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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 

București, 7 mai 2018 
  

  
 

 
 

           
  

BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

  

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun la propunerea legislativă de modificare a 

Legii concurenței nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările 

ulterioare, transmisă cu adresa nr. Plx. 582/2017. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea face parte din categoria legilor 

organice. 

      

 
 
 

   PREŞEDINTE,                                                      PREŞEDINTE, 

         

        EUGEN NICOLICEA                                                   IULIAN IANCU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

 

         COMISIA PENTRU INDUSTRII  

                      ȘI SERVICII 

 

 

           București, 7 mai  2018 
                 

 
 

 
R A P O R T   C O M U N   

la Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenței nr. 21 din 30 aprilie 1996, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu 

modificările și completările ulterioare 

 
           În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de 

disciplină  şi  imunități  au  fost  sesizate,  spre  dezbatere  în  fond,  cu  Propunerea  legislativă  de 

modificare a Legii concurenței nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, 

transmisă cu adresa nr. PLx.582/ 2017. 

          Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 977/15.11.2017, avizează favorabil propunerea  legislativă, 

cu observații și propuneri. 

  Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale,  a  avizat 

negativ propunerea legislativă, în ședința din data de 27 februarie 2018. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea, în ședința din data de 6 

martie 2018. 

Comisia  pentru  politică  economică,  reformă  şi  privatizare  a  avizat  negativ  propunerea 

legislativă, în ședința din data de 6 martie 2017.   
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  Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

Propunerea  legislativă aflată  în dezbatere are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea  Legii  concurenței  nr.21/1996,  propunându‐se,  în  principal,  stabilirea  unei  noi 

modalități de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței, inclusiv din perspectiva numirii 

membrilor și a personalului acestei autorități, precum și măsuri care vizează modul de constituire 

și utilizare a veniturilor aferente Consiliului Concurenței. 

În  conformitate  cu prevederile art. 61  și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  cele  două  comisii  sesizate  în  fond  au 

dezbătut propunerea în ședință comună. 

         

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri au participat, în calitate de invitați, domnul 

Bogdan  Chirițoiu  –  președinte  al  Consiliului  Concurenței,  doamna  Elena  Kleininger  – 

vicepreședinte  al  Consiliului  Concurenței,  doamna  Loredana  Criveanu  –  director    și  doamna 

Cristina Coruț – șef serviciu – Consiliul Concurenței.  

 

  În urma dezbaterilor  şi  a  opiniilor  exprimate, membrii  celor două  comisii  au hotărât,  cu 

majoritate  de  voturi,  adoptarea  proiectului  de  lege  cu  amendamentele  admise,  redate  în 

anexă.  

   

În  raport  cu obiectul  şi  conținutul  său,  proiectul  de  lege  face parte din  categoria  legilor 

organice.  

   

   

 

PREŞEDINTE,                                                      PREŞEDINTE, 

         

                             EUGEN NICOLICEA                                                      IULIAN IANCU 
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TABEL AMENDAMENTE ADMISE Pl x 582/2017 
 
 

Nr.
crt. 

Text Legea 21/1996  
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text 
Pl x 582/2017 

Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3  
1  Titlul legii 

Propunere legislativă de 
modificare a Legii concurenţei 

nr.21 din 30 aprilie 1996, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 153 din 29 
februarie 2016, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr. 21/1996 

 
 

Comisiile reunite 

Conform normelor de tehnică 
legislativă. 

2  Legea concurenţei nr. 21 din 30 
aprilie 1996 se modifică după cum 
urmează 

Art.I .- Legea concurenţei nr. 21 din 30 
aprilie 1996, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 153 
din 29 februarie 2016, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

 
Comisiile reunite 

 

Conform normelor de tehnică 
legislativă. 

3  1. Titlul „Capitolul IV Consiliul 
Concurenţei” se modifică şi devine 
„Capitolul IV Înfiinţarea şi 
funcţionarea Consiliului 
Concurenţei şi statutul membrilor 
plenului şi personalului de 
specialitate”. 

1. Titlul Capitolul IV se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„Înfiinţarea şi funcţionarea 
Consiliului Concurenţei şi statutul 
membrilor plenului şi personalului 

de specialitate”. 
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Nr.
crt. 

Text Legea 21/1996  
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text 
Pl x 582/2017 

Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3  
 Grup PSD – Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi 
 

4  
 
 
Art.15. - (1)  Plenul Consiliului 
Concurenţei este un organ 
colegial şi este format din 7 
membri, după cum urmează: un 
preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 4 
consilieri de concurenţă. 
Numirea membrilor Plenului 
Consiliului Concurenţei se 
realizează de către Preşedintele 
României, la propunerea 
Colegiului Consultativ al 
Consiliului Concurenţei, cu 
avizul Guvernului şi după 
audierea candidaţilor în 
comisiile de specialitate ale 
Parlamentului. Respingerea unei 
nominalizări se poate face doar 
cu condiţia prezentării motivelor 
pe care aceasta se bazează. 
 

2. Alin.1 al art.15 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„(1) Consiliul Concurenţei este un 
organ decizional, colegial, fără 
personalitate juridică, format din 5 
membri, după cum urmează: un 
preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 
consilieri de concurenţă. Numirea 
membrilor Consiliului Concurenţei 
se realizează de către Preşedintele 
României, la propunerile celor două 
camere ale Parlamentului, după 
audierea candidaţilor în comisiile de 
specialitate ale Parlamentului. 
Respingerea unei propuneri se 
poate face doar cu condiţia 
prezentării motivelor pe care aceasta 
se bazează, conform criteriilor 
prevăzute în prezenta lege.” 
 

2. La articolul 15, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.15. - (1) Plenul Consiliului 
Concurenţei este un organ colegial şi 
este format din 9  membri, după cum 
urmează: un preşedinte, 2 
vicepreşedinţi şi 6 consilieri de 
concurenţă.  
Membrii Consiliului Concurenţei 
sunt numiţi prin decret de către 
Preşedintele României, pe baza 
votului dat de Parlament, la 
propunerea comisiilor juridice ale 
celor două Camere.” 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 

5  3. După alin.(1) al art.15 se 
introduce un nou alineat (11) care 
va avea următorul cuprins: 
„(11) Senatul propune 2 dintre 
membrii Consiliului Concurenţei, 
între care vicepreşedintele şi un 

 Se elimină. 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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Nr.
crt. 

Text Legea 21/1996  
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text 
Pl x 582/2017 

Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3  
consilier de concurenţă, iar 
Camera Deputaţilor propune 3 
membrii ai Consiliului 
Concurenţei, respectiv 
preşedintele şi 2 consilieri de 
concurenţă.” 
 

6  
 
 
(2) Durata mandatului 
membrilor Plenului Consiliului 
Concurenţei este de 5 ani, acesta 
putând fi reînnoit o singură dată, 
indiferent de durata mandatului 
exercitat anterior. Membrii 
Plenului îndeplinesc atribuţii 
conform regulamentelor 
aprobate de către Plen sau 
conform delegării 
preşedintelui. 
 

4. Alin.(2) al art.15 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(2) Durata mandatului membrilor 
Consiliului Concurenţei este de 5 
ani, acesta putând fi reînnoit o 
singură dată, indiferent de durata 
mandatului exercitat anterior.” 
 

3. La articolul 15, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
(2) Nemodificat 

 

7  
 
 
(4) Pentru a fi numit membru al 
Consiliului Concurenţei, o 
persoană trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 
a) este cetăţean român, cetăţean 
al unui alt stat membru al 

5. Alin.(4) al art.15 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(4) Pentru a fi numit membru al 
Consiliului Concurenţei, o persoană 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 
 
a) să fie cetăţean roman; 
 

4. La articolul 15, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
a) Nemodificat 
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Nr.
crt. 

Text Legea 21/1996  
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text 
Pl x 582/2017 

Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3  
Uniunii Europene ori 
aparţinând Spaţiului 
Economic European sau 
cetăţean al Confederaţiei 
Elveţiene; 
b) cunoaşte limba română; 
 
 
c) are capacitate deplină de 
exerciţiu; 
 
d) a absolvit studii superioare 
dovedite cu diplomă; 
 
 
e) dă dovadă de înaltă 
competenţă profesională în 
domeniul concurenţei; 
 
f) beneficiază de o bună 
reputaţie; 
g) are o vechime de minimum 10 
ani în activităţi din domeniul 
economic sau juridic; 
 
h) nu este incapabilă ori nu a fost 
condamnată pentru infracţiuni 
contra patrimoniului prin 
nesocotirea încrederii, infracţiuni 
de corupţie, delapidare, 
infracţiuni de fals în înscrisuri, 
evaziune fiscală, infracţiuni 

 
 
 
 
 
b) să aibă capacitate deplină de 
exerciţiu; 
 
c) să fie considerată aptă din 
punct de vedere medical; 
 
d) să aibă studii superioare de lungă 
durată sau echivalent, dovedite cu 
diplomă recunoscută de statul 
român; 
e) să dea dovadă de înaltă 
competenţă profesională  în 
domeniul concurenţei sau 
ajutorului de stat; 
f) să beneficieze de o bună reputaţie; 
 
g) să aibă o vechime de minimum 
15 ani în activităţi din domeniul 
economic sau juridic; 
 
h) să nu fie incapabilă ori nu a fost 
condamnată pentru infracţiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii, infracţiuni de corupţie, 
delapidare, infracţiuni de fals în 
înscrisuri, evaziune fiscală, 
infracţiuni prevăzute de Legea 

 
 
 

 
 
b) Nemodificat 
 
 
La articolul 15, litera c) a alineatului 
(4) se elimină. 
 
c) Nemodificat 
 
 

 
d) Nemodificat 
 
 
 
e) Nemodificat 
 
f) să aibă o vechime de minimum 10 
ani în activităţi din domeniul economic 
sau juridic; 
 
g) Nemodificat 
 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
 
 
 
b) a fost preluată litera c) în vigoare 
din art. 15 alin. (4).  
 
 
 
 
 
Devine c) prin renumerotare. 
 
 
 
Devine d) prin renumerotare. 
 
 
 
Devine e) prin renumerotare. 
 
Devine f) prin renumerotare 
 
 
 
Devine g) prin renumerotare. 
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Nr.
crt. 

Text Legea 21/1996  
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text 
Pl x 582/2017 

Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3  
prevăzute de Legea nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a 
finanţării terorismului, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, sau pentru 
infracţiunile prevăzute de 
prezenta lege ori alte infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, pentru care 
legea prevede o pedeapsă cu 
închisoarea de 3 ani sau mai 
mare. 
 

nr.656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu 
modificările ulterioare, sau pentru 
infracţiunile prevăzute de prezenta 
lege ori alte infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, pentru care legea prevede o 
pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau 
mai mare.” 
 

8  
 
 
(5) Preşedintele trebuie să fi 
îndeplinit o funcţie de conducere 
cu largi responsabilităţi, în care a 
făcut dovada competenţei sale 
profesionale şi manageriale. 

6. Alin.(5) al art.15 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(5) Preşedintele trebuie să fi 
îndeplinit o funcţie de conducere cu 
largi responsabilităţi pentru o 
perioadă de cel puţin 15 ani, în 
care a făcut dovada competenţei sale 
profesionale şi manageriale.” 
 

5. La articolul 15, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(5) Preşedintele trebuie să fi îndeplinit  
funcţii de conducere cu largi 
responsabilităţi pentru o perioadă de cel 
puţin 15 ani, în care a făcut dovada 
înaltei sale competenţe profesionale şi 
manageriale.” 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 

9  
 
 
f) prin revocare, pentru 

7. Alin.(9) lit.f) al art.15 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„f) prin revocare, în cazul în care 

6. La articolul 15, litera f) a 
alineatului (9) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
f) Nemodificat 
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Nr.
crt. 

Text Legea 21/1996  
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text 
Pl x 582/2017 

Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3  
încălcarea gravă a prezentei legi 
sau pentru condamnare, prin 
hotărâre judecătorească 
definitivă, pentru săvârşirea unei 
infracţiuni. 

nu mai îndeplinesc condiţiile 
necesare cerute de prezenta lege 
pentru numirea în funcţie, pentru 
încălcarea gravă a prezentei legi sau 
pentru condamnare, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, pentru 
săvârşirea unei infracţiuni.” 
 

10  
 
 
(10) Membrii Plenului 
Consiliului Concurenţei sunt 
revocabili, în cazul prevăzut la 
alin. (9) lit. f), de către 
autoritatea care i-a numit. Până 
la rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti penale ei 
pot fi suspendaţi din funcţie de 
către aceeaşi autoritate. 

8. Alin.(10) al art.15 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(10) Membrii Consiliului 
Concurenţei sunt revocabili, în cazul 
prevăzut la alin.(9) lit.f), de către 
autoritatea care i-a numit în 
termene de 45 de zile de la 
constatare. Procedura de revocare 
se aprobă prin hotărâre a 
Senatului României. În cazul unei 
hotărârii judecătoreşti penale 
rămase definitivă, ei se consideră 
suspendaţi din funcţie.” 
 
 

7. La articolul 15, alineatul (10) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(10) Membrii Consiliului Concurenţei 
sunt revocabili, în cazul prevăzut la 
alin.(9) lit.f), de către autoritatea care  
i-a numit în termen de 45 de zile de la 
constatare. Procedura de revocare se 
aprobă prin hotărâre a Parlamentului 
României. În cazul unei hotărâri 
judecătoreşti penale rămase definitive, 
ei se consideră suspendaţi de drept din 
funcţie.” 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 

11  
 
Art.16. - În caz de vacanţă a 
funcţiei de preşedinte al 
Consiliului Concurenţei, pentru 
una dintre situaţiile prevăzute la 
art.15 alin.(9) lit.b)-f), până la 
desemnarea şi numirea, în 

9. Art.16 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„În caz de vacanţă a funcţiei de 
preşedinte al Consiliului 
Concurenţei, pentru una dintre 
situaţiile prevăzute la art.15 alin.(9) 
lit.b)-f), până la desemnarea şi 
numirea, în condiţiile legii, a unui 

8. Articolul 16 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.16. - În caz de vacanţă a funcţiei 
de preşedinte al Consiliului 
Concurenţei, pentru una dintre situaţiile 
prevăzute la art.15 alin.(9) lit.b)-f), 
până la desemnarea şi numirea, în 
condiţiile legii, a unui nou preşedinte, 
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Nr.
crt. 

Text Legea 21/1996  
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text 
Pl x 582/2017 

Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3  
condiţiile legii, a unui nou 
preşedinte, pentru durata rămasă 
din mandat, interimatul va fi 
asigurat de acel membru al 
Plenului, care are cea mai mare 
vechime în funcţia de 
vicepreşedinte al Consiliului 
Concurenţei. 

nou preşedinte, pentru durata rămasă 
din mandat, interimatul va fi asigurat 
de unul dintre membrii Consiliului 
Concurenţei, desemnat prin votul 
majorităţii.” 
 

pentru durata rămasă din mandat, 
interimatul va fi asigurat de unul dintre 
membrii Consiliului Concurenţei, 
desemnat prin votul majorităţii 
membrilor prezenţi.” 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

12  
 
Art.18. - (1) Mandatele 
membrilor Consiliului 
Concurenţei încep de la data 
depunerii jurământului de către 
aceştia şi expiră la împlinirea 
termenelor prevăzute la art.15 
alin.(2), calculate de la această 
dată. 
(2) Dacă, până la expirarea 
mandatului în curs, 
preşedintele Consiliului 
Concurenţei desemnat pentru 
mandatul următor nu va fi 
prestat jurământul cu 
respectarea dispoziţiilor art.17, 
membrii Consiliului 
Concurenţei în exerciţiu îşi vor 
continua activitatea până la 
depunerea jurământului de 
către preşedintele Consiliului, 
desemnat pentru mandatul 

10. Art.18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Mandatele membrilor 
Consiliului Concurenţei încep de la 
data depunerii jurământului de către 
aceştia şi expiră la împlinirea 
termenelor prevăzute la art.15 
alin.(3), calculate de la această dată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Articolul 18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.18. – (1) Mandatele membrilor 
Consiliului Concurenţei încep de la 
data depunerii jurământului de către 
aceştia şi expiră la împlinirea 
termenelor prevăzute la art.15 alin.(2), 
calculate de la această dată. 
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Nr.
crt. 

Text Legea 21/1996  
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text 
Pl x 582/2017 

Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3  
următor sub conducerea 
preşedintelui anterior. 
(3) În situaţia în care până la 
expirarea duratei mandatului 
unui membru al Plenului 
Consiliului Concurenţei, în 
condiţiile art.15 alin.(9) lit.a), nu 
este numit un succesor, membrul 
Plenului al cărui mandat expiră 
îşi va continua activitatea până la 
depunerea jurământului de către 
cel desemnat pentru mandatul 
următor. 
 

 
 
(2) În situaţia în care până la 
expirarea duratei mandatului unui 
membru al Consiliului Concurenţei, 
în condiţiile art.15 alin.(10) lit.a), nu 
este numit un succesor, membrul 
Consiliului Concurenţei al cărui 
mandat expiră îşi va continua 
activitatea până la depunerea 
jurământului de către cel desemnat 
pentru mandatul următor.” 
 
 

 
 
(2) În situaţia în care până la expirarea 
duratei mandatului unui membru al 
Consiliului Concurenţei, în condiţiile 
art.15 alin.(9) lit.a), nu este numit un 
succesor, membrul Consiliului 
Concurenţei al cărui mandat expiră îşi 
va continua activitatea până la 
depunerea jurământului de către cel 
desemnat pentru mandatul următor.” 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

13  
 
 
Art.19. - (1) Consiliul 
Concurenţei îşi desfăşoară 
activitatea, deliberează şi ia 
decizii în plen sau în comisii. 
Plenul Consiliului Concurenţei 
se întruneşte valabil în prezenţa 
majorităţii membrilor în funcţie, 
dar nu mai puţin de 3 dintre 
aceştia, şi adoptă hotărâri cu 
votul majorităţii membrilor 
prezenţi. Comisia adoptă hotărâri 
cu majoritatea voturilor 
membrilor. Plenul adoptă 
hotărâri asupra chestiunilor de 

11. Alin.(1) al art.19 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
„(1) Consiliul Concurenţei îşi 
desfăşoară activitatea, deliberează şi 
ia decizii în plen sau în comisie. 
Plenul Consiliului Concurenţei se 
întruneşte valabil în prezenţa 
majorităţii membrilor în funcţie, dar 
nu mai puţin de 3 dintre aceştia, şi 
adoptă hotărâri cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi. Comisia adoptă 
hotărâri cu majoritatea voturilor 
membrilor. Plenul adoptă hotărâri 
asupra chestiunilor de natură 
economico-administrativă, la 
solicitarea preşedintelui.” 

10. La articolul 19, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.19. - (1) Consiliul Concurenţei îşi 
desfăşoară activitatea, deliberează şi ia 
decizii în plen sau în comisii. Plenul 
Consiliului Concurenţei se întruneşte 
valabil în prezenţa majorităţii 
membrilor în funcţie şi adoptă hotărâri 
cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 
Comisia adoptă hotărâri cu majoritatea 
voturilor membrilor. Plenul adoptă 
hotărâri asupra chestiunilor de natură 
economico-administrativă, la 
solicitarea preşedintelui.” 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
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natură economico-
administrativă, la solicitarea 
preşedintelui. 

 disciplină şi imunităţi 

14  
 
 
(2) Fiecare comisie este formată 
din 3 membri ai Plenului 
Consiliului Concurenţei. 
Preşedintele Consiliului 
Concurenţei stabileşte 
componenţa comisiei pentru 
fiecare caz în parte şi îl 
desemnează pe unul dintre 
membri pentru a conduce 
lucrările acesteia. La cererea 
unui membru al comisiei sau a 
preşedintelui Consiliului 
Concurenţei, cazul cu care 
comisia a fost învestită este 
supus atenţiei Plenului 
Consiliului Concurenţei, care va 
decide. 
 

12. Alin.(2) al art.19 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(2) Comisia este formată din 3 
membri ai Consiliului Concurenţei şi 
este condusă de vicepreşedinte. 
Preşedintele Consiliului Concurenţei 
stabileşte componenţa comisiei 
pentru fiecare caz în parte. La 
cererea unui membru al comisiei sau 
a preşedintelui Consiliului 
Concurenţei, cazul cu care comisia a 
fost învestită este supus atenţiei 
plenului Consiliului Concurenţei, 
care va decide.” 
 

11. La articolul 19, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Comisiile sunt  formate din câte 3 
membri ai Consiliului Concurenţei.  
Fiecare comisie este condusă de către 
preşedintele Consiliului Concurenţei 
sau de către un vicepreşedinte. 
Preşedintele Consiliului Concurenţei 
stabileşte componenţa comisiei pentru 
fiecare caz în parte. La cererea unui 
membru al comisiei sau a preşedintelui 
Consiliului Concurenţei, cazul cu care 
comisia a fost învestită este supus 
atenţiei plenului Consiliului 
Concurenţei, care va decide.” 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

15  
 
 
(3) Pe baza hotărârii luate de 
plen sau de comisie, după caz, 
preşedintele Consiliului 
Concurenţei dispune, prin ordin, 
efectuarea de investigaţii. Prin 

13. Alin.(3) al art.19 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(3) Preşedintele Consiliului 
Concurenţei dispune, prin ordin, 
efectuarea de investigaţii, pe baza 
motivaţiei şi indiciilor prezentate 
de direcţiile de specialitate. Prin 

12. La articolul 19, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(3) Nemodificat 

 



 13

Nr.
crt. 

Text Legea 21/1996  
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text 
Pl x 582/2017 

Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3  
acelaşi ordin este desemnat 
raportorul de caz, în baza 
propunerii directorului general. 

acelaşi ordin este desemnat 
raportorul de caz.” 
 

16 (5) Plenul Consiliului 
Concurenţei va putea delega 
exercitarea atribuţiilor prevăzute 
la alin.(4) lit.a), b) şi c) unei 
comisii formate din 3 membri ai 
Plenului Consiliului 
Concurenţei. 
 

14. Alin.(5) al art.19 se abrogă. 
 

13. La articolul 19, alineatul (5) se 
abrogă. 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 

17  
 
 
(5) Activitatea inspectorilor de 
concurenţă cu studii juridice 
care exercită atribuţii de 
reprezentare a intereselor 
autorităţii în faţa instanţelor 
de judecată, prin derogare de la 
prevederile art. 84 alin. (1) din 
Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, constituie vechime în 
specialitate juridică şi este 
asimilată vechimii în munca 
juridică desfăşurată de 
consilierul juridic, potrivit 
prevederilor art. 7 din Legea nr. 
514/2003 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier 

15. Alin.(5) al art.21 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(5) Activitatea inspectorilor de 
concurenţă cu studii juridice, prin 
derogare de la prevederile art.84 
alin.(1) din Legea nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, constituie vechime în 
specialitate juridică şi este asimilată 
vechimii în munca juridică 
desfăşurată de consilierul juridic, 
potrivit prevederilor art.7 din Legea 
nr.514/2003 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier 
juridic, cu completările ulterioare.” 

14. La articolul 21, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „(5) Activitatea inspectorilor de 
concurenţă cu studii juridice constituie 
vechime în specialitate juridică şi este 
asimilată vechimii în munca juridică 
desfăşurată de consilierul juridic, 
potrivit prevederilor art.7 din Legea 
nr.514/2003 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier 
juridic, cu completările ulterioare.” 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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juridic, cu completările 
ulterioare. 
 

18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. După art.21 se introduc două 
noi articole 211 şi 212, cu 
următorul cuprins: 
„Art.211. – (1) Funcţia publică de 
specialitate din Consiliul 
Concurenţei se clasifică în funcţie 
publică de specialitate de conducere 
şi funcţie publică de specialitate de 
execuţie. 
(2) Funcţiile publice de specialitate 
de conducere ale Consiliului 
Concurenţei sunt: director, director 
adjunct, şef serviciu şi şef birou. 
 
(3) Funcţiile publice de specialitate 
de execuţie ale Consiliului 
Concurenţei sunt: inspector de 
concurenţă superior, inspector de 
concurenţă principal, inspector de 
concurenţă asistent şi inspector de 
concurenţă debutant. 
(4) Concursul pentru recrutarea 
funcţionarilor publici de specialitate 
din Consiliul Concurenţei se 
desfăşoară în cazul în care, pentru 
ocuparea unui post vacant, se înscriu 
minimum 2 candidaţi. 
(5) Funcţionarii publici de 
specialitate ai Consiliului 

15. După articolul 21 se introduc 
două noi articole, art.211 şi 212, cu 
următorul cuprins: 
„Art.211. – (1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(2) Funcţiile publice de specialitate de 
conducere ale Consiliului Concurenţei 
sunt: director general, director, 
director adjunct, şef serviciu şi şef 
birou. 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(5) Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu art. 23 - alineatul (2). 
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Concurenţei sunt independenţi din 
punct de vedere al opiniei în 
realizarea atribuţiilor ce le revin şi se 
bucură de stabilitate. 
(6) Funcţionarii publici de 
specialitate ai Consiliului 
Concurenţei pot fi percheziţionaţi, 
reţinuţi sau arestaţi preventiv numai 
cu acordul preşedintelui Consiliului 
Concurenţei. 
(7) Este interzisă implicarea directă 
sau indirectă a membrilor plenului în 
investigaţiile derulate de personalul 
de specialitate al Consiliului 
Concurenţei, cu excepţia celor 
prevăzute la art.19 alin.(3). 
(8) În exercitarea atribuţiilor lor, 
funcţionarii publici de specialitate 
din cadrul Consiliului Concurenţei 
trebuie să se abţină de la orice 
activitate în legătură cu care au, 
direct sau indirect, un interes 
personal, mai ales de rudenie sau 
financiar, de natură a le compromite 
independenţa. 
(9) Funcţionarul public de 
specialitate căruia, în exercitarea 
atribuţiilor sale, i-a fost repartizată o 
lucrare de natura celei prevăzută la 
alin.(8), va informa de îndată 
superiorul pe linie ierarhică, care are 
obligaţia să ia măsurile ce se impun, 

 
 
 
 
(6) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(7) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(8) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Nemodificat 
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în special, degrevarea funcţionarului 
public de specialitate de respectiva 
lucrare. 
(10) Calitatea de funcţionar public 
de specialitate al Consiliului 
Concurenţei este incompatibilă cu: 
a) exercitarea oricărei alte activităţi 
profesionale sau de consultanţă, 
precum şi cu deţinerea de funcţii ori 
de demnităţi publice, cu excepţia 
activităţii didactice de orice fel; 
b) calitatea de asociat sau acţionar 
ori membru în organele de 
conducere, administrare sau control 
ale unor entităţi publice ori private; 
c) calitatea de membru al unui grup 
de interes economic. 
(11) Funcţionarii publici de 
specialitate ai Consiliului 
Concurenţei pot participa la editarea 
de publicaţii, pot elabora articole, 
studii de specialitate, lucrări literare 
ori de cercetare ştiinţifică şi pot 
participa la emisiuni audiovizuale, 
cu excepţia celor cu caracter politic. 
(12) Funcţionarii publici de 
specialitate ai Consiliului 
Concurenţei pot fi membri ai 
societăţilor ştiinţifice sau academice, 
precum şi ai oricăror persoane 
juridice de drept privat fără scop 
patrimonial. În celelalte cazuri, 

 
 
 
(10) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(12) Nemodificat 
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funcţionarii publici de specialitate 
pot fi membri inactivi. 
 
Art.212. – (1) Persoanele care au 
exercitat o funcţie de demnitate 
publică în cadrul Consiliului 
Concurenţei nu pot exercita o 
activitate profesională în sector 
privat, remunerată sau nu, în termen 
de trei ani de la data încetării 
mandatului. 
 
 
 
 
 
 
(2) Persoanele care au exercitat o 
funcţie publică de specialitate în 
cadrul Consiliului Concurenţei nu 
pot exercita o activitate profesională 
în sectorul privat, remunerată sau 
nu, în termen de trei ani de la data 
încetării raporturilor de serviciu, 
dacă respectiva activitate este în 
legătură cu cazurile investigate şi 
finalizate în ultimii trei ai de 
activitate. 
(3) În situaţia în care persoana care a 
exercitat o funcţie de demnitate 
publică sau funcţie publică de 
specialitate nu respectă prevederile 

 
 
 
Art.212. – (1) Persoanele care au 
exercitat o funcţie de demnitate publică 
în cadrul Consiliului Concurenţei nu 
pot exercita o activitate profesională în 
sector privat, remunerată sau nu, în 
termen de trei ani de la data încetării 
mandatului, dacă respectiva activitate 
este în legătură cu cazurile 
investigate şi finalizate în ultimii trei 
ani de activitate. 
 
Grup USR, Grup PNL – Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
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prezentului articol, autoritatea se 
poate adresa Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului 
Bucureşti, solicitând obligarea 
persoanei în cauză la încetarea 
activităţilor care sunt incompatibile 
cu interesul legitim al autorităţii de 
concurenţă. 
(4) La încetarea mandatului, 
respectiv a raporturilor de serviciu, 
persoana care a exercitat o funcţie de 
demnitate publică sau o funcţie 
publică de specialitate în cadrul 
Consiliului Concurenţei are obligaţia 
de a da o declaraţie prin care atestă 
că a luat cunoştinţă de prevederile 
prezentului articol şi se obligă să nu 
desfăşoare activităţi incompatibile 
cu interesele Consiliului 
Concurenţei în condiţiile prezentului 
articol. 
(5) Modelul declaraţiei prevăzute la 
alin.(4) va fi stabilit prin instrucţiuni 
ale Consiliului Concurenţei.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Nemodificat 
 
 

19  
 
 
Art.23. - (1) În organizarea 
Consiliului Concurenţei 
funcţionează un secretar general 
şi un secretar general adjunct, 

17. Art.23 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„În organizarea Consiliului 
Concurenţei funcţionează un 
secretar general şi un secretar 
general adjunct, numiţi şi eliberaţi 

16. La articolul 23, alineatele (1) şi 
(2) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
Art.23. ─ (1) În organizarea 
Consiliului Concurenţei funcţionează 
un secretar general şi doi secretari 
generali adjuncţi, înalţi funcţionari 
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numiţi şi eliberaţi din funcţie 
prin decizie a prim-ministrului, 
la propunerea Consiliului 
Concurenţei, pe baza rezultatelor 
obţinute la concursul naţional de 
intrare în categoria înalţilor 
funcţionari publici, organizat în 
condiţiile legii. Secretarul 
general şi secretarul general 
adjunct sunt înalţi funcţionari 
publici cărora li se aplică statutul 
înalţilor funcţionari publici, 
conform Legii nr. 188/1999, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi alte 
reglementări specifice. 
Atribuţiile acestora sunt stabilite 
prin regulamentul de organizare, 
funcţionare şi procedură adoptat 
de Consiliul Concurenţei. 
(2) În organizarea Consiliului 
Concurenţei funcţionează un 
director general. Acesta este 
funcţionar public de conducere, 
iar atribuţiile sale se stabilesc 
prin regulamentul de organizare, 
funcţionare şi procedură 
adoptat de Consiliul 
Concurenţei. 
 

din funcţie prin decizie a primului-
ministru.” 

publici, numiţi şi eliberaţi din funcţie 
prin decizie a prim-ministrului, la 
propunerea Consiliului Concurenţei, 
în condiţiile legii, cu încadrarea în 
fondurile bugetare alocate 
cheltuielilor de personal.   Atribuţiile 
acestora sunt stabilite prin 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare adoptat de Consiliul 
Concurenţei. 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În organizarea Consiliului 
Concurenţei funcţionează un director 
general. Acesta este funcţionar public 
de conducere, iar atribuţiile sale se 
stabilesc prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare adoptat de 
Consiliul Concurenţei.” 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 

20   17. După articolul 23 se introduce un  
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nou articol, art.231, cu următorul 
cuprins: 
„Art.231. – În cadrul Consiliului 
Concurenţei se înfiinţează o 
structură specializată cu atribuţii 
privind analiza şi identificarea 
barierelor de natură a restrânge sau 
împiedica accesul operatorilor 
economici români pe piaţa altor state 
membre ale Uniunii Europene.” 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

21 Art.31. - (4) Consiliul 
Concurenţei poate reţine şi 
utiliza veniturile din taxa de 
autorizare a concentrărilor 
economice, prin înfiinţarea pe 
lângă acesta a unei activităţi 
finanţate integral din venituri 
proprii. 
 

18. Alin.(4) al art.31 se abrogă. 
 

18. La articolul 31, alineatul (4) se 
abrogă. 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

22  
 
 
(5) Veniturile realizate de 
Consiliul Concurenţei potrivit 
alin. (4) se utilizează pentru: 
 
 
a) pregătire profesională pentru 

19. Alin.(5) al art.31 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(5) Veniturile proprii realizate de 
Consiliul Concurenţei din încasarea 
şi reţinerea taxei de autorizare a 
concentrărilor economice se 
utilizează pentru: 
a) pregătire profesională pentru 

19. La articolul 31, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(5) Nemodificat 
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personalul Consiliului 
Concurenţei; 
b) consultanţă şi expertiză; 
c) indemnizaţie de performanţă 
acordată personalului Consiliului 
Concurenţei cu rezultate 
deosebite, în condiţiile legii; 
 
 
 
 
 
 
d) editarea şi tipărirea Revistei 
Române de Concurenţă; 
d1) organizarea de către 
Consiliul Concurenţei de 
congrese, conferinţe şi alte 
acţiuni de protocol similare; 
e) alte activităţi din domeniul de 
activitate a Consiliului 
Concurenţei, în condiţiile legii. 
 

personalul Consiliului Concurenţei; 
 
b) consultanţă şi expertiză; 
c) indemnizaţie de performanţă 
acordată o dată pe an personalului 
Consiliului Concurenţei cu rezultate 
deosebite, care nu se ia în calcul la 
stabilirea sporurilor şi a celorlalte 
elemente ale sistemului de 
salarizare prevăzut de Legea-
cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice; 
d) editarea şi tipărirea Revistei 
Române de Concurenţă; 
d1) organizarea de către Consiliul 
Concurenţei de congrese, conferinţe 
şi alte acţiuni de protocol similare; 
 
e) alte activităţi din domeniul de 
activitate a Consiliului Concurenţei, 
în condiţiile legii.” 
 

23   20. La articolul 31, după alineatul (6) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(61), cu următorul cuprins: 
„(61) Indemnizaţia de performanţă 
prevăzută la alin.(6) nu intră sub 
incidenţa prevederilor Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare.” 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

24 (7) Activitatea prevăzută la alin. 
(4) se încadrează în acelaşi 
capitol bugetar la care este 
încadrat şi ordonatorul de credite 
pe lângă care s-a înfiinţat. 
(8) Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pentru această 
activitate se elaborează şi se 
aprobă odată cu bugetul 
Consiliului Concurenţei, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. 
(9) Excedentul anual rezultat din 
execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli al activităţii se 
reportează în anul următor cu 
aceeaşi destinaţie, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
(10) Execuţia de casă a bugetului 
de venituri şi cheltuieli al 
activităţii se realizează prin 
Trezoreria Statului, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
(11) Raportarea execuţiei de casă 
a bugetului de venituri şi 
cheltuieli al activităţii se 
efectuează în conformitate cu 

20. Alin.(7)-(12) ale art.31 se 
abrogă. 
 

21. La articolul 31, alineatele (7)-(12) 
se abrogă. 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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prevederile legale în vigoare. 
(12) În relaţiile contractuale, 
activitatea prevăzută la alin. (4) 
este reprezentată de persoanele 
autorizate ale instituţiei pe lângă 
care s-a înfiinţat. 
 

25  
 
 
Art.38. - (1) Pentru investigarea 
încălcării prevederilor prezentei 
legi, inspectorii de concurenţă 
sunt abilitaţi cu puteri de 
inspecţie, cu excepţia 
inspectorilor debutanţi, şi au 
următoarele puteri de inspecţie: 
 

21. Alin.(1) al art.38 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(1) Pentru îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute de prezenta 
lege, inspectorii de concurenţă sunt 
abilitaţi cu puteri de inspecţie, cu 
excepţia inspectorilor debutanţi, şi 
au următoarele puteri de inspecţie:” 
 

22. La art. 38, partea introductivă a 
alineatului (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(1) Nemodificat 

 

26  22. După alin.(2) al art.55 se 
introduc două alineate (21) şi (22) 
cu următorul cuprins: 
 
„(21) În cazul în care cifra de 
afaceri totală a contravenienţilor 
se situează sub echivalentul în lei a 
un milion de euro, calculată la 
cursul de schimb valabil pentru 
sfârşitul anului anterior luării 
deciziei, Consiliul Concurenţei 
poate aplica amenda la cifra de 
afaceri realizată pe piaţa relevantă 
definită în cazul respectiv. 

23. La articolul 55, după alineatul (2) 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (21) şi (22), cu următorul 
cuprins: 
(21) Nemodificat 
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(22) În cazul în care cuantumul 
amenzii se situează sub 
echivalentul în lei a 100 de euro, 
calculat la cursul de schimb 
valabil pentru sfârşitul anului 
anterior luării deciziei, amenda nu 
se mai aplică.” 
 

(22) Nemodificat 

27  23. După alin.(2) al art.55 se 
introduce un nou alineat (21) cu 
următorul cuprins: 
„(21) În cazul în care cifra de 
afaceri totală a contravenienţilor 
se situează sub echivalentul în lei a 
unui milion de euro, calculată la 
cursul de schimb valabil pentru 
sfârşitul anului anterior luării 
deciziei, Consiliul Concurenţei 
poate aplica amenda la cifra de 
afaceri realizată pe piaţa relevantă 
definită în cazul respectiv. 
 

Se elimină. 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Punctul 23 (21) se regaseste identic la 
pct 22 

28 Art.70. - (1) Persoana care a 
exercitat o funcţie de demnitate 
publică sau o funcţie publică de 
specialitate în cadrul Consiliului 
Concurenţei, care doreşte să 
exercite o activitate profesională 
în sectorul privat, remunerată 
sau nu, în termen de trei ani de la 
data încetării mandatului sau a 
raporturilor de serviciu, notifică 

24. Art.70 şi 71 se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 

24. Articolul 70 se abrogă. 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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Consiliul Concurenţei cu privire 
la aceasta, solicitând în prealabil 
avizul favorabil al autorităţii de 
concurenţă. În cazul în care 
activitatea ce urmează a fi 
desfăşurată în sectorul privat are 
legătură cu domeniul economic 
circumscris activităţii exercitate 
la Consiliul Concurenţei de 
persoana interesată în decursul 
ultimilor trei ani de exercitare a 
funcţiei şi poate fi incompatibilă 
cu interesele legitime ale 
autorităţii, Consiliul Concurenţei 
poate, luând în considerare 
interesul instituţiei, fie să emită 
un aviz negativ faţă de 
solicitarea adresată, fie să adopte 
un aviz favorabil care să conţină 
obligaţia respectării în 
exercitarea activităţii a oricăror 
condiţii pe care le consideră 
adecvate. 
(2) Avizul prevăzut la alin.(1) se 
comunică în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data primirii 
notificării, după consultarea 
comisiei paritare în cazul 
inspectorilor de concurenţă, 
respectiv a Colegiului 
Consultativ al Consiliului 
Concurenţei în cazul persoanelor 
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ce au avut calitatea de membru 
al Consiliului Concurenţei. La 
expirarea acestui termen, lipsa 
unui aviz se consideră a constitui 
o avizare favorabilă tacită. 
(3) În situaţia în care persoana 
care a exercitat o funcţie de 
demnitate publică sau funcţie 
publică de specialitate nu solicită 
avizul sau nu se conformează 
avizului Consiliului Concurenţei, 
autoritatea se poate adresa 
Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a 
Tribunalului Bucureşti, 
solicitând, după caz, 
următoarele: 
a) obligarea persoanei în cauză 
la respectarea avizului; 
b) încetarea activităţilor care 
sunt incompatibile cu interesul 
legitim al autorităţii de 
concurenţă; 
c) obligarea persoanei în cauză 
la plata de despăgubiri pentru 
prejudiciile cauzate prin 
nesolicitarea sau nerespectarea 
avizului. 
(4) La încetarea mandatului, 
respectiv a raporturilor de 
serviciu, persoana care a 
exercitat o funcţie de demnitate 
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publică sau o funcţie publică de 
specialitate în cadrul Consiliului 
Concurenţei are obligaţia de a da 
o declaraţie prin care atestă că a 
luat cunoştinţă de prevederile 
prezentului articol şi se obligă să 
le respecte. 
(5) Modelul cererii de solicitare 
a avizului, condiţiile acordării 
acestuia, precum şi al declaraţiei 
prevăzute la alin.(4) vor fi 
stabilite prin instrucţiuni ale 
Consiliului Concurenţei. 
 

29 Art.71. - (1) Condiţia stării de 
sănătate corespunzătoare pentru 
ocuparea unei funcţii publice 
specifice de inspector de 
concurenţă se atestă pe bază de 
examen medical de specialitate 
şi testare psihologică, care se 
efectuează în unităţi specializate, 
la solicitarea Consiliului 
Concurenţei. Poate participa la 
concurs candidatul declarat apt 
din punct de vedere psihologic şi 
medical. 
(2) Angajaţii Consiliului 
Concurenţei au obligaţia de a se 
prezenta anual la examenul 
medical de specialitate şi testare 
psihologică, efectuat în unităţi 

 25. Articolul 71 se abrogă. 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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specializate, la solicitarea 
instituţiei, pentru a atesta starea 
de sănătate corespunzătoare 
exercitării atribuţiilor specifice. 
 

30  25. Art.72 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Regulamentele şi instrucţiunile 
Consiliului Concurenţei necesare 
punerii în aplicare a Legii 
concurenţei nr.21/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum 
a fost modificată şi completată 
prin prezenta lege, vor fi 
modificate corespunzător în 
termen de 45 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi.” 
 

Se elimină. 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
 

31   Art.II. - Regulamentele şi 
instrucţiunile Consiliului Concurenţei 
necesare punerii în aplicare a Legii 
concurenţei nr.21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
astfel cum a fost modificată şi 
completată prin prezenta lege, vor fi 
modificate corespunzător în termen de 
45 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Grup PSD – Comisia juridică, de 
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disciplină şi imunităţi 
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