
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

 
     CAMERA DEPUTAŢILOR                                                           SENAT                                                                                                                                                                      
                
Comisia pentru politică  economică,                                     Comisia economică,             
          reformă  şi privatizare                                                    industrii şi servicii          
            Nr. 4c-1/223                                                                      Nr. XX/182  
                                                      
          Comisia pentru buget,                                              Comisia pentru buget, finanţe,                                                                                                             
              finanţe şi bănci                                                 activitate bancară şi piaţă de capital 
            Nr. 4c-2/567                                                                            Nr. XXII/299 
                                            
    Comisia pentru industrii  
 şi servicii   
           Nr. 4c-3/272 
          Bucureşti, 25.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

    BIROURILOR PERMANENTE 
ALE 

  CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, AVIZUL COMUN asupra audierii candidaţilor propuşi 
pentru ocuparea funcţiilor vacante de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul Plenului 
Consiliului Concurenţei. 
 
 

           PREŞEDINTE           PREŞEDINTE 
            

           Deputat Costel Neculai DUNAVA                      Senator Silvia - Monica DINICĂ
                                       

     
 PREŞEDINTE              PREŞEDINTE 
 
Deputat Iulian-Bogdan HUŢUCĂ                 Senator Claudiu-Marinel MUREŞAN      
  
 
         PREŞEDINTE      
                       
               Deputat Sándor BENDE                                                 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=36&cam=2&leg=2020�


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

   
                                  CAMERA DEPUTAŢILOR                                                               SENAT        
 
 
    Comisia pentru politică  economică,    Comisia pentru buget,   Comisia   economică,        Comisia pentru buget, finanţe,                                                                                                                                                                      
               reformă  şi privatizare                   finanţe şi bănci             industrii şi servicii      activitate bancară şi piaţă de capital          
             Nr. 4c-1/223                                  Nr. 4c-2/567                       Nr.XX/182                           Nr.XXII/299  
                      
         

  Comisia pentru industrii  
 şi servicii   
          Nr. 4c-3/272 
 

        Bucureşti, 25.05.2021  
AVIZ COMUN 

asupra 
audierii candidaţilor propuşi pentru ocuparea funcţiilor vacante de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul 

Plenului Consiliului Concurenţei 
 

 
Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în şedinţa  din 11 mai 2021, au hotărât să transmită 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 
industrii şi servicii din Camera Deputaţilor şi Comisiei economice, industrii şi servicii şi Comisiei pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, solicitarea Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei privind 
organizarea procedurii de audiere a candidaţilor pentru posturile vacante de membru în Plenul Consiliului Concurenţei, în 
vederea elaborării avizului comun. 

În conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările                 
şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe                 
şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii din  Camera Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi 
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Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat s-au întrunit, în şedinţa comună din data de 
25 mai 2021 desfăşurată la sediul Parlamentului, în sala Avram Iancu, cât şi prin mijloace electronice, în conformitate cu 
reglementările art.52 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, în vederea 
audierii următorilor candidaţi:  

 
1. Bogdan Marius Chiriţoiu, candidat propus pentru ocuparea funcţiei vacante de  preşedinte al Plenului 

Consiliului Concurenţei; 
2. Dan Virgil Pascu, candidat propus pentru ocuparea funcţiei vacante de vicepreşedinte al Plenului 

Consiliului Concurenţei. 
 
Membrii Comisiilor reunite au avut în vedere: 
- Memorandumul cu tema: Avizul Guvernului privind propunerile de nominalizare pentru poziţiile vacante de 

conducere ale Plenului Consiliului Concurenţei, cu nr. SGG 20/9062/THG/15.04.2021, prin care Guvernul 
României a avizat favorabil persoanele propuse de Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenţei pentru 
ocuparea funcţiilor de conducere ale Plenului Consiliului Concurenţei; 

- prezentarea activităţii şi competenţelor profesionale în domeniul concurenţei, precum şi a experienţei 
profesionale, precum şi răspunsurile la întrebările adresate de membrii celor cinci Comisii. 

În urma audierii şi a votului exprimat, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, ai Comisiei 
economice, industrii şi servicii şi ai Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat,                      
au avizat favorabil următoarele candidaturi: 

1. Bogdan Marius Chiriţoiu, preşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei, pe o perioadă de 5 ani,                   
cu 42 voturi pentru, 19 voturi împotrivă şi 9 abţineri; 

2. Dan Virgil Pascu, vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei, pe o perioadă de 5 ani,               
cu 46 voturi pentru, 18 voturi împotrivă şi 5 abţineri. 

 
Faţă de cele menţionate mai sus, avizul favorabil comun al celor cinci Comisii va fi înaintat                       

Preşedintelui României, în conformitate cu art. 15 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Anexăm prezentului aviz comun următoarele documente transmise de Secretariatul Colegiului Consultativ al 
Consiliului Concurenţei: 

1. Adresele către Senat şi Camera Deputaţilor privind procedura de desemnare a candidaţilor pentru Plenul 
Consiliului Concurenţei. 
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2. Procesul verbal cu nr.CCCC/137/30.04.2020 al şedinţei de vot privind propunerile de nominalizare a 
candidaţilor pentru poziţiile vacante din Plenul Consiliului Concurenţei. 

3. Memorandumul cu tema „Avizul Guvernului privind propunerile de nominalizare pentru poziţiile vacante de 
conducere ale Plenului Consiliului Concurenţei” din data de 15.04.2021. 

4. Documentele care constituie dosarul de înscriere al domnului Bogdan Marius Chiriţoiu la procedura de selecţie 
pentru mandatul de preşedinte al Consiliului Concurenţei. 

5. Documentele care constituie dosarul de înscriere al domnului Dan Virgil Pascu la procedura de selecţie pentru 
mandatul de vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei. 
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             Deputat Costel Neculai DUNAVA                              Senator Silvia - Monica DINICĂ    
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