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1. Capitolul IV

Consiliul Concurenței
La articolul  21,  după punctul  2  se  introduc
paisprezece noi puncte,  punctele  21 – 214,  cu
următorul cuprins:
21.  Titlul  capitolului  IV  se  modifică și  va
avea următorul cuprins: 

Capitolul  IV  Înființarea  și  funcționarea
Consiliului  Concurenței  și  statutul
membrilor  plenului  și  personalului  de
specialitate.

Grup PSD – Comisia juridică

1. Titlul „Capitolul IV Consiliul Concurenței”
se modifică și devine „Capitolul IV Înființarea
și  funcționarea  Consiliului  Concurenței  și
statutul membrilor plenului și personalului de
specialitate”.

Capitolul IV
Consiliul Concurenței

1. La articolul 21, după punctul 2 se introduc
paisprezece noi puncte, punctele 21 – 214, cu
următorul cuprins:

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

Capitolul  IV  Înființarea  și  funcționarea
Consiliului  Concurenței  și  statutul
membrilor  plenului  și  personalului  de
specialitate.

2. 22. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și
va avea următorul cuprins:
(1) Plenul  Consiliului  Concurenței  este  un
organ colegial  și  este  format  din  9  membri,
după  cum  urmează:  un  președinte,  2
vicepreședinți și 6 consilieri de concurență. 
Membrii  Consiliului  Concurenței  sunt
numiți  prin  decret  de  către  Președintele
României, pe baza votului dat de Parlament,
la  propunerea  comisiilor  juridice  ale  celor

2.  Alin.1  al  art.15  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„(1) Consiliul  Concurenței  este  un  organ
decizional, colegial,  fără  personalitate
juridică, format  din  5 membri,  după  cum
urmează:  un președinte,  un  vicepreședinte și  3
consilieri  de  concurență.  Numirea  membrilor
Consiliului  Concurenței  se  realizează  de  către
Președintele  României,  la  propunerile celor
două camera ale Parlamentului, după audierea

22.La articolul 15, alineatul (1) se modifică și
va avea următorul cuprins:
(1) Plenul  Consiliului  Concurenței  este  un
organ colegial  și este format din  9  membri,
după  cum  urmează:  un  președinte,  2
vicepreședinți și 6 consilieri de concurență. 
Membrii  Consiliului  Concurenței  sunt
numiți  prin  decret  de  către  Președintele
României, pe baza votului dat de Parlament,
la  propunerea  comisiilor  juridice  ale  celor
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două Camere.”

Grup PSD – Comisia juridică

candidaților  în  comisiile  de  specialitate  ale
Parlamentului.  Respingerea  unei  propuneri se
poate face doar cu condiția prezentării motivelor
pe care aceasta se bazează, conform criteriilor
prevăzute în prezenta lege.”

două Camere.”

Grup PSD – Comisia juridică

3. 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  Concurenței,  între  care
vicepreședintele și un consilier de concurență,
iar Camera Deputaților propune 3 membrii ai
Consiliului  Concurenței,  respectiv
președintele și 2 consilieri de concurență.”

Se elimină

4. 23. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(2) Durata  mandatului  membrilor  Consiliului
Concurenței  este  de  5  ani,  acesta  putând  fi
reînnoit  o  singură  dată,  indiferent  de  durata
mandatului exercitat anterior.”

Grup PSD – Comisia juridică

24. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(4) Pentru  a  fi  numit  membru  al  Consiliului
Concurenței,  o  persoană  trebuie  să
îndeplinească următoarele condiții:
a) să fie cetățean român;
b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

4.  Alin.(2)  al  art.15  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„(2) Durata  mandatului  membrilor  Consiliului
Concurenței  este  de  5  ani,  acesta  putând  fi
reînnoit  o  singură  dată,  indiferent  de  durata
mandatului exercitat anterior.”

5.  Alin.(4)  al  art.15  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„(4) Pentru  a  fi  numit  membru  al  Consiliului
Concurenței, o persoană trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) să fie cetățean roman;
b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

23. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și
va avea următorul cuprins:
(2) Identice

24. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și
va avea următorul cuprins:
(4) Identic

a) Identic
b) identic
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c)  să aibă studii  superioare  de lungă durată
sau  echivalent,  dovedite  cu  diplomă
recunoscută de statul român;

d)  să  dea  dovadă  de  înaltă  competență
profesională   în  domeniul  concurenței  sau
ajutorului de stat;

e) să beneficieze de o buna reputație;

f)  să  aibă  o vechime  de  minimum  10 ani  în
activități din domeniul economic sau juridic;

g)  să  nu  fie incapabilă  ori  să  nu  fi  fost
condamnată  pentru  infracțiuni  contra
patrimoniului  prin  nesocotirea  încrederii,
infracțiuni  de  corupție,  delapidare,  infracțiuni
de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni
prevăzute  de  Legea  nr.656/2002  pentru
prevenirea  și  sancționarea  spălării  banilor,
precum  și  pentru  instituirea  unor  măsuri  de
prevenire și combatere a finanțării terorismului,
republicată,  cu  modificările  ulterioare,  sau
pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege
ori alte infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru
care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de
3 ani sau mai mare.”

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;

e)  să  dea  dovadă  de  înaltă  competență
profesională   în  domeniul  concurenței  sau
ajutorului de stat;

f) să beneficieze de o buna reputație;

g)  să  aibă  o  vechime  de  minimum  15 ani  în
activități din domeniul economic sau juridic;

h) să nu fie incapabilă ori nu a fost condamnată
pentru  infracțiuni  contra  patrimoniului  prin
nesocotirea  încrederii,  infracțiuni  de  corupție,
delapidare,  infracțiuni  de  fals  în  înscrisuri,
evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea
nr.656/2002  pentru  prevenirea  și  sancționarea
spălării banilor, precum și pentru instituirea unor
măsuri  de  prevenire  și  combatere  a  finanțării
terorismului,  republicată,  cu  modificările
ulterioare,  sau pentru infracțiunile prevăzute de
prezenta  lege  ori  alte  infracțiuni  săvârșite  cu
intenție, pentru care legea prevede o pedeapsă cu
închisoarea de 3 ani sau mai mare.”

La articolul 15, litera c) a alineatului (4) se
elimină

Devine c) - identic

Devine d) - identic

Devine e) – identic

f)  să aibă  o vechime de minimum  10 ani  în
activități din domeniul economic sau juridic;

Devine g) identic
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Grup PSD – Comisia juridică

25. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(5) Președintele trebuie să fi îndeplinit  funcții
de conducere cu largi responsabilități  pentru o
perioadă de cel puțin 15 ani, în care a făcut
dovada înaltei  sale  competențe profesionale și
manageriale.”

Grup PSD – Comisia juridică

26.  La  articolul  15,  alineatul  (9)  lit.f)  se
modifică și va avea următorul cuprins:
„f)  prin  revocare,  în  cazul  în  care  nu  mai
îndeplinesc  condițiile  necesare  cerute  de
prezenta  lege  pentru  numirea  în  funcție,
pentru  încălcarea  gravă  a  prezentei  legi  sau
pentru  condamnare,  prin  hotărâre
judecătorească definitivă, pentru săvârșirea unei
infracțiuni.”
Grup PSD – Comisia juridică

27. La articolul 15, alineatul (10) se modifică
și va avea următorul cuprins:
„(10)  Membrii  Consiliului  Concurenței  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

6.  Alin.(5)  al  art.15  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„(5) Președintele trebuie să fi îndeplinit o funcție
de conducere cu largi responsabilități  pentru o
perioadă de cel  puțin 15 ani,  în  care a  făcut
dovada  competenței  sale  profesionale  și
manageriale.”

7. Alin.(9) lit.f) al art.15 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„f)  prin  revocare,  în  cazul  în  care  nu  mai
îndeplinesc  condițiile  necesare  cerute  de
prezenta  lege  pentru  numirea  în  funcție,
pentru  încălcarea  gravă  a  prezentei  legi  sau
pentru condamnare, prin hotărâre judecătorească
definitivă, pentru săvârșirea unei infracțiuni.”

8.  Alin.(10)  al  art.15  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„(10)  Membrii  Consiliului  Concurenței  sunt
revocabili, în cazul prevăzut la  alin.(9) lit.f), de
către autoritatea care i-a numit în termene de 45
de  zile  de  la  constatare.  Procedura  de

25. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(5) Președintele trebuie să fi îndeplinit  funcții
de conducere cu largi responsabilități pentru o
perioadă de cel puțin 15 ani, în care a făcut
dovada înaltei sale competențe profesionale și
manageriale.”

26.La  articolul  15,  alineatul  (9)  lit.f)  se
modifică și va avea următorul cuprins:
f) identic

 

27.La articolul 15, alineatul (10) se modifică
și va avea următorul cuprins:
„(10)  Membrii  Consiliului  Concurenței  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
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revocare  se  aprobă  prin  hotărâre  a
Parlamentului  României.  În  cazul  unei
hotărâri judecătorești penale rămase definitive,
ei  se  consideră  suspendați  de  drept  din
funcție.”

Grup PSD – Comisia juridică

revocare se aprobă prin hotărâre a Senatului
României. În cazul unei  hotărârii judecătorești
penale  rămase  definitivă,  ei  se  consideră
suspendați din funcție.”

revocare  se  aprobă  prin  hotărâre  a
Parlamentului  României.  În  cazul  unei
hotărâri  judecătorești  penale  rămase
definitive, ei se consideră suspendați de drept
din funcție.”

5. 28.  Articolul  16  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„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
unul dintre membrii  Consiliului Concurenței,
desemnat  prin  votul  majorității  membrilor
prezenți.”

Grup PSD – Comisia juridică

9.  Art.16  se  modifică  și  va  avea  următorul
cuprins:
„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
unul  dintre  membrii  Consiliului  Concurenței,
desemnat prin votul majorității.”

28.Articolul  16  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„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  unul  dintre  membrii  Consiliului
Concurenței, desemnat prin votul majorității
membrilor prezenți.”

6. 29.Articolul  18  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
Art.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) În situația în care până la expirarea duratei

10. Art.18 se modifică și  va avea următorul
cuprins:
„(1)  Mandatele  membrilor  Consiliului
Concurenței  încep  de  la  data  depunerii
jurământului  de  către  aceștia  și  expiră  la
împlinirea  termenelor  prevăzute  la  art.15  alin.
(3), calculate de la această dată.

(2) În situația în care până la expirarea duratei

29.Articolul  18  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
Art.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) În situația în care până la expirarea duratei
5
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mandatului  unui  membru  al  Consiliului
Concurenței,  în  condițiile  art.15  alin.(9) lit.a),
nu  este  numit  un  succesor,  membrul
Consiliului  Concurenței al  cărui  mandat
expiră  își  va  continua  activitatea  până  la
depunerea  jurământului  de  către  cel  desemnat
pentru mandatul următor.”

Grup PSD – Comisia juridică

mandatului  unui  membru  al  Consiliului
Concurenței,  în condițiile  art.15 alin.(10) lit.a),
nu este numit un succesor, membrul Consiliului
Concurenței al  cărui  mandat  expiră  își  va
continua  activitatea  până  la  depunerea
jurământului  de  către  cel  desemnat  pentru
mandatul următor.”

mandatului  unui  membru  al  Consiliului
Concurenței,  în condițiile  art.15 alin.(9) lit.a),
nu  este  numit  un  succesor,  membrul
Consiliului  Concurenței al  cărui  mandat
expiră  își  va  continua  activitatea  până  la
depunerea jurământului de către cel desemnat
pentru mandatul următor.”

7. 210. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(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 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.”

Grup PSD – Comisia juridică

211. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și
va avea următorul cuprins:

„(2) Comisiile sunt  formate din câte 3 membri
ai  Consiliului  Concurenței.   Fiecare  comisie
este  condusă  de  către  președintele  Consiliului
Concurenței  sau  de  către  un  vicepreședinte.

11. Alin.(1) al art.19 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(1)  Consiliul  Concurenței  își  desfășoară
activitatea, deliberează și ia decizii în plen sau în
comisie.  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.”

12.  Alin.(2)  al  art.19  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„(2)  Comisia este  formată  din  3  membri  ai
Consiliului  Concurenței  și  este  condusă  de
vicepreședinte.  Președintele  Consiliului
Concurenței  stabilește  componența  comisiei

210. La articolul 19, alineatul (1) se modifică
și va avea următorul cuprins:
„(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 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.”

211. La articolul 19, alineatul (2) se modifică
și va avea următorul cuprins:
„(2)  Comisiile  sunt   formate  din  câte  3
membri  ai  Consiliului  Concurenței.   Fiecare
comisie  este  condusă  de  către  președintele
Consiliului  Concurenței  sau  de  către  un
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Președintele  Consiliului  Concurenței  stabilește
componența  comisiei  pentru  fiecare  caz  în
parte. 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.”

Grup PSD – Comisia juridică

212. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(3)  Președintele  Consiliului  Concurenței
dispune,  prin ordin,  efectuarea  de investigații,
în baza motivației și indiciilor prezentate de
direcțiile  de  specialitate.  Prin  același  ordin
este desemnat raportorul de caz.”

Grup PSD – Comisia juridică

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

Grup PSD – Comisia juridică

pentru  fiecare  caz  în  parte.  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.”

13.  Alin.(3)  al  art.19  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„(3)  Președintele  Consiliului  Concurenței
dispune, prin ordin, efectuarea de investigații, pe
baza  motivației  și  indiciilor  prezentate  de
direcțiile de specialitate. Prin același ordin este
desemnat raportorul de caz.”

14. Alin.(5) al art.19 se abrogă.

vicepreședinte.  Președintele  Consiliului
Concurenței  stabilește  componența  comisiei
pentru  fiecare  caz  în  parte.  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.”

212. La articolul 19, alineatul (3) se modifică
și va avea următorul cuprins:

Identic

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

Grup PSD – Comisia juridică

8. 3. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„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
constituie  aparatul  propriu,  la  nivel  central  şi
local.” (text ordonanță)

La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„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
constituie  aparatul  propriu,  la  nivel  central  şi
local.”
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214. La articolul 21, alineatul (5) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(5) Activitatea inspectorilor de concurență cu
studii juridice constituie vechime în specialitate
juridică  și  este  asimilată  vechimii  în  munca
juridică  desfășurată  de  consilierul  juridic,
potrivit  prevederilor  art.7  din  Legea
nr.514/2003 privind  organizarea  și  exercitarea
profesiei  de  consilier  juridic,  cu  completările
ulterioare.”

Grup PSD – Comisia juridică

15.  Alin.(5)  al  art.21  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„(5)  Activitatea  inspectorilor  de  concurență  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 și este asimilată vechimii în
munca juridică desfășurată de consilierul juridic,
potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.514/2003
privind  organizarea  și  exercitarea  profesiei  de
consilier juridic, cu completările ulterioare.”

214. La articolul 21, alineatul (5) se modifică
și va avea următorul cuprins:
 „(5) Activitatea inspectorilor de concurență cu
studii  juridice  constituie  vechime  în
specialitate  juridică și este asimilată  vechimii
în  munca  juridică  desfășurată  de  consilierul
juridic,  potrivit  prevederilor  art.7  din  Legea
nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea
profesiei  de  consilier  juridic,  cu  completările
ulterioare.”

Grup PSD – Comisia juridică

9. 16. După art.21 se introduc două noi articole
211 și 212, cu următorul cuprins:
„Art.211. – (1) Funcția publică de specialitate
din  Consiliul  Concurenței  se  clasifică  în
funcție publică de specialitate de conducere și
funcție publică de specialitate de execuție.
(2)  Funcțiile  publice  de  specialitate  de
conducere  ale  Consiliului  Concurenței  sunt:
director,  director  adjunct,  șef  serviciu  și  șef
birou.
(3)  Funcțiile  publice  de  specialitate  de
execuție  ale  Consiliului  Concurenței  sunt:
inspector  de  concurență  superior,  inspector
de  concurență  principal,  inspector  de
concurență asistent și inspector de concurență
debutant.
(4)  Concursul  pentru  recrutarea
funcționarilor  publici  de  specialitate  din

2. După art.21 se introduc două noi articole
211 și 212, cu următorul cuprins:
„Art.211.  –  (1)  Funcția  publică  de
specialitate  din  Consiliul  Concurenței  se
clasifică în funcție publică de specialitate de
conducere și funcție publică de specialitate
de execuție.
(2)  Funcțiile  publice  de  specialitate  de
conducere ale Consiliului Concurenței sunt:
director, director adjunct, șef serviciu și șef
birou.
(3)  Funcțiile  publice  de  specialitate  de
execuție  ale  Consiliului  Concurenței  sunt:
inspector de concurență superior, inspector
de  concurență  principal,  inspector  de
concurență  asistent  și  inspector  de
concurență debutant.
(4)  Concursul  pentru  recrutarea

8
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Consiliul  Concurenței  se desfășoară în cazul
în care, pentru ocuparea unui post vacant, se
înscriu minimum 2 candidați.
(5)  Funcționarii  publici  de  specialitate  ai
Consiliului  Concurenței  sunt  independenți
din  punct  de  vedere  al  opiniei  în  realizarea
atribuțiilor  ce  le  revin  și  se  bucură  de
stabilitate.
(6)  Funcționarii  publici  de  specialitate  ai
Consiliului Concurenței pot fi percheziționați,
reținuți  sau  arestați  preventiv  numai  cu
acordul  președintelui  Consiliului
Concurenței.
(7)  Este  interzisă  implicarea  directă  sau
indirectă  a  membrilor  plenului  în
investigațiile  derulate  de  personalul  de
specialitate  al  Consiliului  Concurenței,  cu
excepția celor prevăzute la art.19 alin.(3).
(8) În exercitarea atribuțiilor lor, funcționarii
publici  de specialitate din cadrul  Consiliului
Concurenței  trebuie să se abțină de la orice
activitate  în  legătură  cu  care  au,  direct  sau
indirect,  un  interes  personal,  mai  ales  de
rudenie  sau  financiar,  de  natură  a  le
compromite independența.
(9) Funcționarul public de specialitate căruia,
în  exercitarea  atribuțiilor  sale,  i-a  fost
repartizată  o  lucrare  de  natura  celei
prevăzută  la  alin.(8),  va  informa  de  îndată
superiorul  pe  linie  ierarhică,  care  are
obligația  să  ia  măsurile  ce  se  impun,  în
special,  degrevarea  funcționarului  public  de

funcționarilor  publici  de  specialitate  din
Consiliul Concurenței se desfășoară în cazul
în care, pentru ocuparea unui post vacant,
se înscriu minimum 2 candidați.
(5)  Funcționarii  publici  de  specialitate  ai
Consiliului  Concurenței  sunt  independenți
din punct de vedere al opiniei în realizarea
atribuțiilor  ce  le  revin  și  se  bucură  de
stabilitate.
(6)  Funcționarii  publici  de  specialitate  ai
Consiliului  Concurenței  pot  fi
percheziționați,  reținuți  sau  arestați
preventiv  numai  cu  acordul  președintelui
Consiliului Concurenței.
(7)  Este  interzisă  implicarea  directă  sau
indirectă  a  membrilor  plenului  în
investigațiile  derulate  de  personalul  de
specialitate  al  Consiliului  Concurenței,  cu
excepția celor prevăzute la art.19 alin.(3).
(8)  În  exercitarea  atribuțiilor  lor,
funcționarii  publici  de  specialitate  din
cadrul Consiliului Concurenței trebuie să se
abțină de la orice  activitate în legătură cu
care  au,  direct  sau  indirect,  un  interes
personal, mai ales de rudenie sau financiar,
de natură a le compromite independența.
(9)  Funcționarul  public  de  specialitate
căruia,  în  exercitarea  atribuțiilor  sale,  i-a
fost  repartizată  o  lucrare  de  natura  celei
prevăzută la alin.(8),  va informa de îndată
superiorul  pe  linie  ierarhică,  care  are
obligația  să  ia  măsurile  ce  se  impun,  în
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specialitate de respectiva lucrare.
(10)  Calitatea  de  funcționar  public  de
specialitate  al  Consiliului  Concurenței  este
incompatibilă cu:
a)  exercitarea  oricărei  alte  activități
profesionale sau de consultanță, precum și cu
deținerea de funcții ori de demnități publice,
cu excepția activității didactice de orice fel;
b)  calitatea  de  asociat  sau  acționar  ori
membru  în  organele  de  conducere,
administrare  sau  control  ale  unor  entități
publice ori private;
c) calitatea de membru al unui grup de interes
economic.
(11)  Funcționarii  publici  de  specialitate  ai
Consiliului  Concurenței  pot  participa  la
editarea  de  publicații,  pot  elabora  articole,
studii  de  specialitate,  lucrări  literare  ori  de
cercetare  științifică  și  pot  participa  la
emisiuni  audiovizuale,  cu  excepția  celor  cu
caracter politic.
(12)  Funcționarii  publici  de  specialitate  ai
Consiliului  Concurenței  pot  fi  membri  ai
societăților științifice sau academice, precum
și  ai  oricăror  persoane  juridice  de  drept
privat  fără  scop  patrimonial.  În  celelalte
cazuri, funcționarii publici de specialitate pot
fi membri inactivi.

special, degrevarea funcționarului public de
specialitate de respectiva lucrare.
(10)  Calitatea  de  funcționar  public  de
specialitate  al  Consiliului  Concurenței  este
incompatibilă cu:
a)  exercitarea  oricărei  alte  activități
profesionale sau de consultanță,  precum și
cu  deținerea  de  funcții  ori  de  demnități
publice,  cu excepția  activității  didactice  de
orice fel;
b)  calitatea  de  asociat  sau  acționar  ori
membru  în  organele  de  conducere,
administrare  sau  control  ale  unor  entități
publice ori private;
c)  calitatea  de  membru  al  unui  grup  de
interes economic.
(11)  Funcționarii  publici  de  specialitate  ai
Consiliului  Concurenței  pot  participa  la
editarea de publicații,  pot elabora articole,
studii de specialitate, lucrări literare ori de
cercetare  științifică  și  pot  participa  la
emisiuni audiovizuale,  cu excepția celor cu
caracter politic.
(12)  Funcționarii  publici  de  specialitate  ai
Consiliului  Concurenței  pot  fi  membri  ai
societăților  științifice  sau  academice,
precum și ai  oricăror persoane juridice de
drept  privat  fără  scop  patrimonial.  În
celelalte  cazuri,  funcționarii  publici  de
specialitate pot fi membri inactivi.

10. Art.212.  – (1) Persoanele care au exercitat  o 3. Art.212. – (1) Persoanele care au exercitat
10
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funcție  de  demnitate  publică  în  cadrul
Consiliului  Concurenței  nu  pot  exercita  o
activitate  profesională  în  sector  privat,
remunerată sau nu, în termen de trei ani de la
data încetării mandatului.
(2)  Persoanele  care  au  exercitat  o  funcție
publică  de  specialitate  în  cadrul  Consiliului
Concurenței  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 și finalizate în ultimii trei
ai de activitate.
(3)  În  situația  în  care  persoana  care  a
exercitat  o funcție  de demnitate publică sau
funcție  publică  de  specialitate  nu  respectă
prevederile prezentului articol, autoritatea se
poate  adresa  Secției  de  contencios
administrativ  și  fiscal  a  Tribunalului
București,  solicitând  obligarea  persoanei  în
cauză  la  încetarea  activităților  care  sunt
incompatibile  cu  interesul  legitim  al
autorității de concurență.
(4)  La  încetarea  mandatului,  respectiv  a
raporturilor  de  serviciu,  persoana  care  a
exercitat o funcție de demnitate publică sau o
funcție  publică  de  specialitate  în  cadrul
Consiliului Concurenței are obligația de a da
o  declarație  prin  care  atestă  că  a  luat
cunoștință de prevederile  prezentului  articol
și  se  obligă  să  nu  desfășoare  activități

o  funcție  de  demnitate  publică  în  cadrul
Consiliului  Concurenței  nu  pot  exercita  o
activitate  profesională  în  sector  privat,
remunerată sau nu, în termen de trei ani de
la data încetării mandatului.
(2)  Persoanele  care  au  exercitat  o  funcție
publică de specialitate în cadrul Consiliului
Concurenței  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  și  finalizate  în  ultimii
trei ai de activitate.
(3)  În  situația  în  care  persoana  care  a
exercitat o funcție de demnitate publică sau
funcție  publică  de  specialitate  nu  respectă
prevederile  prezentului  articol,  autoritatea
se  poate  adresa  Secției  de  contencios
administrativ  și  fiscal  a  Tribunalului
București, solicitând obligarea persoanei în
cauză  la  încetarea  activităților  care  sunt
incompatibile  cu  interesul  legitim  al
autorității de concurență.
(4)  La  încetarea  mandatului,  respectiv  a
raporturilor  de  serviciu,  persoana  care  a
exercitat o funcție de demnitate publică sau
o  funcție  publică  de  specialitate  în  cadrul
Consiliului  Concurenței  are  obligația  de  a
da  o  declarație  prin  care  atestă  că  a  luat
cunoștință de prevederile prezentului articol
și  se  obligă  să  nu  desfășoare  activități
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incompatibile  cu  interesele  Consiliului
Concurenței în condițiile prezentului articol.
(5)  Modelul  declarației  prevăzute  la  alin.(4)
va fi stabilit prin instrucțiuni ale Consiliului
Concurenței.”

incompatibile  cu  interesele  Consiliului
Concurenței în condițiile prezentului articol.
(5) Modelul declarației prevăzute la alin.(4)
va fi stabilit prin instrucțiuni ale Consiliului
Concurenței.”

11. La articolul  21 după punctul 3  se introduc
două  noi  puncte,  pct  31  –  32,  cu  următorul
cuprins: 
„31.  La  articolul  23,  alineatele  (1)  şi  (2)  se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art.23. ─  (1)  În  organizarea  Consiliului
Concurenţei funcţionează un secretar general şi
doi  secretari  generali  adjuncţi, înalţi
funcţionari  publici,  numiţi  şi  eliberaţi  din
funcţie  prin  decizie  a  prim-ministrului,  la
propunerea  Consiliului  Concurenţei,  în
condiţiile  legii,  cu  încadrarea  în  fondurile
bugetare  alocate  cheltuielilor  de  personal.
Atribuţiile  acestora  sunt  stabilite  prin
regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare
adoptat de Consiliul Concurenţei.

Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  şi
problemele minorităţilor naţionale
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia juridică, de disciplină și imunități

(2)  În  organizarea  Consiliului  Concurenţei
funcţionează  un  director  general.  Acesta  este
funcţionar  public  de  conducere,  iar  atribuţiile
sale  se  stabilesc  prin  regulamentul  de

17. Art.23 se modifică și  va avea următorul
cuprins:
„În  organizarea  Consiliului  Concurenței
funcționează  un  secretar  general  și  un  secretar
general  adjunct,  numiți  și  eliberați  din  funcție
prin decizie a primului-ministru.”

4. La articolul 21 după punctul 3 se introduc
două  noi  puncte,  pct  31  –  32,  cu  următorul
cuprins: 
„31.  La articolul  23,  alineatele  (1)  şi  (2)  se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art.23. ─  (1)  În  organizarea  Consiliului
Concurenţei funcţionează un secretar general şi
doi  secretari  generali  adjuncţi, înalţi
funcţionari  publici,  numiţi  şi  eliberaţi  din
funcţie  prin  decizie  a  prim-ministrului,  la
propunerea  Consiliului  Concurenţei,  în
condiţiile  legii,  cu  încadrarea  în  fondurile
bugetare  alocate  cheltuielilor  de  personal.
Atribuţiile  acestora  sunt  stabilite  prin
regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare
adoptat de Consiliul Concurenţei.

(2)  În  organizarea  Consiliului  Concurenţei
funcţionează  un  director  general.  Acesta  este
funcţionar  public  de conducere,  iar  atribuţiile
sale  se  stabilesc  prin  regulamentul  de
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organizare  şi funcţionare  adoptat  de  Consiliul
Concurenţei.”

32.  După  articolul  23  se  introduce  un  nou
articol, art.231, cu următorul cuprins:
Art.231. – În cadrul Consiliului Concurenţei
se  înfiinţează  o  structură  specializată  cu
atribuţii  privind  analiza  şi  identificarea
barierelor  de  natură  a  restrânge  sau
împiedica  accesul  operatorilor  economici
români  pe  piaţa  altor  state  membre  ale
Uniunii Europene.”

organizare  şi funcţionare adoptat de Consiliul
Concurenţei.”

32.  După  articolul  23  se  introduce  un  nou
articol, art.231, cu următorul cuprins:
Art.231. – În cadrul Consiliului Concurenţei
se  înfiinţează  o  structură  specializată  cu
atribuţii  privind  analiza  şi  identificarea
barierelor  de  natură  a  restrânge  sau
împiedica  accesul  operatorilor  economici
români  pe  piaţa  altor  state  membre  ale
Uniunii Europene.”

12. 4.  La  articolul  25  alineatul  (1),  litera  j)  se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„j) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a
altor  acte  normative  incidente  în  domeniul  de
reglementare  al  prezentei  legi  şi  poate
recomanda  autorităţilor  competente
modificarea  actelor  normative  care  au  sau
pot avea impact anticoncurenţial;”

5. La articolul  25 alineatul  (1),  litera j)  se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„j) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a
altor acte normative incidente în domeniul de
reglementare  al  prezentei  legi  şi  poate
recomanda  autorităţilor  competente
modificarea actelor  normative care au sau
pot avea impact anticoncurenţial;”

13. 18. Alin.(4) al art.31 se abrogă. 6. Alin.(4) al art.31 se abrogă.

14. 19.  Alin.(5)  al  art.31  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„(5)  Veniturile  proprii  realizate  de  Consiliul
Concurenței din încasarea și reținerea taxei de
autorizare  a  concentrărilor  economice  se
utilizează pentru:
a)  pregătire  profesională  pentru  personalul
Consiliului Concurenței;

7.  Alin.(5) al  art.31 se modifică și  va avea
următorul cuprins:
„(5)  Veniturile  proprii  realizate  de  Consiliul
Concurenței  din încasarea și reținerea taxei
de autorizare a concentrărilor economice se
utilizează pentru:
a)  pregătire  profesională  pentru  personalul
Consiliului Concurenței;
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b) consultanță și expertiză;
c)  indemnizație de performanță acordată  o dată
pe  an  personalului  Consiliului  Concurenței  cu
rezultate  deosebite,  care  nu se ia  în calcul  la
stabilirea  sporurilor  și  a  celorlalte  elemente
ale  sistemului  de  salarizare  prevăzut  de
Legea-cadru  nr.153/2017  privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
d)  editarea  și  tipărirea  Revistei  Române  de
Concurență;

d1) organizarea de către Consiliul Concurenței de
congrese,  conferințe  și  alte  acțiuni  de  protocol
similare;

e)  alte  activități  din  domeniul  de  activitate  a
Consiliului Concurenței, în condițiile legii.”

b) consultanță și expertiză;
c)  indemnizație  de  performanță  acordată  o
dată  pe  an  personalului  Consiliului
Concurenței cu rezultate deosebite, care nu se
ia  în  calcul  la  stabilirea  sporurilor  și  a
celorlalte  elemente  ale  sistemului  de
salarizare  prevăzut  de  Legea-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;
d)  editarea  și  tipărirea  Revistei  Române  de
Concurență;

d1)  organizarea de către Consiliul Concurenței
de  congrese,  conferințe  și  alte  acțiuni  de
protocol similare;

e)  alte  activități  din domeniul  de  activitate  a
Consiliului Concurenței, în condițiile legii.”

15. 20. Alin.(7)-(12) ale art.31 se abrogă. 8. Alin.(7)-(12) ale art.31 se abrogă.

16. Dupa  alineatul  (6)  al  articolului  31  se
introduce  un  nou  alineat,  alineatul  (61),  cu
urmatorul cuprins:
(61) Indemnizatia de performanta prevazuta
la  alin.  (6)  nu  intra  sub  incidenta
prevederilor  legii  nr.  153/2017  privind
salarizarea  personalului  platit  din  fonduri
publice,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare.
NEDEZBATUT
INTRODUS  LA  SOLICITAREA

14



Nr.
crt.

Lege de aprobare a OUG nr.39/2017
PL x 326/2017

Text
Pl x 582/2017

Text Comisia juridică, de disciplină și
imunități

0 1 2 3
CONSILIULUI CONCURENTEI

17. 21.  Alin.(1)  al  art.38  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
„(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute
de prezenta lege, inspectorii de concurență sunt
abilitați  cu  puteri  de  inspecție,  cu  excepția
inspectorilor debutanți,  și au următoarele puteri
de inspecție:”

9. Alin.(1) al  art.38 se modifică și  va avea
următorul cuprins:
„(1)  Pentru  îndeplinirea  atribuțiilor
prevăzute  de  prezenta lege,  inspectorii  de
concurență sunt abilitați cu puteri de inspecție,
cu  excepția  inspectorilor  debutanți,  și  au
următoarele puteri de inspecție:”

18. 5.  La  articolul  38,  după  alineatul  (1)  se
introduc două noi alineate, alineatele (11) şi
(12), cu următorul cuprins:
„(11)  În  cursul  inspecţiei  inopinate,
informaţiile  stocate  sau  arhivate  în  mediul
electronic pot fi copiate integral şi ridicate pe
suport  electronic,  cu  aplicarea  de  sigilii,
urmând ca prelevarea informaţiilor necesare
investigaţiei  să  se  realizeze  în  prezenţa
reprezentantului  întreprinderii/asociaţiei  de
întreprinderi,  la  sediul  Consiliului
Concurenţei.
(12)  Măsurile  prevăzute  la  alin.(11)  se
realizează  în  baza  ordinului  emis  de
preşedintele  Consiliului  Concurenţei  şi  a
autorizării judiciare, prevederile art.40 fiind
aplicabile în mod corespunzător.”

10.  La  articolul  38,  după  alineatul  (1)  se
introduc două noi alineate, alineatele (11) şi
(12), cu următorul cuprins:
„(11)  În  cursul  inspecţiei  inopinate,
informaţiile  stocate sau arhivate  în mediul
electronic pot fi copiate integral şi ridicate
pe suport electronic, cu aplicarea de sigilii,
urmând  ca  prelevarea  informaţiilor
necesare  investigaţiei  să  se  realizeze  în
prezenţa  reprezentantului
întreprinderii/asociaţiei  de întreprinderi,  la
sediul Consiliului Concurenţei.
(12)  Măsurile  prevăzute  la  alin.(11)  se
realizează  în  baza  ordinului  emis  de
preşedintele  Consiliului  Concurenţei  şi  a
autorizării judiciare, prevederile art.40 fiind
aplicabile în mod corespunzător.”

19. 6. La articolul 38, alineatul (12) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„(12) Exercitarea puterilor de inspecţie se face

11. La articolul 38, alineatul (12) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„(12) Exercitarea puterilor de inspecţie se face
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în  conformitate  cu  regulamentul  privind
procedura Consiliului Concurenţei.”

în  conformitate  cu  regulamentul  privind
procedura Consiliului Concurenţei.”

20. 7.  După  articolul  54  se  introduce  un  nou
articol, articolul 541, cu următorul cuprins:
„Art.541.  -  Constituie  contravenţie  şi  se
sancţionează  cu  amendă  de  la  20.000  lei  la
50.000 lei neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la
art.4 alin.(5).”

12.  După articolul  54 se introduce un nou
articol, articolul 541, cu următorul cuprins:
„Art.541.  -  Constituie  contravenţie  şi  se
sancţionează  cu  amendă  de  la  20.000  lei  la
50.000 lei  neîndeplinirea  obligaţiei  prevăzute
la art.4 alin.(5).”

21. 22.  După alin.(2)  al  art.55 se introduc două
alineate (21) și (22) cu următorul cuprins:
„(21) În cazul în care cifra de afaceri totală a
contravenienților se situează sub echivalentul
în lei a un milion de euro, calculată la cursul
de  schimb  valabil  pentru  sfârșitul  anului
anterior luării deciziei, Consiliul Concurenței
poate  aplica  amenda  la  cifra  de  afaceri
realizată pe piața 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
sfârșitul  anului  anterior  luării  deciziei,
amenda nu se mai aplică.”

13. După alin.(2) al art.55 se introduc două
alineate (21) și (22) cu următorul cuprins:
„(21) În cazul în care cifra de afaceri totală a
contravenienților  se  situează  sub
echivalentul  în  lei  a  un  milion  de  euro,
calculată la cursul de schimb valabil pentru
sfârșitul  anului  anterior  luării  deciziei,
Consiliul Concurenței poate aplica amenda
la  cifra  de  afaceri  realizată  pe  piața
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  sfârșitul  anului  anterior  luării
deciziei, amenda nu se mai aplică.”

22. 23. Dup alin.(2) al art.55 se introduce un nou
alineat (21) cu următorul cuprins:
„(21) În cazul în care cifra de afaceri totală a

Punctul 23 (21) se regaseste identic la pct 22
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contravenienților se situează sub echivalentul
în lei a unui milion de euro, calculată la cursul
de  schimb  valabil  pentru  sfârșitul  anului
anterior luării deciziei, Consiliul Concurenței
poate  aplica  amenda  la  cifra  de  afaceri
realizată pe piața relevantă definită în cazul
respectiv.

23. 8.  La  articolul  55,  după  alineatul  (3)  se
introduc două noi  alineate,  alineatele  (4)  şi
(5), cu următorul cuprins:
„(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin.(1), în
privinţa contravenţiilor prevăzute la lit.b)-e)
din  acelaşi  alineat  care  sunt  săvârşite  în
domeniul  concentrărilor  economice  de  o
persoană nerezidentă, cifra de afaceri la care
se  aplică  amenda  se  înlocuieşte  cu  suma
următoarelor venituri:
a) cifra de afaceri realizată de către fiecare
dintre  întreprinderile  înregistrate  în
România, controlate de contravenient;
b) veniturile obţinute din România de către
fiecare  dintre  întreprinderile  nerezidente
controlate de contravenient;
c)  veniturile  proprii,  obţinute  din România
de  către  contravenient  şi  înregistrate  în
situaţiile financiare individuale ale acestuia.
(5) Prin persoană nerezidentă se înţelege orice
persoană străină, precum şi orice alte entităţi
străine,  inclusiv  organisme  de  plasament
colectiv  fără personalitate  juridică,  care nu
sunt înregistrate în România, potrivit legii.”

14.  La  articolul  55,  după  alineatul  (3)  se
introduc două noi alineate, alineatele (4) şi
(5), cu următorul cuprins:
„(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin.(1),
în  privinţa  contravenţiilor  prevăzute  la
lit.b)-e)  din  acelaşi  alineat  care  sunt
săvârşite  în  domeniul  concentrărilor
economice de o persoană nerezidentă, cifra
de  afaceri  la  care  se  aplică  amenda  se
înlocuieşte cu suma următoarelor venituri:
a) cifra de afaceri realizată de către fiecare
dintre  întreprinderile  înregistrate  în
România, controlate de contravenient;
b) veniturile obţinute din România de către
fiecare  dintre  întreprinderile  nerezidente
controlate de contravenient;
c) veniturile proprii, obţinute din România
de  către  contravenient  şi  înregistrate  în
situaţiile financiare individuale ale acestuia.
(5)  Prin  persoană  nerezidentă se  înţelege
orice persoană străină, precum şi orice alte
entităţi  străine,  inclusiv  organisme  de
plasament  colectiv  fără  personalitate
juridică,  care  nu  sunt  înregistrate  în
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România, potrivit legii.”

24. 9. La articolul 60, alineatul (3) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„(3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute
la art.53 lit.a)-c), art.54, art.541 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).”

15. La articolul 60, alineatul (3) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„(3)  Sancţiunile  pentru  contravenţiile
prevăzute  la  art.53  lit.a)-c),  art.54,  art.541 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).”

25. 10.  La  articolul  66,  alineatele  (2)-(5)  se
abrogă.

16.  La  articolul  66,  alineatele  (2)-(5)  se
abrogă.

26. 4.  La  articolul  21,  după  punctul  10  se
introduce  un  nou  punct,  pct.101,,  cu
următorul cuprins:
„101.  Articolul  70  se  modifică  şi  va  avea
următorul cuprins:
Art.70. – (1) Persoana care a exercitat o funcţie
de  demnitate  publică,  inspectorii  de
concurenţă,  persoanele  care  au  exercitat  o
funcţie  publică  de conducere  cu  atribuţii
specifice Consiliului Concurenţei şi care doresc
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  şi  în  prealabil  începerii
desfăşurării activităţii în sectorul privat este
obligat  să  solicite Consiliului Concurenţei

24. Art.70 și 71 se abrogă. 17.  La  articolul  21,  după  punctul  10  se
introduce  un  nou  punct,  pct.101,,  cu
următorul cuprins: 
„101.  Articolul  70  se  modifică  şi  va  avea
următorul cuprins:
Art.70.  –  (1)  Persoana  care  a  exercitat  o
funcţie  de  demnitate  publică,  inspectorii  de
concurenţă,  persoanele  care  au exercitat  o
funcţie  publică  de conducere  cu  atribuţii
specifice  Consiliului  Concurenţei  şi care
doresc 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  şi  în  prealabil
începerii  desfăşurării  activităţii  în  sectorul
privat  este  obligat  să  solicite Consiliului
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emiterea unui aviz. 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,  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
solicitării,  după  consultarea Comisiei  paritare
în cazul inspectorilor de concurenţă, precum şi
pentru persoanele  care  au exercitat  funcţie
publică  de  conducere  au  atribuţii  specifice
Consiliului  Concurenţei,  respectiv  a
Colegiului  Consultativ  al  Consiliului
Concurenţei  în  cazul  persoanelor  ce  au
exercitat o funcţie de demnitate publică din
cadrul  Consiliului  Concurenţei.  La  expirarea
acestui  termen,  lipsa unui aviz  se consideră a
constitui o avizare favorabilă tacită.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), în
situaţia  în  care  datele  şi  informaţiile
furnizate prin cererea de solicitare a avizului
sunt  inexacte  sau  incomplete,  sub  orice
aspect, termenul de comunicare a avizului se
poate  prelungi  cu  maximum  5  zile

Concurenţei  emiterea  unui  aviz.  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, 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
solicitării, după consultarea Comisiei paritare
în cazul inspectorilor de concurenţă, precum şi
pentru persoanele care au exercitat funcţie
publică de conducere  au atribuţii  specifice
Consiliului  Concurenţei,  respectiv  a
Colegiului  Consultativ  al  Consiliului
Concurenţei  în  cazul  persoanelor  ce  au
exercitat o funcţie de demnitate publică din
cadrul  Consiliului  Concurenţei.  La  expirarea
acestui termen, lipsa unui aviz se consideră a
constitui o avizare favorabilă tacită.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), în
situaţia  în  care  datele  şi  informaţiile
furnizate  prin  cererea  de  solicitare  a
avizului  sunt  inexacte  sau  incomplete,  sub
orice  aspect,  termenul  de  comunicare  a
avizului  se  poate  prelungi  cu  maximum 5
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lucrătoare.  După  expirarea  acestui  termen,
dacă  solicitantul  nu  completează  fără  a
invoca  justificări  obiective,  Consiliul
Concurenţei va considera retrasă solicitarea
de acordare a avizului.
(4)  În  condiţiile  prevăzute  la  alin.(3),
Consiliul  Concurenţei  poate  lua  măsurile
prevăzute  la  alin.(5),  în  situaţia  în  care
persoana începe să îşi desfăşoare activitatea
în sectorul privat.
(5) În situaţia în care persoanele prevăzute al
alin.(1)  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.
(6) Modelul  cererii  de  solicitare  a  avizului  şi
condiţiile  acordării  acestuia  se  stabilesc prin
instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei.

zile  lucrătoare.  După  expirarea  acestui
termen,  dacă  solicitantul  nu  completează
fără a invoca justificări obiective, Consiliul
Concurenţei va considera retrasă solicitarea
de acordare a avizului.
(4)  În  condiţiile  prevăzute  la  alin.(3),
Consiliul  Concurenţei  poate  lua  măsurile
prevăzute  la  alin.(5),  în  situaţia  în  care
persoana începe să îşi desfăşoare activitatea
în sectorul privat.
(5) În situaţia în care persoanele prevăzute al
alin.(1)  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.
(6) Modelul cererii  de solicitare  a avizului  şi
condiţiile  acordării  acestuia  se  stabilesc prin
instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei.

27. 11.  După  articolul  71  se  introduce  un  nou 18.  După articolul  71 se introduce un nou
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articol, articolul 72, cu următorul cuprins:
„Art.72. -  Protecţia  preşedintelui  Consiliului
Concurenţei  se  asigură  de  către  Serviciul  de
Protecţie şi Pază, în condiţiile legii.”

articol, articolul 72, cu următorul cuprins:
„Art.72. -  Protecţia  preşedintelui  Consiliului
Concurenţei  se  asigură  de  către  Serviciul  de
Protecţie şi Pază, în condiţiile legii.”

28. 25. Art.72 se modifică și  va avea următorul
cuprins:
„Regulamentele  și  instrucțiunile  Consiliului
Concurenței  necesare  punerii  în  aplicare  a
Legii concurenței nr.21/1996, republicată, cu
modificările  și  completările  ulterioare,  astfel
cum  a  fost  modificată  și  completată  prin
prezenta lege, vor fi modificate corespunzător
în termen de 45 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.”

19. Art.72 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Regulamentele și instrucțiunile Consiliului
Concurenței  necesare punerii  în aplicare a
Legii  concurenței  nr.21/1996,  republicată,
cu  modificările  și  completările  ulterioare,
astfel  cum a  fost  modificată  și  completată
prin  prezenta  lege,  vor  fi  modificate
corespunzător în termen de 45 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi.”

29. Articolul 22
Dispoziţii tranzitorii

(1) Regulamentul de organizare, funcţionare şi
procedură  al  Consiliului  Concurenţei,  publicat
în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,
nr.113 din 14 februarie 2012, cu modificările şi
completările  ulterioare,  îşi  păstrează
aplicabilitatea  până  la  intrarea  în  vigoare  a
regulamentelor prevăzute la art.21 pct.3.
(2) Prevederile  art.21 pct.7 intră în vigoare în
termen de 30 zile de la data publicării prezentei
ordonanţe  de  urgenţă  în  Monitorul  Oficial  al
României, Partea I.

(text ordonanță)

Articolul 22
Dispoziţii tranzitorii

(1) Regulamentul de organizare, funcţionare şi
procedură al Consiliului Concurenţei, publicat
în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,
nr.113 din 14 februarie 2012, cu modificările şi
completările  ulterioare,  îşi  păstrează
aplicabilitatea  până  la  intrarea  în  vigoare  a
regulamentelor prevăzute la art.21 pct.3.
(2) Prevederile art.21 pct.7 intră în vigoare în
termen de 30 zile de la data publicării prezentei
ordonanţe  de urgenţă  în  Monitorul  Oficial  al
României, Partea I.

(text ordonanță)
30. Prezenta  ordonanţă  de  urgenţă  transpune
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Nr.
crt.

Lege de aprobare a OUG nr.39/2017
PL x 326/2017

Text
Pl x 582/2017

Text Comisia juridică, de disciplină și
imunități

0 1 2 3
Directiva  2014/104/UE  a  Parlamentului
European  şi  a  Consiliului  din  26  noiembrie
2014 privind  anumite  norme care guvernează
acţiunile  în  despăgubire  în  temeiul  dreptului
intern  în  cazul  încălcărilor  dispoziţiilor
legislaţiei  în materie de concurenţă a statelor
membre  şi  a  Uniunii  Europene,  publicată  în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr.349, din 5 decembrie 2014.
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