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Stimate Domnule Secretar general.

Referitor la adresa dumneavoastră mai sus menţionată, prin care solicitaţi Consiliului 
Concurenţei punctul de vedere cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. Î21/20I4 privind eficienţa energetică (b52J/202J), vă comunicăm 
următoarele:

Propunerea legislativă are în vedere prorogarea termenului pentru montarea sistemelor de 
contorizare a consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă pentru 
locuinţe/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit până la data de 31.12.2022.

Consiliul Concurenţei, în calitatea sa de autoritate administrativă autonomă în domeniul 
concurenţei, pune în aplicare prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea concurenţei), al 
cărei scop este acela de a proteja, de a menţine şi de a stimula concurenţa pe piaţă, pentru 
asigurarea unui mediu concurenţial normal, în beneficiul indirect al consumatorilor. Astfel, 
Legea concurenţei are în vedere în special acele acte şi fapte săvârşite de întreprinderi', 
susceptibile de a afecta mediul concurenţial de pe pieţele respective şi, prin aceasta, 
bunăstarea consumatorilor.

De asemenea, conform atribuţiilor conferite de Legea concurenţei. Consiliul Concurenţei 
emite avize sau puncte de vedere pentru proiectele de acte normative şi proiectele de 
documente de politici publice care pot avea impact anticoncurenţial şi poate recomanda 
modificarea acestora.

în legătură cu propunerea legislativă supusă atenţiei Consiliului Concurenţei, vă 
comunicăm faptul că aceasta nu ridică probleme din perspectiva aplicării legislaţiei din 
domeniul concurenţei sau a ajutorului de stat.

^ Prin întreprindere, în sensul Legii concurenţei, se înţelege orice entitate angajată într-o activitate economică 
constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţă dată, independent de statutul său juridic, de modul 
de finanţare a activităţilor sale comerciale, respectiv de natura capitalului său social.
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în încheiere, dorim să vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate şi colaborare în ceea 
ce priveşte implicarea şi sprijinul autorităţii de concurenţă în elaborarea unor proiecte de 
acte normative care să aibă ca rezultat crearea şi consolidarea unui mediu economic 
eficient, care să promoveze şi să stimuleze concurenţa m beneficiul cetăţenilor.

Cu deosebită consideraţie,
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