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Subiect: Adresa dumneavoastră nr. 4594 din 11.10.2022, înregistrată la Consiliul 
Concurenţei cu nr. RG/1494/17.10.2022 (Caz nr. 2201833)

Stimate domnule Secretar General,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră mai sus menţionată, referitoare la comunicarea de 
către Consiliul Concurenţei a unui punct de vedere cu privire la:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002 (b599/04.10.2022);

2. Propunerea legislativă pentm modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (b606/04.10.2022),

vă comunicăm următoarele:

1. Referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002 (b599/04.10.2022):

Prin expunerea de motive legiuitorul motivează propunerea din necesitatea de armonizare 
a textului legii cu prevederile Directivei 2010/13/UE, art. 20, alin. (2) cu scopul de a 
institui o măsură de legiferare care serveşte interesul general al copiilor prin limitarea 
timpului destinat reclamelor tv din cadml emisiunilor sau programelor tv pentru copii. 
Astfel, propunerea concretă de adaptare a Legii audiovizualului în raport cu Directiva 
2010/13/UE este de limitare a publicităţii la 20% dintr-o oră de emisiune pentru copii, 
adică maximum 12 minute, în incremenţi proporţionali cu durata emisiunii respective.

Faţă de conţinutul propunerii legislative vă comrmicăm faptul că, în umia analizării 
măsurilor propuse, nu au fost identificate elemente care să contravină nomrelor de 
concurenţă sau de ajutor de stat.

2. Referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terplor prin accidente de vehicule şi tramvaie 
(b606/04.10.2022):

Din expunerea de motive reiese intenţia legiuitomlui de a modifica articolele 11, 21, 22 şi 
23 din actul normativ menţionat. Modificarea propusă are la bază rezoluţii diferite ale 
instanţelor (prin hotărâri definitive) cu privire la aplicarea aceloraşi norme în speţe 
similare.
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Potrivit argumentelor regăsite în Expunerea de motive, prevederile astfel cum sunt 
fommlate în prezent, alături de interpretarea diferită de către instanţe, generează o 
inechitate pentru persoanele prejudiciate.

în acelaşi context, legiuitorul motivează propunerea prin faptul că instanţele dispun, în 
mod aleatoriu, cu privire la data de la care obligaţia de despăgubire trebuie să fie stinsă de 
către asigurător, precum şi momentul de la care partea prejudiciată este îndreptăţită să 
soHcite achitarea unor penalităţi de întârziere.

în vederea corectării acestor norme legale, se propune modificarea şi completarea 
prevederilor articolelor anterior menţionate cu scopul de a genera o separare clară între 
situaţia cererii de despăgubire soluţionată pe cale amiabilă şi cea pentru care este necesară 
mtervenţia instanţelor de judecată. Faţă de textul propunerii legislative dorim să 
menţionăm faptul că în cazul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori 
locale. Legea concurenţei nr.21/1996' vizează doar acele decizii emise sau reglementări 
adoptate prin care acestea intervin în operaţiuni de piaţă, influenţând direct sau indirect 
concurenţa^, cu excepţia situaţiilor când asemenea măsuri smit luate în aplicarea altor legi 
sau pentru apărarea unui interes public major.

Pe cale de consecmţă, vă comunicăm faptul că, în urma analizării textului propunerii 
legislative nu au fost identificate elemente care să contravină nonnelor de concurenţă sau 
de ajutor de stat.

Cu toate acestea, vă rugăm să aveţi în vedere conţinutul punctului 7 din propunerea 
legislativă deoarece fondul acestuia poate fi în neconcordanţă cu principiul independenţei 
judecătorului şi luarea în considerare a unei extinderi rezonabile a termenului prevăzut la 
punctul 5 din textul propunerii pentru a asigura plata eficientă a despăgubirii.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru o cât mai bună colaborare şi 
rămânem la dispoziţia dmiuieavoastră pentru orice alte detalii sau infomiaţii suplimentare.

Cu deosebită consideraţie.

BOGDAN M. CfflRIŢOIU

PREŞEDINTE

Bogdan- [2022.11.09 
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' Lege concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 
februarie 2016,cu modificările şi completările ulterioare.
-Acţiuni precum limitarea libertăţii comerţului sau autonomia întreprinderilor, exercitate cu respectarea 
reglementărilor legale, ori stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.
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