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Domnului Secretar General Tiberiu Horaţiu GORUN 
Senat
Parlamentul României

R IMÂNiA

Subiect: Adresa dumneavoastră nr. 1437/15.03.2022, înregistrată la Consiliul 
Concurenţei cu nr. RG/3832/16.03.2022 ( Caz nr. 2200471)

Stimate domnule Secretar General,

Cu privire la adresa dumneavoastră mai sus menţionată, referitoare la exprimarea unui 
punct de vedere de către Consiliul Concurenţei cu privire la:

• Propunerea legislativă pentru completarea Legii pacientului nr.46/2003
(bl20/2022),LBS(Xo2Z,

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă (bl24/2022),O!^^^

• Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional „Casa 
Noastră^’ (bl28/2022),

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 155/2201 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân (bl29/2022),(JXMi(X.olZ. .

• Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice şi a Legii nr.99/2016privind achiziţiile sectoriale (bl25/2022),

vă comunicăm următoarele:
1. în urma parcurgerii propunerii legislative pentru completarea Legii pacientului 

nr.46/2003 (bl20/2022), rezultă faptul că aceasta are ca obiect reglementarea de
a fi uitat în favoarea supravieţuitorului de cancer, în sensul că persoanele care au suferit 
de o astfel de patologie au dreptul de a nu mai furniza informaţii cu privire la boala suferită 
în cadrul încheierii contractelor de asigurare, după împlinirea unui anumit termen. 
Raportat la aceste dispoziţii, autoritatea de concurenţă apreciază că acestea nu contravin 
prevederilor din materia concurenţei sau a ajutorului de stat.

2. Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă (bl 24/2022), Consiliul Concurenţei a identificat faptul că aceasta propune două 
completări în Legea nr. 76/2002, respectiv:

• Definirea şi încadrarea tuturor persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv 
tinerii cu risc de marginalizare, la măsurile de sprijin menţionate la art.93'’.

• Definirea angajatorului de inserţie ca fiind întreprinderea socială de inserţie, 
reglementată prin Legea nr.2019/2015 privind economia socială.
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Astfel, scopul propunerii legislative este acela al extinderii ariei de sprijin către grupurile 
vulnerabile angajate în întreprinderile sociale de inserţie, asigurând un sprijin sub formă 
de subvenţii pentru toate categoriile de lucrători vulnerabili, fără discriminare.
Raportat la prevederile acestui act normativ, dorim să supunem atenţiei faptul că la 
art. 93“* alin. (2) lit. a) teza a Il-a, durata acordării sumelor trebuie armonizată cu 
prevederile alin. (1) ale aceluiaşi articol şi cu prevederile art. 93® alin. (1), respectiv până 
la expirarea duratei contractului de solidaritate, cu excepţia prevăzută la art. 93® alin. (1).
Totodată, sugerăm şi modificarea art. 95 alin. (2), în sensul actualizării prevederilor legale 
la care face trimitere, după cum urmează:

„Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, în sensul art. 107 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene, prevăzute în prezenta lege, se vor acorda în 
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind 
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modifîcarea 
şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare.”-

3. Prin propunerea legislativă privind implementarea Programului Naţional „Casa 
Noastră” (bl28/2022) se doreşte, în esenţă, instituirea unui program prin care să se acorde 
sprijin financiar sub forma unui împrumut, persoanelor fizice care doresc să achiziţioneze 
locuinţe noi sau vechi din mediul rural sau din mediul urban. în privinţa acestei iniţiative 
legislative nu au fost identificate dispoziţii care să contravină prevederilor din materia 
concurenţei sau a ajutorului de stat.

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2201 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân (bl 29/2022) are ca obiect implicarea autorităţilor publice locale în vederea 
subvenţionării costurilor privind sterilizarea, respectiv, după caz, identificarea şi 
înregistrarea câinilor fără stăpân, prin contractarea acestor activităţi cu unul sau mai mulţi 
medici veterinari de liberă practică. Raportat la dispoziţiile propunerii legislative, 
autoritatea de concurenţă apreciază că acestea nu contravin normelor din domeniul 
concurenţei sau al ajutorului de ştat.

5. în urma unei analize preliminare, a reieşit faptul că scopul propunerii legislative 
pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale (bl25/2022), este de a impune obligaţia, în sarcina 
autorităţilor publice, de a rezerva din bugetul anual de achiziţii publice, atunci când acesta 
este mai mare de 30.000.000 lei, un procent minim de 0,5% doar pentru participarea la 
procedura de atribuire a întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr. 
219/2015 privind economia socială. In privinţa acestei iniţiative legislative nu au fost 
identificate dispoziţii care să contravină prevederilor din materia concurenţei sau a 
ajutorului de stat.
Asigurându-vă de întreaga noastră deschidere şi colaborare, vă stăm la dispoziţie pentru 
orice alte detalii sau informaţii suplimentare.

Cu deosebită consideraţie,

PREŞEDINTE
Bogdan M. CHIRIŢOIU

Bogdan-Marius 2022.04.14 
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