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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 17.05.2017 
                                                        Nr.4c-3/131/2016 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, transmis cu adresa 

nr.P.L.x. 105 din 29 martie 2016. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 Bucureşti, 17.05.2017 

                                                        Nr.4c-3/131/2016 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, provenit dintr-o propunere legislativă a doamnei deputat Pachel-
Luminiţa Adam – PSD (UNPR), a domnului senator Octavian-Liviu Bumbu – PSD (UNPR) şi a domnilor deputaţi Sorin 
Teju – ALDE, Ion Melinte – PSD şi Aurel Niculae – PSD (UNPR),  transmis cu adresa nr.P.L.x. 105 din 29 martie 2016, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/131 din 30 martie 2016. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1342/23.12.2015, avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi 
propuneri, care au fost preluate în textul adoptat de Senat. 
  Consiliul Concurenţei, cu avizul nr.546/19.01.2016, avizează favorabil propunerea legislativă sub rezerva 
însuşirii observaţiilor formulate, observaţii care au fost preluate în forma adoptată de Senat. 
  Guvernul, prin actul nr.117/DPSG/28.01.2016, susţine adoptarea iniţiativei legislative sub rezerva însuşirii 
propunerilor şi observaţiilor formulate, acestea fiind preluate în textul adoptat de Senat. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege cu amendamente în şedinţa din 22 
martie 2016. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu avizul nr.4c-11/431 din 5 aprilie 2016, avizează favorabil 
proiectul de lege.  
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, prin avizul 4c-1/86/12.04.2016, avizează favorabil 
proiectul de lege cu amendamente admise. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, 
republicată, cu modificările ulterioare, în sensul introducerii obligativităţii, pentru supermarket – uri, hipermarket – uri, de a 
notifica lunar Consiliului Concurenţei nivelul preţurilor cu amănuntul la produsele alimentare, neîndeplinirea acestei obligaţii 
constituind contravenţie. 

De asemenea, Consiliul Concurenţei poate impune ca măsură intermediară, suspendarea actelor autorităţilor sau 
instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale sau entităţile către care acestea şi-au delegat atribuţiile în cazul în care 
constată că acestea restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 16 mai 2017 şi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, din următorul considerent: soluţiile propuse depăşesc cadrul de 
competenţă legal al Consiliul Concurenţei. 

Amendamentele respinse sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 21 deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
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Anexa 
  
 

A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E  
 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr.21/1996,  
republicată, cu completările 

ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse/Autor Motivaţia 
susţinerii/Motivaţia 

respingerii 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
pentru modificarea şi 

completarea Legii 
concurenţei nr21/1996 

 

1. Titlul Legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

Legii concurenţei nr.21/1996 şi 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice” 

 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
 
2. Titlul Legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

Legii concurenţei nr.21/1996 şi 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a  

Motivaţia susţinerii: 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 
 
 
 
Motivaţia susţinerii: 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot  

Camera 
Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 5 
   Guvernului nr.9/2017  privind unele 

măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, precum şi 

modificarea şi completarea unor 
acte normative” 

 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 

 

2.   Articol unic. – Legea 
concurenţei nr.21/1996, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.153 din 29 februarie 
2016, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

Art.I. ─ Legea concurenţei 
nr.21/1996, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.153 
din 29 februarie 2016, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
 
 
 
 
 
Art.I. ─ Legea concurenţei 
nr.21/1996, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.153 
din 29 februarie 2016, cu 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

Motivaţia susţinerii: 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 
Motivaţia susţinerii: 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 

Camera 
Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 5 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

3.   
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

2. La articolul 4, după 
alineatul (4) se introduce 
un nou alineat, alin.(41), cu 
următorul cuprins: 
„(41) Întreprinderile care fac 
parte din comerţul modern cu 
produse alimentare şi 
nealimentare, de tip 
supermarket, hipermarket, 
discounter şi cash&carry vor 
notifica la Consiliul 
Concurenţei, la cererea 
acestuia, preţurile de vânzare 
a produselor comercializate 
de acestea, în vederea 
realizării de analize, studii de 
piaţă sau comparaţii de preţ.” 
 

3. La articolul 4, după alineatul (4) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (5), cu următorul cuprins: 
 
„(5) Întreprinderile care fac parte din 
comerţul modern cu produse 
alimentare şi nealimentare, de tip 
supermarket, hipermarket, discounter 
şi cash&carry vor notifica la Consiliul 
Concurenţei, la cererea acestuia, 
preţurile de vânzare ale produselor 
comercializate de acestea, în vederea 
realizării de analize, studii de piaţă sau 
comparaţii de preţ.” 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

Motivaţia susţinerii: 
Articolul 4 are doar patru 
alineate astfel că norma se 
completează cu alineatul 
(5) in loc de (41). Aceasta 
formă este cea aprobată de 
Senat. Pentru raţiuni de 
tehnică legislativă, este 
necesară îndreptarea erorii 
materiale din forma 
aprobată de Senat. 
Respectiv, alineatul nou 
introdus va fi  alin.(5), nu 
alin.(41). Similar se vor 
corela şi prevederile art.541 
şi lit.f1) alin.(1) art.59, în 
mod corespunzător. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

Camera 
Deputaţilor 
 

4.   
 
 
Art.8. - C:\Users\Documents and 

3. La articolul 8, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) În cazul în care 

4. La articolul 8, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) În cazul în care autorităţile sau 

 
 
 
Motivaţia susţinerii: 

Camera 
Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 5 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp1901512\
00176265.HTM - #(2) În cazul în 
care autorităţile sau instituţiile 
administraţiei publice centrale ori 
locale sau entităţile către care 
acestea şi-au delegat atribuţiile nu 
se conformează, în termenul 
stabilit, măsurilor dispuse prin 
decizie de către Consiliul 
Concurenţei în scopul restabilirii 
mediului concurenţial, acesta 
poate introduce acţiune în 
contencios administrativ, la Curtea 
de Apel Bucureşti, solicitând 
instanţei, după caz, anularea, în tot 
sau în parte, a actului care a 
condus la restrângerea, 
împiedicarea ori denaturarea 
concurenţei, obligarea autorităţii 
sau instituţiei în cauză să emită un 
act administrativ ori să efectueze o 
anumită operaţiune administrativă. 
 

autorităţile sau instituţiile 
administraţiei publice 
centrale ori locale sau 
entităţile către care acestea 
şi-au delegat atribuţiile nu se 
conformează, în termenul 
stabilit, măsurilor dispuse 
prin decizie de către 
Consiliul Concurenţei în 
scopul restabilirii mediului 
concurenţial, acesta poate 
introduce acţiune în 
contencios administrativ, la 
Curtea de Apel Bucureşti, 
solicitând instanţei, după caz, 
anularea, în tot sau în parte, a 
actului care a condus la 
restrângerea, împiedicarea 
ori denaturarea concurenţei, 
obligarea autorităţii sau 
instituţiei în cauză să emită 
un act administrativ ori să 
efectueze o anumită 
operaţiune administrativă. 
Până la soluţionarea 
cauzei, actul atacat este 
suspendat de drept.” 
 

instituţiile administraţiei publice 
centrale ori locale sau entităţile către 
care acestea şi-au delegat atribuţiile nu 
se conformează, în termenul stabilit, 
măsurilor dispuse prin decizie de către 
Consiliul Concurenţei în scopul 
restabilirii mediului concurenţial, 
acesta poate introduce acţiune în 
contencios administrativ, la Curtea de 
Apel Bucureşti, solicitând instanţei, 
după caz, anularea, în tot sau în parte, 
a actului care a condus la restrângerea, 
împiedicarea ori denaturarea 
concurenţei, obligarea autorităţii sau 
instituţiei în cauză să emită un act 
administrativ ori să efectueze o 
anumită operaţiune administrativă.” 

 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 

 

_______________ 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 

 

5.   
 
 
Art.18. - (3) În situaţia în care 
până la expirarea duratei 

 
 
 
 
 

5. Articolul 18 alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) În situaţia în care până la 
expirarea duratei mandatului unui 

Motivaţia susţinerii: 
Amendamentul se justifică 
prin prisma predictibilităţii 
şi stabilităţii decizionale. 
Având în vedere faptul că 

Camera 
Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 5 
mandatului unui membru al 
Plenului Consiliului Concurenţei, 
în condiţiile art. 15 alin. (9) lit. a), 
nu este numit un succesor, 
membrul Plenului al cărui mandat 
expiră îşi va continua activitatea 
până la depunerea jurământului de 
către cel desemnat pentru 
mandatul următor. 

 
 

__________ 

membru al Plenului Consiliului 
Concurenţei, în condiţiile art.15 
alin.(9) lit.a), nu este numit un 
succesor, membrul Plenului al cărui 
mandat expiră îşi va continua 
activitatea până la depunerea 
jurământului de către cel desemnat 
pentru mandatul următor, dar nu mai 
mult de un an de la expirarea 
mandatului.” 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

nominalizarea unui 
membru al Plenului 
Consiliului Concurenţei se 
efectuează într-un regim 
juridic distinct faţă de 
celelalte autorităţi publice 
autonome din România, 
considerăm că intervalul 
suplimentar de timp de un 
an permite derularea cu 
succes a procedurii prin 
implicarea celor 4 parteneri 
instituţionali: Colegiul 
Consultativ, Guvernul, 
Parlamentul şi Preşedintele 
României. Comparativ cu 
situaţia actuală, eliminarea 
termenului nedefinit de 
prelungire sine a duratei 
mandatului de membru al 
Plenului Consiliului 
Concurenţei serveşte 
completării în timp util a 
forului decizional al 
Autorităţii Române de 
Concurenţă şi preîntâmpină 
eventualele blocaje 
decizionale cauzate de 
situaţia de provizorat. 
Termenul suplimentar de 
un an are un caracter 
rezonabil care permite 
finalizarea corespunzătoare 
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0 1 2 3 4 5 
a tuturor consultărilor şi a 
mecanismului de validare 
incidente nominalizării în 
condiţii de legalitate şi 
respectiv a  asigurării 
expertizei conforme 
problematicii extrem de 
complexe a politicii 
europene a concurenţei. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

6.   
 
 
Art.23. ─ 
C:\Users\simona.tarzioru\AppData
\Local\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp198164\0
0176265.HTML - #(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 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 

6. La articolul 23, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,Art.23. ─ 
C:\Users\simona.tarzioru\AppData\Lo
cal\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp198164\0017
6265.HTML - #(1) În organizarea 
Consiliului Concurenţei funcţionează 
un secretar general şi unul sau mai 
mulţi secretari generali adjuncţi, 
numiţi şi eliberaţi din funcţie prin 
decizie a prim-ministrului, la 
propunerea Consiliului Concurenţei, 
pe baza rezultatelor obţinute la 

Motivaţia susţinerii: 
_________________ 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 5 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concursul naţional de intrare în 
categoria înalţilor funcţionari publici, 
organizat în condiţiile legii. Secretarul 
general şi secretarii generali 
adjuncţi 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 şi 
funcţionare adoptat de Consiliul 
Concurenţei.” 
 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
 
7. La articolul 23, alineatele (1) şi (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,Art.23. ─ 
C:\Users\simona.tarzioru\AppData\Lo
cal\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp198164\0017
6265.HTML - #(1) În organizarea 
Consiliului Concurenţei funcţionează 
un secretar general şi 3 secretari 
generali adjuncţi, numiţi şi eliberaţi 
din funcţie prin decizie a prim-
ministrului, la propunerea Consiliului 
Concurenţei, în condiţiile legii, cu 
încadrarea în fondurile bugetare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivaţia susţinerii: 
Secretarii generali adjuncţi 
vor avea atribuţii specifice 
în gestionarea şi 
coordonarea unor activităţi 
specifice Consiliului 
Concurenţei. Preluarea de 
către Consiliul Concurenţei 
a unor activităţi 
suplimentare (concurenţa 
neloială, preluarea 
atribuţiilor organismului de 
supraveghere în domeniul 
feroviar), intensificarea 
activităţilor 
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0 1 2 3 4 5 
 
 
(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. 
 

 
__________ 

alocate cheltuielilor de personal. 
Atribuţiile acestora sunt stabilite prin 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare adoptat de Consiliul 
Concurenţei. 
(2) În organizarea Consiliului 
Concurenţei funcţionează un director 
general. Acesta este funcţionar public 
de conducere, iar atribuţiile sale se 
stabilesc prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare adoptat de 
Consiliul Concurenţei.” 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

investigative în domeniul 
concurenţei şi a 
procedurilor în domeniul 
ajutorului de stat reclamă 
asigurarea personalului de 
conducere necesar pentru 
coordonarea şi urmărirea 
respectării procedurilor 
legale aferente activităţilor 
menţionate anterior, cu 
încadrarea în anvelopa 
salarială aprobată. Din 
necesitatea asigurării 
independenţei şi 
imparţialităţi pentru 
protejarea drepturilor 
procedurale ale părţilor 
experţii Băncii Mondiale 
au recomandat  separarea 
funcţiilor factorului 
decizional (Plen şi 
Preşedinte) în proceduri de 
protejare a drepturilor 
întreprinderilor investigate 
(de ex-accesul la informaţii 
confidenţiale, divergenţele 
cu privire la caracterul 
protejat al comunicărilor 
dintre întreprindere şi 
avocat. Responsabilitatea 
pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi 
trebuie încredinţată unei 
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0 1 2 3 4 5 
persoane independente, cu 
experienţă, care are 
garanţiile necesare pentru a 
asigura obiectivitatea, 
transparenţa şi eficienţa 
acestor proceduri. Aceste 
atribuţii vor fi exercitate de 
către un secretar general 
adjunct, înalt funcţionar 
public, care va avea un rol 
de  arbitru independent şi 
va prelua atribuţiile pe care 
le exercită în prezent 
preşedintele Consiliului 
Concurenţei cu privire la:   
- soluţionarea divergentelor 
referitoare la caracterul 
protejat al comunicărilor 
dintre întreprindere şi 
avocat,  
- accesul la dosarul 
Consiliului Concurentei,  
- protejarea documentelor 
şi informaţiilor pe care 
întreprinderile implicate le 
consideră confidenţiale. 
În exercitarea acestor 
atribuţii, înaltul funcţionar 
public acţionează 
independent în raport cu 
organele de conducere şi 
de decizie din cadrul 
Consiliului Concurenţei, 
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precum şi faţă de 
personalul de execuţie din 
cadrul autorităţii. Un alt 
secretar general adjunct va 
avea atribuţii referitoare la 
gestionarea activităţilor 
curente ale Consiliului 
Concurenţei. Având în 
vedere activitatea de 
constatare şi sancţionare a 
încălcărilor legii 
concurenţei, un secretar 
general adjunct va avea ca 
atribuţii urmărirea încasării 
sumelor respective la 
bugetul de stat, respectiv 
gestionarea cotei părţi din 
acestea care se vor face 
venit la bugetul Consiliului 
Concurenţei. Conform 
evidenţelor Secretariatului 
General al Consiliului 
Concurenţei, cheltuielile 
salariale pentru SG şi SGA 
reprezintă 0,59% din 
cheltuielile salariale; 
cheltuielile pentru funcţiile 
de conducere reprezentând 
7,10% din cheltuielile 
salariale. Încadrarea în 
limita legală de 12% pentru 
funcţiile de conducere din 
anvelopa salarială este 
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astfel satisfăcută. 
Modificarea alin.2 se 
impune din raţiuni de 
tehnică legislativă, ca 
urmare a modificării art.21 
alin.1. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

7.   
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

8. La articolul 24, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (31), cu următorul cuprins: 
„(31) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(3), o cotă de 10% din valoarea 
amenzilor contravenţionale încasate 
la bugetul de stat în urma unei 
sancţiuni aplicate în baza prezentei 
legi, se fac venit la bugetul 
Consiliului Concurenţei, după ce 
actul de constatare al contravenţiei 
emis de Consiliul Concurenţei a 
rămas definitiv ori a fost menţinut, 
în tot sau în parte, printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă. 
Cota de 10% din cuantumul 
amenzilor încasate se virează de 
către unităţile Trezoreriei Statului 

Motivaţia susţinerii: 
Prin rolul său de corecţie la 
nivelul pieţelor, Consiliul 
Concurenţei poate aplica 
sancţiuni agenţilor 
economici în cazul în care 
se constată încălcarea 
prevederilor legale în 
domeniul concurenţei. 
Consiliul Concurenţei, 
autoritatea română de 
concurenţă funcţionează 
similar cu alte autorităţi de 
concurenţă din Uniunea 
Europeană. Parte dintre 
aceste, îşi asigură 
finanţarea  şi din venituri 
create ca urmare a reţinerii 
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în termen de 10 zile lucrătoare în 
contul Consiliului Concurenţei, 
conform situaţiei amenzilor încasate 
în baza actelor constatatoare 
definitive, întocmită şi transmisă de 
Consiliul Concurenţei.” 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

la bugetul propriu a unei 
cote din amenzile aplicate 
(ex: Portugalia, 40%). Prin 
păstrarea la bugetul 
Consiliului Concurenţei a 
unui procent de 10% din 
totalul sumelor provenite 
din amenzile definitive,  
autoritatea de concurenţă 
va avea posibilitatea de a 
programa investiţiile 
necesare, respectiv va 
finanţa cheltuielile de 
investiţii şi cele cu bunurile 
şi serviciile. În primul 
rând, este vitală 
achiziţionarea unui sediu 
care să corespundă 
cerinţelor de securitate 
absolut necesare pentru 
desfăşurarea activităţilor de 
investigaţie de către 
autoritatea de concurenţă. 
De asemenea, acesta 
trebuie să fie dotat 
corespunzător, pentru 
procedurile de lucru 
specifice (audieri, 
interviuri, pregătirea şi 
utilizarea datelor culese din 
urma inspecţiilor inopinate, 
etc.), respectiv 
achiziţionarea unor 
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aplicaţii şi sisteme 
informatice de ultimă 
generaţie pentru 
investigaţii de tip forensic. 
În acest moment, Consiliul 
Concurenţei îşi desfăşoară 
activitatea într-un sediu 
impropriu, la etaje diferite 
aflate chiar în corpuri 
diferite de clădire, ceea ce 
creează mari dificultăţi în 
asigurarea standardelor de 
securitate pentru datele 
utilizate. În anul 2016, 
bugetul alocat Consiliului 
Concurenţei pentru 
cheltuielile de capital şi 
cheltuielile pentru bunuri şi 
servicii a fost de 7.616 mii 
lei, sumă ce poate fi 
susţinută din venituri 
proprii, în condiţiile în care 
amendamentul va fi 
aprobat. Această prevedere 
urmează să intre în vigoare 
începând cu anul financiar 
2018. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
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tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

8.   
 
 
Art.31. – (3) Sumele prevăzute la 
alin.(1) se fac venituri proprii la 
bugetul Consiliului Concurenţei. 
(4) Consiliul Concurenţei poate 
reţine şi utiliza veniturile din taxa 
de autorizare a concentrărilor 
economice, prin înfiinţarea pe 
lângă acesta a unei activităţi 
finanţate integral din venituri 
proprii. 
 
 
 
 
(5) Veniturile realizate de 
Consiliul Concurenţei potrivit 
alin.(4) se utilizează pentru: 
 
 
 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp1901512\
00176265.HTM - #a) pregătire 
profesională pentru personalul 
Consiliului Concurenţei; 
C:\Users\Documents and 

 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. La articolul 31 alineatul 
(5), literele a), b) şi d) se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 

9. La articolul 31, alineatele (3) - (5) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Sumele prevăzute la alin.(1) şi la 
art.24 alin.(31)  se fac venituri proprii 
la bugetul Consiliului Concurenţei. 
(4) Consiliul Concurenţei poate reţine 
şi utiliza veniturile din taxa de 
autorizare a concentrărilor economice 
potrivit art.31 alin.(1)  şi din amenzi 
potrivit prevederilor art.24 alin.(31), 
prin înfiinţarea pe lângă acesta a unor 
activităţi finanţate integral din venituri 
proprii, respectiv: 
a) finanţarea unor proiecte 
multianuale; 
b) întreţinere şi funcţionare. 
(5) Veniturile realizate de Consiliul 
Concurenţei potrivit  art.31 alin.(1) se 
utilizează pentru: 
 
 
 
a) pregătire profesională pentru 
personalul Consiliului Concurenţei; 
 
b) consultanţă şi expertiză; 
c) indemnizaţie de performanţă 
acordată personalului Consiliului 
Concurenţei cu rezultate deosebite, în 

Motivaţia susţinerii: 
În prezent, potrivit 
prevederilor art.31 alin.(4) 
şi (5) din lege, Consiliul 
Concurenţei poate reţine şi 
utiliza veniturile din taxa 
de autorizare a 
concentrărilor economice, 
prin înfiinţarea pe lângă 
acesta a unei activităţi 
finanţate integral din 
venituri proprii. Este 
necesar ca următoarele 
domenii cu caracter 
permanent să poată fi 
finanţate din bugetul de 
stat: pregătirea 
profesională a personalului 
Consiliului Concurenţei, 
acordarea unei 
indemnizaţii de 
performanţă personalului 
cu rezultate deosebite, 
consultanţă şi expertiza, 
editarea şi tipărirea 
Revistei Române de 
Concurenţă, organizarea de 
către Consiliul Concurenţei 
şi alte acţiuni de protocol 
similare. 
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Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp1901512\
00176265.HTM - #b) consultanţă 
şi expertiză; 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp1901512\
00176265.HTM - #c) indemnizaţie 
de performanţă acordată 
personalului Consiliului 
Concurenţei cu rezultate deosebite, 
în condiţiile legii; 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp1901512\
00176265.HTM - #d) editarea şi 
tipărirea Revistei Române de 
Concurenţă; 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp1901512\
00176265.HTM - #e) alte 
activităţi din domeniul de 
activitate a Consiliului 
Concurenţei, în condiţiile legii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

condiţiile legii; 
d) editarea şi tipărirea Revistei 
Române de Concurenţă; 
e) organizarea de către Consiliul 
Concurenţei de congrese, conferinţe şi 
alte acţiuni de protocol similar. 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 
10. La articolul 31, după alineatul 
(5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (51), cu următorul cuprins: 
„(51) Fondurile constituite în 
conformitate cu art.24 alin.(31) vor 
fi utilizate pentru: 
a) cheltuieli care se încadrează la 
următoarele articole bugetare: 
bunuri şi servicii; reparaţii curente; 
deplasări, detaşări, transferări; 
cărţi, publicaţii şi materiale 
documentare; protecţia muncii; 
studii şi cercetare; alte cheltuieli;  
b) costurile privind  locuinţele  de 
serviciu atribuite din fondul locativ 
aflat în administrarea R.A.-A.P.P.S. 
persoanelor   care ocupă funcţii de 
demnitate publică numite, la tarifele 
practicate de RAAPPS –SAIFI; 
c) cheltuieli de capital -, maşini, 
echipamente şi mijloace de 
transport, mobilier, aparatură 
birotică şi alte active 
corporale/necorporale. 

Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 
 
 
 
 
Motivaţia susţinerii: 
Sumele ce se vor constitui 
ca venituri la bugetul 
Consiliului Concurenţei, în 
conformitate cu art.24 
alin.(31), respectiv 
procentul  de 10% din 
totalul sumelor provenite 
din amenzile definitive,  
vor fi utilizate pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
investiţii şi celor cu 
bunurile şi serviciile. În 
primul rând, este vitală 
achiziţionarea unui sediu 
care să corespundă 
cerinţelor de securitate 
absolut necesare pentru 
desfăşurarea activităţilor de 
investigaţie de către 
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d)  achiziţionarea unui sediu pentru 
desfăşurarea activităţii.” 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

autoritatea de concurenţă. 
De asemenea, acesta 
trebuie să fie dotat 
corespunzător, pentru 
procedurile de lucru 
specifice (audieri, 
interviuri, pregătirea şi 
utilizarea datelor culese din 
urma inspecţiilor inopinate, 
etc.). În conformitate cu 
prevederile art.22 din 
Legea concurenţei 
nr.21/1996, republicată, 
funcţiile de vicepreşedinte 
şi consilier de concurenţă 
sunt asimilate celei de 
secretar de stat. În prezent, 
conform legislaţiei în 
vigoare, în cazul unui 
contract aflat în derulare 
pentru o locuinţă de 
serviciu pusă la dispoziţie 
de RAAPPS SAIFI, costul 
închirierii şi amortizarea 
dotărilor care depăşesc 
plafonul stabilit prin HG 
nr.5/2016 sunt suportate 
din fondurile personale ale 
demnitarului. Faţă de 
situaţia prezentată, 
considerăm că prin norma 
introdusă se corelează 
plafonul maxim cu nivelul 
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cheltuielilor de cazare 
pentru folosinţa imobilelor 
cu destinaţia locuinţă de 
serviciu cu situaţia reală, în 
sensul punerii în acord cu 
tarifele practicate de 
RAAPPS – SAIFI, dar şi 
funcţie de numărul 
membrilor de familie care 
locuiesc în imobil. De 
asemenea, textul propune 
susţinerea din fonduri 
proprii a cheltuielilor de 
întreţinere şi funcţionare 
ale instituţiei şi degrevarea 
bugetului de aceste 
cheltuieli. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

9.   
 
 
Art.31. - (9) Excedentul anual 
rezultat din execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli al activităţii se 
reportează în anul următor cu 

 
 
 
 

__________ 
 

 

11. La articolul 31, alineatul (9) se 
modifică şi va avea  următorul 
cuprins: 
„(9) Excedentul anual rezultat din 
execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli al activităţilor se reportează 
în anul următor cu aceeaşi destinaţie, 

Motivaţia susţinerii: 
_________________ 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
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aceeaşi destinaţie, conform 
prevederilor legale în vigoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

conform prevederilor legale în 
vigoare.” 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 
12. La articolul 31, după alineatul 
(9) se introduce un nou alineat, 
alineatul (91), cu următorul cuprins: 
„(91) În situaţia în care la sfârşitul 
anului bugetar soldul contului de 
excedent depăşeşte bugetul 
Consiliului Concurenţei finanţat de 
la bugetul de stat, pentru anul 
respectiv, sumele rezultate din 
diferenţa se fac venit la bugetul de 
stat, în condiţiile legii.” 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 

 

10.   
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

9. După articolul 54 se 
introduce un nou articol, 
art.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.(41).” 
 

13. După articolul 54 se introduce 
un nou articol, art.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).” 

 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

Motivaţia susţinerii: 
Se asigura corelarea cu 
renumerotarea articolelor 
de lege din forma 
republicată a legii 
concurenţei nr.21/1996 si 
cu trimiterea la art.4 
alin.(5) în loc de (41). 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
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tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

11.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 rezident se înţelege orice 
persoană străină, precum şi orice 
alte entităţi străine, inclusiv 
organisme de plasament colectiv în 
valori mobiliare, fără personalitate 

Motivaţia susţinerii: 
În materia concentrărilor 
economice, în baza textului 
actual al                   art.55 
alin.(1) este adesea dificil 
de stabilit baza de calcul a 
amenzilor pe care le poate 
aplica Consiliul 
Concurenţei în privinţa 
întreprinderilor nerezidente                     
(astfel încât această bază să 
reflecte puterea reală pe 
care o are întreprinderea în 
cauză pe piaţa din 
România). Textul propus 
aduce claritate şi 
predictibilitate cu privire la 
veniturile pe care le are în 
vedere Consiliul 
Concurenţei pentru a stabili 
baza de calcul a amenzii  în 
privinţa contravenţiilor 
săvârşite de nerezidenţi cu 
privire la  concentrările 
economice. Noile dispoziţii 
nu  vizează situaţiile în 
care se aplică sancţiuni 
pentru săvârşirea unor 
practici anticoncurenţiale 
de către întreprinderi 
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__________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

juridică, care nu sunt înregistrate în 
România, potrivit legii.” 
 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 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 

nerezidente. În astfel de 
cazuri, pentru a se asigura 
caracterul descurajant al 
amenzilor şi egalitatea de 
tratament este necesar a se 
menţine nivelul maxim 
reprezentat de cifra de 
afaceri totală a 
întreprinderii, astfel cum 
este  prevăzută de Legea 
concurenţei            (10% 
din cifra de afaceri totală a 
întreprinderii).  
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 
Motivaţia susţinerii: 
În materia concentrărilor 
economice, în baza textului 
actual al                   art.55 
alin.(1) este adesea dificil 
de stabilit baza de calcul a 
amenzilor pe care le poate 
aplica Consiliul 
Concurenţei în privinţa 
întreprinderilor nerezidente                     
(astfel încât această bază să 
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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 nerezident se înţelege orice 
persoană străină, precum şi orice 
alte entităţi străine, inclusiv 
organisme de plasament colectiv în 
valori mobiliare, fără personalitate 
juridică, care nu sunt înregistrate în 
România, potrivit legii.” 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 
 
 

reflecte puterea reală pe 
care o are întreprinderea în 
cauză pe piaţa din 
România). Textul propus 
aduce claritate şi 
predictibilitate cu privire la 
veniturile pe care le are în 
vedere Consiliul 
Concurenţei pentru a stabili 
baza de calcul a amenzii  în 
privinţa contravenţiilor 
săvârşite de nerezidenţi cu 
privire la  concentrările 
economice. Noile dispoziţii 
nu  vizează situaţiile în 
care se aplică sancţiuni 
pentru săvârşirea unor 
practici anticoncurenţiale 
de către întreprinderi 
nerezidente. În astfel de 
cazuri, pentru a se asigura 
caracterul descurajant al 
amenzilor şi egalitatea de 
tratament este necesar a se 
menţine nivelul maxim 
reprezentat de cifra de 
afaceri totală a 
întreprinderii, astfel cum 
este  prevăzută de Legea 
concurenţei            (10% 
din cifra de afaceri totală a 
întreprinderii). La alin.(5) 
este necesară îndreptarea 
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erorii materiale din 
cuprinsul amendamentelor 
aduse de Comisia pentru 
politică economică, 
reformă şi privatizare 
respectiv se va trece 
sintagma „nerezident” în 
loc de „rezident”. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

12.  Art.59. - (1) Consiliul 
Concurenţei poate obliga, prin 
decizie, întreprinderile sau 
asociaţiile de întreprinderi la 
plata unor amenzi cominatorii, în 
sumă de până la 5% din cifra de 
afaceri zilnică medie din anul 
financiar anterior sancţionării, 
pentru fiecare zi de întârziere, 
calculată de la data stabilită prin 
decizie, pentru a le determina: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. La articolul 59 alineatul 
(1), după litera f) se 
introduce o nouă literă, 
lit.f1), cu următorul 
cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. La articolul 59 alineatul (1), 
după litera f) se introduce o nouă 
literă, lit.g), cu următorul cuprins: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivaţia susţinerii: 
Rectificarea se impune din 
raţiuni de tehnică 
legislativă. Vezi 
explicaţiile pct.4. Se 
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__________ 

 
 

„C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp190
1512\00176265.HTM - #f1) 
să respecte obligaţia 
prevăzută la art.4 
alin.(41).” 
 

„g) să respecte obligaţia prevăzută 
la art.4 alin.(5).” 

 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 

 

asigura corelarea cu 
renumerotarea articolelor 
de lege din forma 
republicată a Legii 
concurenţei nr.21/1996. 
Aceleaşi raţiuni şi pentru 
lit.g) 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

13.   
 
 
Art.60. - (3) Sancţiunile pentru 
contravenţiile prevăzute la art.53 
lit.a)-c), art.54 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). 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

17. 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).” 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

Motivaţia susţinerii: 
Nu se regăsesc normele 
referitoare la structura din 
cadrul CC care aplică 
sancţiunile procedural 
referitoare la 
neîndeplinirea obligaţiilor 
ce decurg din art.4 alin.(5) 
este necesară completarea 
art.60. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
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depuse cu privire la acesta. 
 

14.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 

18. La articolul 70, după alineatul 
(5) se introduc două noi alineate, 
alineatele (6) şi (7), cu următorul 
cuprins: 
,,(6) Interdicţia prevăzută la alin.(1)  
se aplică în condiţiile acordării unei 
indemnizaţii lunare de 70% din 
salariul mediu brut lunar realizat în 
ultimele 12 luni de activitate 
anterioare datei încetării 
mandatului sau raportului de 
serviciu, după caz. Indemnizaţia se 
acordă în cazurile prevăzute la 
alin.(7), timp de un an de zile de la 
data încetării mandatului la 
expirarea termenului sau, după caz, 
de la încetarea mandatului 
continuat potrivit dispoziţiilor 
art.18 alin.(2) şi (3), respectiv de la 
data încetării raportului de serviciu. 
(7) Indemnizaţia prevăzută la                 
alin.(6) se acordă doar în 
următoarele situaţii: 
a) încetarea exercitării mandatului 
în condiţiile dispoziţiilor art.15 
alin.(9) lit.a) coroborate cu 
dispoziţiile art.18; 
b) încetarea raporturilor de serviciu 
în condiţiile dispoziţiilor art.99 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 

Motivaţia susţinerii: 
Prin textul propus se 
introduce o compensare 
financiară a persoanelor 
care au îndeplinit o funcţie 
publică - de membru al 
Plenului Consiliului 
Concurenţei /o funcţie 
publică specifică şi care 
după încetarea activităţii în 
cadrul  Consiliul 
Concurenţei trebuie să se 
abţină de la exercitarea 
anumitor activităţi  în 
mediul privat. Este vorba 
de orice activităţi care 
implică utilizarea 
informaţiilor specifice de 
care aceste persoane au 
luat cunoştinţă în 
îndeplinirea atribuţiilor de 
putere publică, în privinţa 
modului de gestionare a 
cazurilor instrumentate în 
cadrul Consiliului 
Concurentei. Prin 
dispoziţiile   art. 70 se 
urmăreşte  asigurarea  unei 
protecţii eficiente a 
informaţiilor obţinute în 
cazurile instrumentate de 

Camera 
Deputaţilor 



 27 

0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 

publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.” 
 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 

 

Consiliul Concurenţei  
pentru a preveni 
transferarea şi folosirea 
acestora în exercitarea unor 
activităţi desfăşurate în 
sectorul privat după 
încetarea mandatului sau a 
raporturilor de serviciu. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

15.   
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. După articolul 71 se introduc 
două noi articole, articolele 72 şi 73, 
cu următorul cuprins: 
„Art.72. – Salariul de bază al 
Preşedintelui Consiliului 
Concurenţei se stabileşte în 
cuantumul prevăzut de lege pentru 
funcţia de Preşedinte al Curţii de 
Conturi. 
Art.73. – Membrilor Plenului 
Consiliului Concurenţei care au 
îndeplinit un mandat întreg, 
înalţilor funcţionari publici din 
cadrul Consiliului Concurenţei, 
inspectorilor de concurenţă, inclusiv 
celor cu funcţii de conducere, li se 

Motivaţia susţinerii: 
_________________ 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
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__________ 
 

 

 
 

__________ 
 

 

aplică în mod corespunzător 
prevederile Legii nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii 
de Conturi, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
 

16.   
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

20. După articolul 71 se introduce 
un nou articol, art.72, cu următorul 
cuprins: 
„Art.72. ─ (1) Membrilor Plenului 
Consiliului Concurenţei care au 
îndeplinit un mandat întreg li se 
aplică în mod corespunzător 
prevederile art.49 alin.(4) din Legea 
nr.94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) Înalţilor funcţionari publici, 
inspectorilor de concurenţă, 
persoanelor cu funcţii de conducere 
care îndeplinesc atribuţiile specifice 
Consiliului Concurenţei, li se aplică 
în mod corespunzător prevederile 
art.51 alin.(2)-(17) din Legea 
nr.94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

Motivaţia susţinerii: 
Succesul implementării 
politicii de concurenţă prin 
intermediul investigaţiilor, 
procedurilor legale 
adoptate şi apărării 
cazurilor în faţa instanţelor 
de judecată ţine de modul 
în care Consiliul 
Concurenţei atrage şi reţine 
personal calificat şi 
motivat. Riscurile pe care 
Banca Mondială le-a 
subliniat, în lipsa unor 
decizii de adoptare a unor 
măsuri de stimulare 
financiară a angajaţilor 
Consiliului Concurenţei, 
vizează o accelerare a 
fluctuaţiei de personal, 
pierderea angajaţilor 
performanţi pentru care 
sectorul privat este o 

Camera 
Deputaţilor 



 29 

0 1 2 3 4 5 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

alternativă serioasă. În 
Consiliul Concurenţei, 
80% dintre inspectorii de 
concurenţă au peste 7 ani 
experienţă în domeniul 
concurenţei. Personalul de 
specialitate al Consiliului 
Concurenţei este format 
din specialişti de nişă în 
domeniile juridic, 
economic şi alte 
specializări necesare în 
cadrul activităţii de bază a 
instituţiei, care se formează 
şi se specializează în timp, 
atât prin acumularea de 
cunoştinţe în cadrul 
activităţii desfăşurate cât şi 
prin implicarea în 
programe de pregătire 
specializată. Activitatea 
inspectorului de concurenţă 
necesită un set amplu şi 
diversificat de aptitudini şi 
competenţe precum şi 
caracteristicile unei 
personalităţi foarte 
puternice. Totodată, 
funcţionarilor publici din 
cadrul Consiliului 
Concurenţei li se aplică nu 
numai prevederile generale 
referitoare la 
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incompatibilităţi ci şi 
interdicţii în ceea ce 
priveşte derularea de 
activităţi după eliberarea 
din funcţia publică 
deţinută, fără a beneficia de 
sume compensatorii. În 
analiza pe care OECD a 
realizat-o în 2014 privind 
politica de concurenţă din 
România”, se menţionează 
că pentru a-şi îndeplini 
misiunea, Consiliul 
Concurenţei trebuie să 
poată atrage şi menţine 
personal cu educaţie înaltă 
şi motivat printr-o 
compensaţie monetară şi 
nemonetară adecvată. 
Capitalul uman al 
Consiliului Concurenţei 
însumează 80% din bugetul 
său şi 100% din impactul 
său.  Atât analiza OECD 
cât şi cea a Băncii 
Mondiale pun pe acelaşi 
nivel de importanţă 
instituţia prin scopul ei şi 
resursa umană prin 
valoarea acesteia,  fără de 
care instituţia nu îşi poate 
atinge acest scop. În ultimii 
ani, o serie de instituţii de 
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prestigiu din România, care 
desfăşoară activităţi 
comparabile similare cu 
cea a inspectorului de 
concurenţă sub aspectul 
responsabilităţii, 
complexităţii şi înaltei 
pregătiri profesionale, au 
obţinut acordarea de pensii 
speciale pentru personalul 
de specialitate, considerăm 
oportună acordarea unor 
asemenea beneficii şi 
pentru personalul de 
specialitate al Consiliului 
Concurenţei. O astfel de 
măsură s-ar  înscrie în  
politica de stimulare a 
continuităţii carierei 
inspectorului de concurenţă 
şi de a păstra personalul 
înalt calificat în cadrul 
Consiliului Concurenţei. 
Arătăm că, în perioada 
2012-2016, Consiliul 
Concurenţei a aplicat 
amenzi în valoare de  
682.054 mii lei, cu  o 
medie anuală de 136,411 
mii lei. La acest moment, 
vor beneficia de aceste 
prevederi un număr de 
circa 50 de persoane. 
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Pentru următorii 5 ani, 
numărul acestora se va 
suplimenta cu circa 7 
persoane/an. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

17.    Art.II. ─ Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum 
şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.925 din 18 
decembrie 2014, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.71/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
 
 
Art.II. ─ Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2017  privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, 

Motivaţia susţinerii: 
_________________ 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 
 
 
 
 
 
 
Motivaţia susţinerii: 
Modificarea este necesară 
întrucât începând cu data 
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prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.79 din 
30 ianuarie 2017, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

de   în perioada 1 martie - 
31 decembrie 2017, nivelul 
de salarizare este stabilit de 
OUG nr.9/2017. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

18.  Art. 1. 
................................................... 
 
(54) Prin excepţie de la prevederile                  
alin.(1) şi (2), salarizarea funcţiilor 
de secretar general adjunct şi de 
director general în cadrul 
Consiliului Concurenţei se 
stabileşte la nivelul de salarizare 
aferent funcţiei de director al 
direcţiilor cu atribuţii în 
aplicarea prevederilor Legii 
concurenţei                  
nr.21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
(Text OUG nr.83/2014) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul 1, alineatul (54) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(54) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(1) şi (2), salarizarea funcţiilor de 
secretar general şi secretar general 
adjunct în cadrul Consiliului 
Concurenţei se stabileşte la nivelul de 
salarizare aferent funcţiei de director 
al direcţiilor de specialitate. Salariul 
de bază al funcţiei de director 
general în cadrul Consiliului 
Concurenţei se stabileşte la nivelul 
de salarizare aferent funcţiei de 
director al direcţiilor de specialitate, 
la care se adaugă 5 clase de 
salarizare.” 
 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 

Motivaţia susţinerii: 
Având în vedere 
complexitatea atribuţiilor 
exercitate de directorul 
general, care coordonează 
activitatea direcţiilor de 
specialitate şi asigură 
aplicarea unitară a 
normelor concurenţiale şi 
în domeniul ajutorului de 
stat, este necesar să se 
asigure salarizarea 
corespunzătoare a acestuia. 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
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__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. La articolul 1, după alineatul (2) 
se introduc două noi alineate, 
alin.(21) şi alin.(22)  cu următorul 
cuprins: 
„(21) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(1), salariul de bază al funcţiilor 
de secretar general şi director 
general în cadrul Consiliului 
Concurenţei se stabileşte la nivelul 
de salarizare aferent funcţiei de 
director al direcţiilor cu atribuţii în 
aplicarea prevederilor Legii 
concurenţei nr.21/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare la care se adaugă 5 clase 
de salarizare. 
 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

depuse cu privire la acesta. 
 
Motivaţia susţinerii: 
Funcţia de director general 
a fost înfiinţată ca urmare a 
recomandărilor Bănci 
Mondiale ulterior apariţiei 
Legii nr.284/2010, scopul 
fiind separarea funcţiilor 
(executive şi decizionale) în 
cadrul Consiliului 
Concurenţei, prin preluarea 
activităţilor executive de 
către un director general.  
Directorul general are 
atribuţii şi responsabilităţi 
complexe, respectiv, 
conduce toate direcţiile 
operative şi asigura 
aplicarea unitară a 
normelor concurenţiale şi 
în domeniul ajutorului de 
stat. Actualmente, funcţia 
de director general este 
salarizată similar cu funcţia 
de director, ceea ce duce la 
o inechitate în raport cu 
atribuţiile şi complexitatea 
postului. Ca atare, este 
necesară salarizarea 
corespunzătoare a acestuia, 
raportat la 
responsabilităţile funcţiei. 
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Prin majorarea propusă, 
nivelul salariului 
directorului general ar 
creşte cu 13% faţă de 
prezent. Referitor la 
salarizarea secretarului 
general, arătăm că la acest 
moment, după înfiinţarea 
funcţiei de secretar general 
adjunct (ulterior apariţiei 
Legii nr.284/2010) şi 
stabilirea salariului 
acestuia, salariul 
secretarului general adjunct 
este stabilit la un nivel 
superior faţă de cel al 
Secretarului general, 
respectiv cu este mai mare 
cu 28% decât cel a l 
secretarului general. Din 
aceste considerente, este 
necesară stabilirea unui 
nou nivel de salarizare al 
secretarului general, 
corespunzător cu atribuţiile 
şi responsabilităţile funcţiei 
deţinute. Personalul din 
cadrul Secretariatului 
General al Consiliului 
Concurenţei  este de două 
categorii:  personal 
încadrat pe funcţii publice 
generale, respectiv                
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__________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(22) Salariul de bază pentru funcţiile 
publice generale şi pentru 
personalul contractual din cadrul 
Consiliului Concurenţei se stabileşte 

personal contractual. 
Pentru a atrage şi păstra 
personal bine  pregătit în  
cadrul Secretariatului 
General,  este necesar ca 
salariile acestor angajaţi - 
care nu sunt încadraţi pe 
funcţia de  inspector de 
concurenţă – să fie la 
nivelul salariilor din cadrul 
Secretariatul General al 
Guvernului. O soluţie 
similară a fost adoptată 
pentru salarizarea 
personalului din alte 
instituţii publice (spre 
exemplu Institutul Naţional 
de Statistică, 
Secretariatului de Stat 
pentru Culte). 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 
Motivaţia susţinerii: 
_________________ 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
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la nivelul salariului de bază maxim 
aflat în plată aferent funcţiilor din 
cadrul Secretariatului General al 
Guvernului.” 
 
Grup PSD – dep. Eugen Nicolicea 
 

servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

19.   
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 

3. La articolul 1, după alineatul (510) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (511),   cu următorul 
cuprins: 
,,(511) Salariul de bază pentru 
funcţiile publice generale şi pentru 
personalul contractual din cadrul 
Consiliului Concurenţei se stabileşte 
la nivelul salariului de bază maxim 
aflat în plată aferent funcţiilor din 
cadrul Secretariatului General al 
Guvernului.” 
 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
 
 

Motivaţia susţinerii: 
Personalul din cadrul 
Secretariatului General al 
Consiliului Concurenţei  
este de două categorii:   
1. personal încadrat pe 
funcţii publice generale, 
respectiv; 
2. personal contractual. 
Pentru a atrage şi păstra 
personal bine  pregătit în  
cadrul Secretariatului 
General,  este necesar ca 
salariile acestor angajaţi - 
care nu sunt încadraţi pe 
funcţia de  inspector de 
concurenţă – să fie la 
nivelul salariilor din cadrul 
Secretariatul General al 
Guvernului. O soluţie 
similară a fost adoptată 
pentru salarizarea 
personalului din alte 
instituţii publice (spre 
exemplu Institutul Naţional 
de Statistică, 
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Secretariatului de Stat 
pentru Culte). 
Motivaţia respingerii: 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a decis prin vot 
respingerea proiectului de 
lege supus dezbaterii, iar 
pe cale de consecinţă şi a 
tuturor amendamentelor 
depuse cu privire la acesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
 
                          Iulian Iancu                                               Roxana Mînzatu 
 
 
   
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Isabela Patricia Robe 
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