
PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENAT

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art.L- Legea concuren^ei nr.21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica si se 

completeaza dupa cum urmeaza:

1. La Capitolul IV, titiul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Capitolul IV

Infiin^area §i func^ionarea Consiliului Concuren^ei §i statutul membrilor plenului

§i personalului de specialitate”

2, La articolul 15, alineatele (1), (2), (4), (5), (9) literele a) si f) §i alineatele (10)-(12) 

se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:

„Art.l5.- (1) Plenul Consiliului Concurentei este organul colegial de conducere, 

format din 11 membri, dupa cum urmeaza: un pre§edinte, 2 vicepresedinti §i 8 consilieri de 

concurenta, numiti prin hot^are adoptata in sedinfa comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, 

la propunerea grupurilor parlamentare din cele doua Camere.

(2) Durata mandatului membrilor Consiliului Concurentei este de 5 ani, cu 

posibilitatea reinnoirii mandatului o singura data, indiferent de durata mandatului exercitat 

anterior. Atributiile membrilor Plenului se stabilesc potrivit regulamentelor aprobate de catre 

Consiliul Concurentei.
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(4) Pentru a fl numit membru al Consiliului Concuren^ei, o persoana trebuie sa 

indepUneasca urmatoarele condi^ii:

a) sa fie cetacean roman;

b) sa aiba capacitate deplinS de exerci|iu;

c) sa fie considerate apta din punct de vedere medical;

d) sa aiba studii superioare de lunga durata sau echivalent, dovedite cu diploma 

recunoscuta de statul roman potrivit legii;

e) sa aiba o vechime de minimum 15 ani in activitali din domeniul economic sau 

juridic §i inalta competenta profesionala in domeniul concuren^ei sau ajutorului de stat;

f) sa nu fie incapabila ori sa nu fi fost condamnata pentru infi:ac|iuni savar§ite cu 

inten^ie, pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani sau mai mare.

(5) Persoana propusa pentru fiinctia de presedinte al Consiliului Concuren|ei trebuie 

sa aiba o vechime de cel putin 10 ani intr-o functie de demnitate publica sau de conducere cu 

responsabilitati ce implica o inalta competenta profesionala §i manageriala.

(9) Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurenfei inceteaza: 

a) la expirarea duratei mandatului;

f) prin revocare, in cazul in care nu mai indeplineste conditiile cerute de lege 

pentru numirea in functie, in caz de incalcare grava a prezentei legi sau in caz de condamnare, 

prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru sav^§irea unei infractiuni.

(10) In cazul prevazut la alin.(9) lit.f), revocarea din functie intervine de drept. Pana 

la r^anerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, membrii Consiliului Concurentei 

pot fl suspendati din functie prin hotarare adoptata in §edinta comuna a Camerei Deputafilor si 

Senatului, de la data punerii in miscare a actiunii penale.

(11) In situatiile prevazute la alin.(9) lit.b)-f) se procedeaza, conform prevederilor 

alin.(l) si (2), la numirea unui nou membru al Consiliului Concurentei pentru diferenfa ramasa 

din mandat.

(12) Membrii Consiliului Concurentei sunt obligafi sa notifice, de indata, Plenului, 

surx^enirea oricarei situatii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevazute la alin.(6) si 

(8), fiind de drept suspendati din funcpe din momentul survenirii acestei situatii. Daca 

incompatibilitatea sau impedimentul se prelungesc peste 10 zile consecutive, mandatul inceteaza 

si se procedeaza conform prevederilor alin.(lO) si (11).”
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3. Articolul 16 se modiHca va area urmatorul cuprins:
„Art.l6-- In caz de vacanta a functiei de presedinte al Consiliului Concurentei, pentru 

una dintre situatiile prev^ute la art. 15 alin.(9) Iit.b)-f), pana la numirea, in conditiile legii, a unui 

nou pre§edinte, pentru durata ramasa din mandat, interimatul va fi asigurat de unul dintre 

vicepresedintii Consiliului Concurentei, ales prin votul majoritatii membrilor prezenti.”

4. La articolul 17, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art.l7.- (1) Dupa adoptarea hotararii de numire in funclie, fiecare membru al 

Consiliului Concurentei depune, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, 

urmatorul juramant:

sa respect Comtitufia legile (arii, sa apar interesele Romaniei, drepturile §i 

libertdiile fundamentale ale cetd^enilor, sd-mi mdeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, 

responsabilitate p fdrd pdrtinire atrihupile ce-mi revin. A§a sd-mi ajute Dumnezeur

(3) in cazul nedepunerii juramantului, din culpa proprie, in termen de 30 de 

zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I a hotararii de numire, 

membrul numit este considerat demisionar, urmand a se relua procedura numirii altei persoane 

pentru fuiictia devenita vacanta, pentru durata ramasa din mandat.”

5. Articolul 18 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.l8.- (1) Mandatele membrilor Consiliului Concurentei incep de la data depunerii 

juiamantului de catre ace§tia ^i expira la implinirea termenului prevazut la art. 15 alin.(2), 
calculat de la aceasta data.

(2) Membrii Consiliului Concurentei al caror mandat a incetat prin 

implinirea termenului prevazut la art. 15 alin.(2) i§i continua exercitarea atributiilor stabilite de 

prezenta lege pana la fmalizarea procedurilor prevazute la art.l5 si art.l7 alin.(l) pentru 

mandatul urmator.”

6. La articolul 19, alineatele (1) - (4) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:
„Art.l9.- (1) Plenul Consiliului Concurentei se intrune§te valabil in prezenta 

majoritatii membrilor §i adopta hotarari cu votui majoritatii membrilor prezenti. Ordinea de zi a 

plenului se propune de catre presedinte.
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(2) Potrivit sesizarilor primite, presedintele Consiliului Concuren^ei dispune 

efectuarea unei evaluari prealabile, de catre compartimentele de specialitate din cadml 

Consiliului, cu privire la respectarea procedurilor de sesizare si a competenfei legale a 

Consiliului, fixand un termen ce nu poate depasi 60 de zile de la sesizare. Pe baza evaluarii 

prealabile, care trebuie sa contina referiri cu privire la autorul si obiectul sesizarii, procedura si 

competenta aplicabile in speta, pre§edintele Consiliului Concuren^ei propune Plenului efectuarea 

de investigatii si desemnarea unui raportor, dintre membrii Consiliului, pentru fiecare caz in 

parte, sau clasarea sesizarii.

(3) Presedintele Consiliului Concuren^ei dispune, prin ordin, efectuarea de 

investigafii, in baza motiva^iei §i indiciilor prezentate de direc^iile de specialitate. Prin acela§i 
ordin esle deseninat raportorul de caz.

(4) In aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei examineaza §i
hotaraste in plen cu privire la:

a) declansarea investigatiilor sau clasarea sesizmi pentru fiecare caz in
parte;

b) adoptarea rapoartelor de investigate si a masurilor corelative, cu 

opiniile concurente sau divergente, dupa caz, formulate de membri ai Consiliului;

c) autorizarea concentrarilor economice;

d) punctele de vedere, recomandarile si avizele formulate in realizarea
atributiilor;

e) proiectele de reglementari propuse spre adoptare;

f) raportul anual prevazut la art.30 alin.(l), raportul anual privind 

ajutoarele de stat, precum §i orice alte rapoarte privind concurenta §i ajutoarele de stat;

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

h) orice alte chestiuni stabilite potiivit prezentei legi.”

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

8. La articolul 19, alineatele (6) si (7) se moditica si vor avea urmatorul cuprins:
„(6) in plen, fiecare membru al Consiliului dispune de un vot.

(7) Hotararile Consiliul Concurentei se serrmeaza de catre presedinte si se publica pe 

pagina de internet a Consiliului. Hotararile care privesc sesiz^i si investigatii se comunica 

paitilor interesate si pot fi atacate in termen de 30 de zile de la publicare, sau, dupa caz, de la



5

comiinicare, la instanta de contencios administrativ din cadml Curtii de Ape! Bucure§ti, potrivit 
legii.”

9. La articolul 21, aiineatul (5) se modifica va avea urmatorul cuprins:
„(5) Activitatea inspectorilor de concurenla cu studii juridice, constituie vechime in 

specialitate juridica este asimilata vechimii inmuncajuridica desfa§urata de consilierul juridic, 

potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea §i exercitarea profesiei de 

consilier juridic, cu completarile ulterioare.”

10. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, art.2l\ cu urmatorul cuprins:
„Art.2l\- (1) Func|iile publice de specialitate din cadrul Consiliului Concurenlei se 

clasifica in func^ie publica de specialitate de conducere §i func^ie publica de specialitate de 

execu^ie.

(2) Func^iile publice de specialitate de conducere ale Consiliului 

Concurentei sunt: director, director adjunct, §ef serviciu §i §efbirou.

(3) Func^iile publice de specialitate de execu^ie ale Consiliului 

Concuren^ei sunt: inspector de concuren^a superior, inspector de concurenla principal, inspector 

de concuren^ asistent §i inspector de concuren^a debutant.

(4) Concursul pentru recrutarea functionarilor public! de specialitate din 

Consiliului Concurenlei se desfa§oara in cazul in care, pentru ocuparea unui post vacant, se 

inscriu cel putin 2 candida^i care indeplinesc conditiile stabilite.

(5) Fimclionarii public! de specialitate ai Consiliului Concuren^ei sunt 

independent! din pimct de vedere al opiniei in realizarea atributiilor ce le revin §i se bucura de 

stabilitate.

(6) in exercitarea atributiilor, functionarii public! de specialitate din cadrul 

Consiliului Concurentei trebuie sa se ab^ina de la orice activitate in legatura cu care au, direct sau 

indirect, un interes patrimonial sau nepatrimonial, de natura a le compromite independenta.

(7) Daca se g^e§te in ipoteza prev^uta la alin.(6), functionarul public de 

specialitate camia, in exercitarea atributiilor sale, i-a fost repartizata o lucrare ce determina 

obligatia de abtinere, informeaza de indata superiorul pe linie ierarhica, care dispune masurile ce 

se impun.
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(8) Calitatea de func^ionar public de specialitate al Consiliului Concuren^ei

este incompatibila cu:
a) exercitarea oricarei alte activita^i profesionale sau de consultan^a, 

precum cu de^inerea de func^ii ori de demnitap publice, cu exceppa activitaplor didactice;

b) calitatea de asociat sau acponar ori membru in organele de 

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

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

(9) Funcponarii publici de specialitate din cadrul Consiliului Concuren^ei 

nu pot parti cipa la actiuni sau dezbateri cu caracter politic.

(10) Funcponarii publici de specialitate din cadrul Consiliului Concuren^ei 

pot fi membri ai unor persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.”

11. Articolul 23 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.23.- In organizarea Consiliului Concurentei functioneaza un secretar general si 

doi secretari generali adjuncti, numip si eliberati din fiincpe, la propunerea Presedintelui, de 

Plenul Consiliul Concurentei. Atributiile secretarului general §i ale secretarilor generali adjuncp 

sunt stabilite de plenul Consiliului Concurentei.”

12. La articolul 31, alineatul (4) se abroga.

13. La articolul 31, partea introductiva a alineatului (5) si litera c) se modifica §i vor 

avea urmatorul cuprins:

„(5) Veniturile proprii realizate de Consiliul Concurentei din incasarea p repnerea 

taxei de autorizare a concentrarilor economice se utilizeaza pentru:

c) indemnizape de performanta acordata o data pe an personalului Consiliului 

Concurentei cu rezultate deosebite, care nu se ia in calcul la stabilirea sporurilor §i a celorlalte 

elemente ale sistemului de salarizare prevazut de Legea-cadru nr.l53/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modific^ile p complet^le ulterioare;”

14. La articolul 31, alineatele (7)-(12) se abroga.
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15. La articolul 38, partea introductiva a alineatului (1) se modiflca va avea 

urmatorul cuprins:

„Art38.- (1) Pentru indeplinirea atribu^iilor prev^ute de prezenta lege, cu exceptia 

inspectorilor debutan^i, inspectorii de concurenla sunt abilitati cu puteri de inspec^ie, dupa cum 

urmeazaf’

16. La articolul 55, dupa alineatui (2) se introduc doua noi alineate, alin.(2*) §i (2^), 

cu urmatorul cuprins:
„(2^) In cazul in care, cifra de afaceri totala a contravenien|ilor se situeaza sub 

echivalentul in lei a un milion de euro, calculate la cursul de schimb valabil pentru sfar§itul 

anului anterior luarii deciziei, Consiliul Concurcti|ei poate aplica amenda la cifra de afaceri 

realizata pe piafa relevanta defmita in cazul respectiv.
(2^) In cazul in care, cuantumul amenzii se situeaza sub echivalentul in lei a 100 de 

euro, calculat la cursul de schimb valabil pentru sfar^itul anului anterior luarii deciziei, amenda 

nu se mai aplica.”

17. Articolele 70 §i 71 se abroga.

Art.II.- In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Camera 

Deputatilor si Senatul vor demara procedurile pentru numirea membrilor Consiliului 

Concurentei. Actualii membri ai Consiliului pot li propu§i §i numi^i in oricare dintre func^iile 

prevazute de prezenta lege.

Art.IIL- Regulamentele si instructiunile Consiliului Concurentei necesare punerii in 

aplicare a Legii concurentei nr.21/1996, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, vor fi emise in termen de 45 de zile 

de la data intrMi in vigoare a prezentei legi.
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Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederiior 

articolului 75 §i ale articolului 76 alineatui (1) din Constitujia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE 

CAMEREI DEPUTAJILOR
p. PRE§EDINTELE 

SENATULUI
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