procedura de revocare se aprobă prin 

hotărâre a Senatului României. In 

cazul unei hotărârii judecătoreşti 

penale rămase definitivă, ei se 

consideră suspendaţi de drept din 

funcţie.” 

 

(5) Persoana propusă pentru funcția 

de președinte al Consiliului 

Concurenței trebuie să aibă o 

vechime de cel puțin 10 ani într-o 

funcție de demnitate publică sau de 

conducere cu responsabilităţi ce 

implică o înaltă competenţă 

profesională şi managerială.” 

 

„(9) Mandatul de membru al Plenului 

Consiliului Concurenței încetează: 

a) la expirarea duratei mandatului.” 

 

„f) prin revocare, în cazul în care nu 

mai îndeplinește 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 funcție intervine de 

drept. Până la rămânerea definitivă a 

hotărârii judecătorești de condamnare, 

membrii Consiliului Concurenței pot 

fi suspendați din funcție prin 

hotărâre adoptată în ședința comună 

a Camerei Deputaților și Senatului 

de la data punerii în mișcare a 

acțiunii penale. 

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

lit. b)-f) se procedează, conform 

prevederilor alin. (1) și (2), la numirea 

unui nou membru al Consiliului 

Concurenței pentru diferența rămasă 

din mandat. 

(12) Membrii Consiliului Concurenței 

de infracțiuni pentru a adăuga o 

formulă generală care acoperă și 

toate ipotezele enumerate distinct 

anterior.  Reformularea 

concentrează textul, păstrând 

esența normei. 

Forma actuală și cea adoptată de 

Camera Deputaților induc 

interpretarea potrivit căreia un 

membru al Plenului poate să 

rămână în exercitarea mandatului 

și după o condamnare prin hotărâre 

rămasă definitivă. Termenul de „45 

de zile de la constatare” nu are o 

explicație rațională în condițiile în 

care nu se reglementează modul de 

sesizare, verificare și constatare a 

ipotezei invocate. Atributul de 

revocare acordat Senatului nu se 

justifică prin raportare la 

ansamblul normei, iar procedura 

suspendării din funcție trebuie 

corelată în același mod. 

 

Textele alin. (11) și (12) trebuie 

corelate cu modificările aduse la 

alin. (9) și (10). 

 

În condițiile noii reglementări, 

similar altor instituții și autorități 

(ASF, ANRE etc.), numirile 

intermediare se fac pentru diferența 

de mandat rămas de exercitat, 

astfel încât să se asigure o coerență 

a funcționării Plenului. 
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sunt obligați să notifice de îndată 

Plenului survenirea oricărei situații de 

incompatibilitate sau impediment 

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

fiind de drept suspendați din funcție 

din momentul survenirii acestei 

situații. Dacă incompatibilitatea sau 

impedimentul se prelungesc peste 10 

zile consecutive, mandatul încetează 

și se procedează conform 

prevederilor alin. (10) și (11).” 

4  3. După alin. (1) al art. 15 se 

introduce un nou alineat (11) care 

va avea următorul cuprins; 

„11) Senatul propune 2 dintre membrii 

Consiliului Concurenţei, 

între care vicepreşedintele şi un 

consilier de concurenţă, iar Camera 

Deputaţilor propune 3 membrii ai 

Consiliului Concurenţei, respectiv 

preşedintele şi 2 consilieri de 

concurenţă.” 

Se elimină (textele din propunere se 

renumerotează) 

Pentru corelare cu propunerea de 

reformulare a alin. (1) de la art. 15 

5 Art. 15 

(61) Membrii Consiliului 

Concurenței pot fi desemnați, cu 

acordul Plenului acestuia, să 

desfășoare activități în cadrul 

unor organisme sau instituții 

publice ale Uniunii Europene sau 

internaționale, precum și 

activități de asistență tehnică 

finanțate de Uniunea Europeană 

ori de către alte organisme sau 

instituții publice internaționale, în 

condițiile în care activitățile 

respective sunt circumscrise 

domeniului de activitate al 

Consiliului Concurenței și nu 

afectează exercitarea atribuțiilor 

 (Se introduce text nou) 

3. La articolul 15, după alineatul 

(13) se introduce un alineat nou, 

alineatul (14) cu următorul cuprins: 

 

„(14) Membrii Consiliului 

Concurenței pot fi desemnați, cu 

acordul Plenului acestuia, să 

desfășoare activități neremunerate în 

cadrul unor organisme sau instituții 

publice ale Uniunii Europene sau 

internaționale, în condițiile în care 

activitățile respective sunt 

circumscrise domeniului de activitate 

al Consiliului Concurenței și nu 

afectează exercitarea atribuțiilor de 

membru al Consiliului Concurenței.” 

Amendamentul are în vedere forma 

actuală a legii, modificată prin 

OUG 6/2020, fiind necesară 

corelarea nu doar cu textul 

propunerii, ci și cu textul aflat în 

vigoare. 

 

În ipoteza exercitării unor activități 

în afara celor de membru al 

Consiliului și pentru a nu afecta 

imparțialitatea deciziilor trebuie 

asigurate mai multe condiții 

obligatorii: 

- activitatea să se desfășoare într-o 

instituție publică a UE sau 

internațională, cu excepția 

activităților didactice din 

învățământul superior (pentru care 

există deja reglementare!), 
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de membru al Consiliului 

Concurenței. (forma rezultată din 

OUG nr. 6/2020) 

- activitatea să fie neremunerată, 

- să existe aprobarea Plenului 

6 Art. 16 

În caz de vacanță a funcției de 

președinte al Consiliului 

Concurenței, pentru una dintre 

situațiile prevăzute la art. 15 alin. 

(9) lit. b)-f), până la desemnarea 

și numirea, în condițiile legii, a 

unui nou președinte, pentru durata 

rămasă din mandat, interimatul va 

fi asigurat de acel membru al 

Plenului, care are cea mai mare 

vechime în funcția de 

vicepreședinte al Consiliului 

Concurenței. 

9. Art. 16 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„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 unul dintre membrii Consiliului 

Concurenţei, desemnat prin votul 

majorităţii.” 

4. Articolul 16 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 16 – În caz de vacanță a funcției 

de președinte al Consiliului 

Concurenței, pentru una dintre 

situațiile prevăzute la art. 15 alin. (9) 

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

legii, a unui nou președinte, pentru 

durata rămasă din mandat, interimatul 

va fi asigurat de unul dintre 

vicepreședinții Consiliului 

Concurenței, ales  prin votul 

majorității membrilor prezenți.” 

Este absolut nefiresc ca, având doi 

vicepreședinți numiți în funcție de 

Parlament, interimatul să fie 

asigurat de unul dintre membri și 

nu de unul dintre vicepreședinți. 

Inserarea „Art. 16” și termenul 

„ales” rezultă din observația 

Consiliului Legislativ 

7 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 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 

 5. La articolul 17, alineatele (1) și (3)  

se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

„(1) După adoptarea hotărârii de 

numire în funcție, fiecare membru al 

Consiliului Concurenţei depune în 

ședința comună a Camerei 

Deputaților și Senatului următorul 

jurământ: 

„Jur să respect Constituţia şi legile 

ţării, să apăr interesele României, 

drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu 

onoare, demnitate, loialitate, 

responsabilitate şi fără părtinire 

atribuţiile ce-mi revin. Aşa să-mi 

ajute Dumnezeu!”  

 

„ (3) În cazul nedepunerii 

jurământului, din culpă proprie, în 

termen de 30 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al 

 

Pentru corelare cu dispozițiile 

modificate de la art. 15 alin. (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corecție tehnică de redactare și de 

corelare cu dispozițiile de la alin. 

(1) ale art. 17 – nu există 

„prestarea jurământului”. 
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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. 

României 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.” 

De asemenea, trebuie distins între 

nedepunerea jurământului din 

cauza unei împiedicări subiective 

sau din cauza unei culpe proprii. 

Pentru corelare cu dispozițiile 

modificate la art. 15 cu privire la 

numire și la restul de mandat rămas 

neexercitat. 

8 Articolul 18 

(1) Mandatele membrilor 

Consiliului Concurenței încep de 

la data depunerii jurământului de 

către aceștia și expiră la 

împlinirea termenelor prevăzute 

la art. 15 alin. (2), calculate de la 

această dată. 

(2) Dacă, până la expirarea 

mandatului în curs, președintele 

Consiliului Concurenței desemnat 

pentru mandatul următor nu va fi 

prestat jurământul cu respectarea 

dispozițiilor art. 17, membrii 

Consiliului Concurenței în 

exercițiu își vor continua 

activitatea până la depunerea 

jurământului de către președintele 

Consiliului, desemnat pentru 

mandatul următor sub conducerea 

președintelui anterior.(3) În 

situația în care până la expirarea 

duratei mandatului unui membru 

al Plenului Consiliului 

Concurenței, în condițiile art. 15 

alin. (9) lit. a), nu este numit un 

succesor, membrul Plenului al 

cărui mandat expiră își va 

continua activitatea până la 

depunerea jurământului de către 

cel desemnat pentru mandatul 

următor. 

10. Art. 18 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

“(1) Mandatele membrilor Consiliului 

Concurenţei încep de la 

data depunerii jurământului de către 

aceştia şi expiră la împlinirea 

termenelor prevăzute la art. 15 alin. 

(3), calculate de la această dată. 

 

(2) În situaţia în care până la expirarea 

duratei mandatului unui 

membru al Consiliului Concurenţei, în 

condiţiile art. 15 alin. (10) lit. a), 

nu este numit un succesor, membrul 

Consiliului Concurenţei al cărui 

mandat expiră îşi va continua 

activitatea până la depunerea 

jurământului 

de către cel desemnat pentru mandatul 

următor.” 

6. 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), calculat de la această 

dată. 

(2) Membrii Consiliului Concurenței 

al căror mandat a încetat prin 

împlinirea termenului prevăzut la 

art. 15 alin. (2) își continuă 

exercitarea atribuțiilor stabilite de 

prezenta lege până la finalizarea 

procedurilor prevăzute la art. 15 și 

17 alin. (1) pentru mandatul 

următor. 

Potrivit observațiilor din Avizul 

Consiliului Legislativ. 

 

 

 

 

Nu există mai multe termene ci 

unul singur, cel de 5 ani. 

 

 

Prin eliminarea formulei unor 

mandate intercalate, regula trebuie 

aplicată tuturor membrilor 

Consiliului. Restul formulărilor 

sunt corelate în raport de 

propunerile de mai sus cu 

observarea rigorilor de tehnică 

normativă. 
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9 Articolul 19 

(1) Consiliul Concurenței își 

desfășoară activitatea, deliberează 

și ia decizii în plen sau în comisii. 

Plenul Consiliului Concurenței se 

întrunește valabil în prezența 

majorității membrilor în funcție, 

dar nu mai puțin de 3 dintre 

aceștia, și adoptă hotărâri cu votul 

majorității membrilor prezenți. 

Comisia adoptă hotărâri cu 

majoritatea voturilor membrilor. 

Plenul adoptă hotărâri asupra 

chestiunilor de natură economico-

administrativă, la solicitarea 

președintelui. 

(2) Fiecare comisie este formată 

din 3 membri ai Plenului 

Consiliului Concurenței. 

Președintele Consiliului 

Concurenței stabilește 

componența comisiei pentru 

fiecare caz în parte și îl 

desemnează pe unul dintre 

membri pentru a conduce lucrările 

acesteia. La cererea unui membru 

al comisiei sau a președintelui 

Consiliului Concurenței, cazul cu 

care comisia a fost învestită este 

supus atenției Plenului Consiliului 

Concurenței, care va decide. 

(3) Pe baza hotărârii luate de plen 

sau de comisie, după caz, 

președintele Consiliului 

Concurenței dispune, prin ordin, 

efectuarea de investigații. Prin 

același ordin este desemnat 

raportorul de caz, în baza 

propunerii directorului general. 

11. Alin. (1) al art. 19 se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 

„(1) Consiliul Concurenţei îşi 

desfăşoară activitatea, deliberează şi 

ia decizii în plen sau în comisie. 

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 preşedintelui. 

(2) Comisia este formată din 3 

membri ai Consiliului 

Concurenţei şi este condusă de 

vicepreşedinte. Preşedintele 

Consiliului 

Concurenţei stabileşte componenţa 

comisiei pentru fiecare caz în parte. 

La cererea unui membru al comisiei 

sau a preşedintelui Consiliului 

Concurenţei, cazul cu care comisia a 

fost învestită este supus atenţiei 

plenului Consiliului Concurenţei, care 

va decide. 

(3) Preşedintele Consiliului 

Concurenţei dispune, prin ordin, 

efectuarea de investigaţii, în baza 

motivaţiei şi indiciilor prezentate de 

direcţiile de specialitate. Prin acelaşi 

ordin este desemnat raportorul de 

caz.” 

7. Articolul 19 se modifică și va 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 

președinte. 

(2) Potrivit sesizărilor primite, 

președintele Consiliului Concurenței 

dispune efectuarea unei evaluări 

prealabile, de către compartimentele 

de specialitate din cadrul Consiliului, 

cu privire la respectarea procedurilor 

de sesizare și a competenței legale a 

Consiliului, fixând un termen ce nu 

poate depăși 60 de zile de la sesizare. 

Pe baza evaluării prealabile, care 

trebuie să conțină referiri cu privire 

la autorul și obiectul sesizării, 

procedura și competența aplicabile în 

speță, preşedintele Consiliului 

Concurenţei propune Plenului 

efectuarea de investigaţii și 

desemnarea unui raportor, dintre 

membrii Consiliului, pentru fiecare 

caz în parte, sau clasarea sesizării. 

(4) În aplicarea prezentei legi, 

Consiliul Concurenței examinează și 

hotărăște în plen cu privire la: 

a) declanșarea investigațiilor sau 

clasarea sesizării pentru fiecare caz 

în parte; 

b) adoptarea rapoartelor de 

investigație și a măsurilor corelative, 

cu opiniile concurente sau 

divergente, după caz, formulate de 

Potrivit observațiilor din Avizul 

Consiliului Legislativ. 

 

Amendamentul corelează textul cu 

textele propuse cu privire la 

componența Consiliului. 

 

Nu se justifică și nu există un 

asemenea sistem de lucru (prin 

comparație cu organisme similare), 

cu „plen și comisie”. În plus, în 

condițiile în care președintele 

Consiliului stabilește componența 

comisiilor, dispune efectuarea de 

investigații și desemnează 

raportorul pentru fiecare caz în 

parte, acesta încetează a mai fi 

„primus inter pares”, ci devine o 

autoritate distinctă, cu atribuții 

discreționare. Consiliul dispune de 

personal de specialitate, de experți 

și competențele trebuie separate și 

echilibrate. 

 

Membrii Consiliului trebuie să-și 

desfășoare activitatea numai în 

plen. Toate textele trebuie corelate, 

inclusiv cele privind procedura de 

sesizare și declanșare a unei 

investigații. 
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(4) În aplicarea prezentei legi, 

Consiliul Concurenței examinează 

în plen: 

a) rapoartele de investigație, cu 

eventualele obiecții formulate la 

acestea, și decide asupra 

măsurilor de luat; 

b) autorizarea concentrărilor 

economice; 

c) punctele de vedere, 

recomandările și avizele 

formulate în realizarea atribuțiilor 

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 și orice 

alte rapoarte privind concurența și 

ajutoarele de stat; 

f) incidența prevederilor art. 60 

alin. (4). 

(5) Plenul Consiliului 

Concurenței va putea delega 

exercitarea atribuțiilor prevăzute 

la alin. (4) lit. a), b) și c) unei 

comisii formate din 3 membri ai 

Plenului Consiliului Concurenței. 

(6) În formațiunile deliberative 

fiecare membru dispune de un 

vot; în caz de partaj egal al 

voturilor, soluția votată de 

președinte prevalează. 

(7) Deciziile adoptate de Consiliul 

Concurenței în plen conform 

prevederilor alin. (4) se semnează 

de către președinte, în numele 

Consiliului Concurenței. Acestea 

vor putea fi atacate în termen de 

membri ai Consiliului; 

c) autorizarea concentrărilor 

economice; 

d) punctele de vedere, recomandările 

și avizele formulate în realizarea 

atribuțiilor; 

e) proiectele de reglementări propuse 

spre adoptare; 

f) raportul anual prevăzut la art. 30 

alin. (1), raportul anual privind 

ajutoarele de stat, precum și orice 

alte rapoarte privind concurența și 

ajutoarele de stat; 

g) incidența prevederilor art. 60 alin. 

(4); 

h) orice alte chestiuni stabilite 

potrivit prezentei legi. 

(5) În plen fiecare membru al 

Consiliului dispune de un vot; 

(6) Hotărârile Consiliul Concurenței 

se semnează de către președinte și se 

publică pe pagina de internet a 

Consiliului. Hotărârile care privesc 

sesizări și investigații se comunică 

părților interesate și pot fi atacate în 

termen de 30 de zile de la publicare, 

sau, după caz, de la comunicare, la 

instanța de contencios administrativ 

din cadrul Curții de Apel București, 

potrivit legii. 
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30 de zile de la publicare sau, 

după caz, de la comunicare, în 

procedura de contencios 

administrativ la Curtea de Apel 

București. Sentința va fi 

pronunțată fără drept de apel, 

împotriva ei putând fi declarat 

recurs la Înalta Curte de Casație și 

Justiție. 

10  15. Alin. (5) al art. 21 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

„(5) Activitatea inspectorilor de 

concurenţă cu studii juridice, 

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.” 

8. Alineatul (5) al articolului 21 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(5) Activitatea inspectorilor de 

concurenţă cu studii juridice, 

constituie vechime în specialitate 

juridică şi este asimilată 

vechimii în munca juridică 

desfăşurată de consilierul juridic, 

potrivit prevederilor art. 7 din Legea 

nr. 514/2003 privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de consilier 

juridic, cu completările ulterioare.” 

Potrivit observațiilor Consiliului 

Legislativ 

11  16. După art. 21 se introduc două noi 

articole 211 şi 212, cu următorul 

cuprins: 

“Art. 211 

(1) Funcţia publică de specialitate din 

Consiliul Concurenţei se 

clasifică în funcţie publică de 

specialitate de conducere şi funcţie 

publică de specialitate de execuţie. 

(2) Funcţiile publice de specialitate de 

conducere ale Consiliului Concurenţei 

sunt: director, director adjunct, şef 

serviciu şi şef birou. 

(3) Funcţiile publice de specialitate de 

9. După articolul 21 se introduce un 

articol nou, Art. 211 având 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 

Potrivit observațiilor Consiliului 

Legislativ 

 

 

 

Textul este sistematizat și corelat 

cu restul propunerii. 
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execuţie ale Consiliului Concurenţei 

sunt: inspector de concurenţă 

superior, inspector de concurenţă 

principal, inspector de concurenţă 

asistent şi inspector de concurenţă 

debutant. 

(4) Concursul pentru recrutarea 

funcţionarilor publici de specialitate 

din Consiliului Concurenţei se 

desfăşoară în cazul în care, pentru 

ocuparea unui post vacant, se înscriu 

minimum 2 candidaţi. 

(5) Funcţionarii publici de specialitate 

ai Consiliului Concurenţei sunt 

independenţi din punct de vedere al 

opiniei în realizarea atribuţiilor ce le 

revin şi se bucură de stabilitate. 

(6) Funcţionarii publici de specialitate 

ai Consiliului Concurenţei pot fi 

percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi 

preventiv numai cu acordul 

preşedintelui Consiliului Concurenţei. 

(7) Este interzisă implicarea directă 

sau indirectă a membrilor plenului în 

investigaţiile derulate de personalul de 

specialitate al Consiliului 

Concurenţei, cu excepţia celor 

prevăzute la art.19 alin. (3). 

(8) În exercitarea atribuţiilor lor, 

funcţionarii publici de specialitate din 

cadrul Consiliului Concurenţei trebuie 

să se abţină de la orice activitate în 

legătură cu care au, direct sau indirect, 

un interes personal, mai ales de 

rudenie sau financiar, de natură a le 

compromite independenţa. 

(9) Funcţionarul public de specialitate 

căruia, în exercitarea atribuţiilor sale, 

i-a fost repartizată o lucrare de natura 

execuţie ale Consiliului Concurenţei 

sunt: inspector de concurenţă 

superior, inspector de concurenţă 

principal, inspector de concurenţă 

asistent şi inspector de concurenţă 

debutant. 

(4) Concursul pentru recrutarea 

funcţionarilor publici de specialitate 

din Consiliului Concurenţei se 

desfăşoară în cazul în care, pentru 

ocuparea unui post vacant, se înscriu 

cel puțin 2 candidaţi care îndeplinesc 

condițiile 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 găsește în ipoteza 

prevăzută la alin. (8), funcţionarul 

public de specialitate căruia, în 

exercitarea atribuţiilor sale, i-a fost 

repartizată o lucrare ce determină 

obligația de abținere, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evită redundanța unor 

formulări. Dacă sunt obligați la 

independență în exercitarea 

atribuțiilor, interdicția stabilită 

pentru terți este inutilă, mai ales că 

este lipsită de sancțiune. 

 

Textul propunerii este flagrant 

neconstituțional 

 

 

 

 

Prin propunerile făcute pentru a 

alin. (7) – (10) se impune o 

simplificare și o sistematizare a 

textelor. 
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celei prevăzută la alin. (8), va informa 

de îndată superiorul pe linie ierarhică, 

care are obligaţia să ia măsurile ce se 

impun, în special, degrevarea 

funcţionarului public de specialitate 

de respectiva lucrare. 

(10) Calitatea de funcţionar public de 

specialitate al Consiliului 

Concurenţei este incompatibilă cu: 

a) exercitarea oricărei alte activităţi 

profesionale sau de consultanţă, 

precum şi cu deţinerea de funcţii ori 

de demnităţi publice, cu excepţia 

activităţii didactice de orice fel; 

b) calitatea de asociat sau acţionar ori 

membru în organele de 

conducere, administrare sau control 

ale unor entităţi publice ori private; 

c) calitatea de membru al unui grup de 

interes economic. 

(11) Funcţionarii publici de 

specialitate ai Consiliului Concurenţei 

pot participa la editarea de publicaţii, 

pot elabora articole, studii de 

specialitate, lucrări literare ori de 

cercetare ştiinţifică şi pot participa la 

emisiuni audiovizuale, cu excepţia 

celor cu caracter politic. 

(12) Funcţionarii publici de 

specialitate ai Consiliului Concurenţei 

pot fi membri ai societăţilor ştiinţifice 

sau academice, precum şi ai oricăror 

persoane juridice de drept privat fără 

scop patrimonial. In celelalte cazuri, 

funcţionarii publici de specialitate pot 

fi membri inactivi. 

Art.212  

(1) Persoanele care au exercitat o 

funcţie de demnitate publică în cadrul 

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 pot participa la 

acțiuni sau dezbateri cu caracter 

politic. 

(10) Funcţionarii publici de 

specialitate din cadrul Consiliului 

Concurenţei pot fi membri unor 

persoane juridice de drept privat fără 

scop patrimonial.” 
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Consiliului Concurenţei nu pot 

exercita o activitate profesională în 

sectorul privat, remunerată sau nu, în 

termen de trei ani de la data încetării 

mandatului. 

(2) Persoanele care au exercitat o 

funcţie publică de specialitate 

în cadrul Consiliului Concurenţei nu 

pot exercita o activitate profesională 

în sectorul privat, remunerată sau nu, 

în termen de trei ani de la data 

încetării raporturilor de serviciu, dacă 

respectiva activitate este în legătură 

cu cazurile investigate şi finalizate în 

ultimii trei ani de activitate. 

(3) În situaţia în care persoana care a 

exercitat o funcţie de demnitate 

publică sau funcţie publică de 

specialitate nu respectă prevederile 

prezentului articol, autoritatea se 

poate adresa Secţiei de contencios 

administrativ şi fiscal a Tribunalului 

Bucureşti, solicitând obligarea 

persoanei în cauză la încetarea 

activităţilor care sunt incompatibile cu 

interesul legitim al autorităţii de 

concurenţă; 

(4) La încetarea mandatului, respectiv 

a raporturilor de serviciu, persoana 

care a exercitat o funcţie de demnitate 

publică sau o funcţie publică de 

specialitate în cadrul Consiliului 

Concurenţei are obligaţia de a da o 

declaraţie prin care atestă că a luat 

cunoştinţă de prevederile prezentului 

articol şi se obligă să nu desfăşoare 

activităţi incompatibile cu interesele 

Consiliului Concurenţei în condiţiile 

prezentului articol. 

Se elimină. Propunerea este vădit 

neconstituțională. În orice caz, este 

inutilă și contradictorie. 
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(5) Modelul declaraţiei prevăzute la 

alin. (4) va fi stabilit prin instrucţiuni 

ale Consiliului Concurenţei.” 

12 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 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. 

(3) În cadrul Consiliului 

Concurenţei funcţionează 

Colegiul Consultativ, ca organism 

17. Art. 23 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„În organizarea Consiliului 

Concurenţei funcţionează un 

secretar general şi un secretar general 

adjunct, numiţi şi eliberaţi din 

funcţie prin decizie a prim-

ministrului.” 

10. Articolul 23, se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 23. ─ În organizarea Consiliului 

Concurenței funcționează un secretar 

general și doi secretari generali 

adjuncți, numiți și eliberați din 

funcție, la propunerea Președintelui 

de Plenul Consiliul Concurenței. 

Atribuțiile secretarului general și ale 

secretarilor generali adjuncți sunt 

stabilite de plenul Consiliului 

Concurenței.” 

 

 

 

 

 

 
Nu se justifică introducerea numirii 

secretarului general și al 

adjuncților acestuia de către 

primul-ministru. În aceste condiții, 

numirea se face de către Consiliu 

la propunerea Președintelui, 

păstrând independența funcționării 

Consiliului, în acord cu practica 

Uniunii Europene care consacră 

necesitatea independenței 

Consiliului în primul rând față de 

Guvern. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru corelare cu modificările 

propuse la art. 15, alin. (3)-(8) nu 

se mai justifică. În plus, este 

../../../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp656314/00103070.htm
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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 

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. 

nefirească existența unui Colegiu 

Consultativ care își desfășoară 

activitatea pe cheltuiala Consiliului 

Concurenței. 
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(8) Modul de numire a membrilor, 

rolul, funcţionarea şi organizarea 

Colegiului Consultativ sunt 

prevăzute în regulamentul de 

funcţionare, aprobat prin hotărâre 

a Guvernului. 

13  19. Alin. (5) al art. 31 modifică şi va 

avea următorul cuprins. 

“(5) Veniturile proprii realizate de 

Consiliul Concurenţei din 

încasarea şi reţinerea taxei de 

autorizare a concentrărilor economice 

se utilizează pentru: 

a) pregătire profesională pentru 

personalul Consiliului 

Concurenţei; 

b) consultanţă şi expertiză; 

c) indemnizaţie de performanţă 

acordată o data pe an personalului 

Consiliului Concurenţei cu rezultate 

deosebite, care nu se ia în calcul la 

stabilirea sporurilor şi a celorlalte 

elemente ale sistemului de 

salarizare prevăzut de Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

d) editarea şi tipărirea Revistei 

Române de Concurenţă; 

d1) organizarea de către Consiliul 

Concurenţei de congrese, 

conferinţe şi alte acţiuni de protocol 

similare; 

e) alte activităţi din domeniul de 

activitate a Consiliului Concurenţei, 

în condiţiile legii. 

11. La articolul 31 alineatul (5), 

partea introductivă și litera c) se 

modifică și 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 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;” 

 

Potrivit observațiilor Consiliului 

Legislativ 

14  20. Alin. (7)-(12) ale art. 31 se 

abrogă. 

12. Alineatele (7)-(12) ale articolului 

31 se abrogă. 

 

15  21. Alin. (1) al art. 38 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

13. Alineatul (1) al articolul 38 se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

Potrivit observațiilor Consiliului 

Legislativ 
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“(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute de prezenta lege, 

inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi 

cu puteri de inspecţie, cu excepţia 

inspectorilor debutanţi, şi au 

următoarele puteri de inspecţie:” 

„(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute de prezenta lege, cu 

excepţia inspectorilor debutanţi, 

inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi 

cu puteri de inspecţie după cum 

urmează:” 

 

 

 

 

Reformulare pentru evitarea unui 

text confuz și repetitiv 

16  22. După alin. (2) al art. 55 se 

introduc două alineate (21) şi (22) 

cu următorul cuprins: 

„(21) In 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.” 

14. După alin. (2) al art. 55 se 

introduc două alineate (21) şi (22) 

cu următorul cuprins: 

„(21) In 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.” 

 

17  23. După alin. (2) al art. 55 se 

introduce un nou alineat (21) cu 

următorul cuprins: 

„(21) In cazul în care cifra de afaceri 

totală a contravenienţilor 

se situează sub echivalentul în lei a 

unui 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.” 

Se elimină Reia o parte din propunerea de la 

pct. 22 

18  24. Art. 70 şi 71 se abrogă. 15. Art. 70 şi 71 se abrogă.  
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19  25. Art. 72 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

“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 completata prin prezenta lege, vor fi 

modificate corespunzător în termen 

de 45 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi.” 

Se elimină În forma actuală a legii, textul 

art. 72 se referă la protecția SPP 

pentru președintele Consiliului 

Concurenței 

   Art. II – În termen de 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Camera Deputaților și Senatul vor 

demara procedurile pentru numirea 

membrilor Consiliului Concurenței. 

Pentru aplicarea modificărilor 

propuse la art. 15 și urm, este 

necesară introducerea unor 

dispoziții tranzitorii care să 

reglementeze încetarea mandatelor 

aflate în derulare și eliminarea unei 

situații de discriminare la 

posibilitatea obținerii unui mandat 

reînnoibil pentru cei care se află în 

exercitarea unui mandat dobândit 

potrivit reglementărilor anterioare 

legii modificate. 

   Art. III – Mandatele de membru al 

Consiliului Concurenței aflate în 

exercițiu la data intrării în vigoare a 

prezentei legi încetează la data 

depunerii jurământului de către 

membrii Consiliului Concurenței 

numiți în condițiile prevăzute la Art. 

I, nefiind luate în considerare în 

aplicarea dispozițiilor art. 15 alin. 

(2). 

  

Pentru considerentele arătate la nr. 

punctul Art. II 

 

   Art. IV – Regulamentele și 

instrucțiunile Consiliului 

Concurenței necesare punerii în 

aplicare a Legii concurenței nr. 

21/1996, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, astfel cum 

Pentru coerența punerii în aplicare 

a modificărilor legislative 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/8005
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/8005
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a fost modificată și completată prin 

prezenta lege, vor fi emise în termen 

de 45 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

senator Șerban Nicolae 


