
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 

L E G E 
 

 
 
 
 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                 
nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei                 
nr. 21/1996 
 
 Parlamentul României  adoptă prezenta lege. 
 

 Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 din         
30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei           
nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 
din 6 iulie 2010, cu următoarele modificări şi completări: 
 
 1. La articolul I punctul 1, alineatele (2) şi (3)  ale articolului 2 
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „(2) Prin întreprindere în sensul prezentei legi se înţelege orice 
operator economic angajat într-o activitate constând în oferirea de bunuri 
sau de servicii pe o piaţă dată, independent de statutul său juridic şi de 
modul de finanţare, astfel cum este definită în jurisprudenţa Uniunii 
Europene. 
 (3) Când întreprinderile, definite potrivit prevederilor alin. (1)                 
lit. a), participă la o grupare realizată pe cale convenţională prin acord, 
înţelegere, pact, protocol, contract şi altele asemenea, fie ea explicită, 
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publică ori ascunsă, dar fără personalitate juridică şi indiferent de          
formă - alianţă, coaliţie, grup, bloc, federaţie şi altele asemenea - pentru 
actele şi faptele prevăzute la alin. (1), săvârşite în cadrul participării la o 
asemenea grupare, dispoziţiile prezentei legi se aplică fiecărei 
întreprinderi, ţinându-se seama de principiul proporţionalităţii.” 
 
 2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 3 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 3.- (1) Punerea în aplicare a prezentei legi este încredinţată 
Consiliului Concurenţei, ca autoritate naţională în domeniul concurenţei. 
Consiliul Concurenţei este autoritate administrativă autonomă, învestită 
în acest scop, în condiţiile, modalităţile şi limitele stabilite prin 
dispoziţiile prezentei legi.” 
 
 3. La articolul I punctul 3, partea introductivă a alineatului (1) 
şi litera b) a alineatului (2) ale articolului 5 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 „Art. 5. - (1) Sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, 
decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca 
obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea 
concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele 
care: 
..................................................................................................................... 
 b) impun întreprinderilor în cauză doar acele restricţii care sunt 
indispensabile pentru atingerea acestor obiective;” 
 
 4. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 6 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(3) Se prezumă, până la proba contrară, că una sau mai multe 
întreprinderi se află în poziţie dominantă, în situaţia în care cota sau 
cotele cumulate pe piaţa relevantă, înregistrate în perioada supusă 
analizei, depăşesc 40%.” 
 
 5. La articolul I punctul 6, alineatul (4) al articolului 8 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică acordurilor care conţin 
oricare dintre următoarele restricţii grave: 
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 a) în ceea ce priveşte acordurile dintre concurenţi, astfel cum sunt 
definite la art. 8 alin. (1), restricţiile care, în mod direct sau indirect, 
izolat sau în combinaţie cu alţi factori aflaţi sub controlul părţilor, au ca 
obiect: 
 1. fixarea preţurilor de vânzare a produselor către terţi; 
 2. limitarea producţiei sau a vânzărilor; 
 3. împărţirea pieţelor sau a clienţilor; 
 b) în ceea ce priveşte acordurile dintre neconcurenţi, astfel cum 
sunt definite la art. 8 alin. (1), restricţiile care, în mod direct sau indirect, 
izolat sau în combinaţie cu alţi factori aflaţi sub controlul părţilor, au ca 
obiect: 
 1. restrângerea capacităţii cumpărătorului de a-şi stabili preţul de 
vânzare, fără a aduce atingere posibilităţii furnizorului de a impune un 
preţ de vânzare maxim sau de a recomanda un preţ de vânzare, cu 
condiţia ca acestea din urmă să nu fie echivalente cu un preţ de vânzare 
fix sau minim stabilit în urma presiunilor exercitate de una dintre părţi 
sau a măsurilor de stimulare practicate de aceasta; 
 2. restrângeri teritoriale sau privind clienţii cărora cumpărătorul le 
poate vinde bunurile sau serviciile care fac obiectul contractului, cu 
excepţia cazului în care este vorba de una dintre următoarele restricţii 
care nu sunt grave: 
  (i) restrângerea vânzărilor active către teritoriul exclusiv sau 
către o clientelă exclusivă rezervate furnizorului sau cedate de furnizor 
unui alt cumpărător, atunci când o asemenea restricţie nu limitează 
vânzările efectuate de clienţii cumpărătorului; 
  (ii)  restrângerea vânzărilor către utilizatorii finali realizate de 
un cumpărător care acţionează pe piaţă în calitate de comerciant cu 
ridicata; 
  (iii) restrângerea vânzărilor către distribuitori neautorizaţi 
realizate de membrii unui sistem de distribuţie selectivă; 
  (iv) restrângerea capacităţii cumpărătorului de a vinde 
componente destinate incorporării unor clienţi care ar putea să le 
utilizeze pentru fabricarea de produse asemănătoare celor produse de 
furnizor; 
 3. restrângerea vânzărilor active sau a vânzărilor pasive către 
utilizatori finali realizate de membrii unui sistem de distribuţie selectivă 
care acţionează pe piaţă în calitate de vânzători cu amănuntul, fără a 
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aduce atingere posibilităţii de a interzice unui membru al sistemului să 
îşi desfăşoare activităţile dintr-un sediu secundar neautorizat; 
 4. restrângerea livrărilor încrucişate între distribuitori în cadrul unui 
sistem de distribuţie selectivă, inclusiv între distribuitori care acţionează 
la diferite niveluri ale comerţului; 
 5. restricţia convenită între un furnizor de componente şi un 
cumpărător care incorporează aceste componente, care limitează 
posibilitatea furnizorului de a vinde aceste componente ca piese separate 
utilizatorilor finali unor reparatori sau altor prestatori de servicii care nu 
au fost desemnaţi de cumpărător pentru repararea sau întreţinerea 
bunurilor sale; 
 c) în ceea ce priveşte acordurile între concurenţi, astfel cum sunt 
definite la art. 8 alin. (1), atunci când concurenţii acţionează, în sensul 
acordului, la niveluri diferite ale lanţului de producţie sau de distribuţie, 
oricare dintre restricţiile grave enumerate la lit. a) şi b).” 
 
 6. La articolul I punctul 7, partea introductivă a alineatului (1) 
şi alineatul (2) ale articolului 9 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 9. - (1) Sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale 
autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale şi ale 
entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, 
împiedică sau denaturează concurenţa, precum: 
..................................................................................................................... 
 (2) În cazul în care autorităţile sau instituţiile administraţiei publice 
centrale sau locale sau entităţile către care acestea şi-au delegat 
atribuţiile  nu se conformează, în termenul stabilit, măsurilor dispuse prin 
decizie de către Consiliul Concurenţei în scopul restabilirii mediului 
concurenţial, acesta poate introduce acţiune în contencios administrativ, 
la Curtea de Apel Bucureşti, solicitând instanţei, după caz, anularea, în 
tot sau în parte, a actului care a condus la restrângerea, împiedicarea sau 
denaturarea concurenţei, obligarea autorităţii sau instituţiei în cauză să 
emită un act administrativ sau să efectueze o anumită operaţiune 
administrativă.” 
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 7. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 10 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(3) În măsura în care crearea unei societăţi în comun, reprezentând 
o concentrare potrivit prevederilor alin. (1), are ca obiect sau efect 
coordonarea comportamentului concurenţial al întreprinderilor rămase 
independente, o astfel de coordonare este evaluată în conformitate cu 
criteriile prevăzute la art. 5 alin. (1) - (3), precum şi cu cele ale art. 101 
alin. (1) şi (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pentru 
a se stabili dacă operaţiunea este sau nu compatibilă cu un mediu 
concurenţial normal.” 
 
 8. La articolul I, după punctul 13 se introduc patru noi puncte, 
pct. 131 -134, cu următorul cuprins: 
 „131. - La articolul 17, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 «Art. 17. - (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) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenţei 
este de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată. Membrii Plenului 
îndeplinesc atribuţii conform regulamentelor aprobate de către Plen sau 
conform delegării Preşedintelui. 
 (3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de concurenţă trebuie 
să aibă o independenţă reală şi să se bucure de o înaltă reputaţie 
profesională şi probitate civică.» 
  

 132. - La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alin. (31), cu următorul cuprins: 
 «(31) - Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenţei, o 
persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
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 a) este cetăţean român, cetăţean al unui alt stat membru al 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 a suferit o condamnare definitivă pentru o infracţiune 
săvârşită în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau alte infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea 
de 3 ani sau mai mare.» 
 
 133. - La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 «(5) Calitatea de membru al Consiliului Concurenţei este 
incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activităţi profesionale sau de 
consultanţă, cu participarea, directă sau prin persoane interpuse, la 
conducerea sau administrarea unor entităţi publice ori private sau cu 
deţinerea de funcţii ori de demnităţi publice, cu excepţia funcţiilor şi 
activităţilor didactice din învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi 
creaţie literar-artistică. Ei nu pot fi desemnaţi experţi sau arbitri nici de 
părţi şi nici de instanţa judecătorească sau de către o altă instituţie.» 
 

 134. - La articolul 17, după alineatul (11) se introduce un nou 
alineat, alin. (12),  cu următorul cuprins: 
 «(12) Activitatea desfăşurată de către membrii Plenului Consiliului 
Concurenţei este considerată experienţă de specialitate necesară numirii 
în organele de conducere ale autorităţilor de reglementare, precum şi ale 
oricăror alte autorităţi sau instituţii publice.»” 
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 9. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 20 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 20. - (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea, 
deliberează şi ia decizii în plen sau în comisii. Plenul Consiliului 
Concurenţei se întruneşte valabil în prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii 
săi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Plenului. 
Comisia se întruneşte valabil în prezenţa celor 3 membri, hotărârile fiind 
adoptate cu majoritatea voturilor membrilor.” 
 
 10. La articolul I punctul 16, după alineatul (4) al articolului 20 
se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins: 
 „(41) Plenul Consiliului Concurenţei va putea delega exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), unei comisii formate din               
3 membri ai Plenului.” 
 
 11. La articolul I punctul 16, alineatul (6) al articolului 20 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în plen conform 
prevederilor alin. (4) se semnează de către preşedinte, în numele 
Consiliului Concurenţei. Acestea vor putea fi atacate în termen de 30 de 
zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de 
contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti. Sentinţa va fi 
pronunţată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.” 
 
 12. La articolul I punctul 17, alineatul (4) al articolului 22 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(4) Activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Concurenţei de 
către inspectorii de concurenţă cu studii superioare constituie vechime în 
specialitate.” 
 
 13. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct,                 
pct. 171, cu următorul cuprins: 
 „171. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc patru noi 
alineate, alin. (2)-(5), cu următorul cuprins: 
 «(2) În cadrul Consiliului Concurenţei funcţionează Colegiul 
Consultativ, ca organism nepermanent, format din 11 până la                 
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17 reprezentanţi ai mediului universitar de concurenţă, ai mediului de 
afaceri şi ai asociaţiilor de protecţie a consumatorilor sau din alte 
persoane  cu prestigiu în domeniul economic, juridic sau al concurenţei.  
 (3) Membrii Colegiului Consultativ trebuie să respecte dispoziţiile 
legale cu privire la conflictul de interese legat de activităţile la care 
participă în cadrul acestuia. La lucrările Colegiului Consultativ participă 
de drept foştii preşedinţi ai Consiliului Concurenţei. 
 (4) Colegiul Consultativ emite opinii neobligatorii cu privire la 
principalele aspecte ale politicii de concurenţă. În cadrul Colegiului 
Consultativ pot funcţiona grupuri de lucru pe teme specifice. 
  (5) Modul de numire a membrilor, rolul, funcţionarea şi 
organizarea Colegiului Consultativ sunt prevăzute în Regulamentul de 
funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.»” 
 
 14. La articolul I punctul 19, literele i), l) şi ş) ale alineatului (1) 
al articolului 26  se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „i) sesizează instanţele judecătoreşti asupra cazurilor în care 
acestea sunt competente, potrivit prezentei legi; 
..................................................................................................................... 
 l) emite avize pentru proiectele de acte normative care pot avea 
impact anticoncurenţial, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice 
centrale şi locale fiind obligate să solicite acest aviz şi poate recomanda 
modificarea actelor normative care au un asemenea efect; 
..................................................................................................................... 
 ş) asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul 
ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea                 
nr. 137/2007, precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. 11/1991 privind 
combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
 15. La articolul I  punctul 19,  după alineatul (3) al articolului 
26 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
 „(4) Toate referirile din Legea nr. 11/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare, la Oficiul Concurenţei vor fi înlocuite cu 
referirea la Consiliul Concurenţei. Consiliul Concurenţei va putea folosi 
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oricare dintre instrumentele prevăzute de prezenta lege pentru 
identificarea şi sancţionarea faptelor de concurenţă neloială.” 
 
 16. La articolul I punctul 20, alineatul (2) al articolului 27 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(2) Consiliul Concurenţei poate face recomandări de bună practică 
în diverse sectoare economice şi îndrumări privind diverse aspecte 
generale ale aplicării legislaţiei în domeniul concurenţei, cu luarea în 
considerare a practicii instanţelor naţionale şi a celor de la nivelul 
Uniunii Europene, precum şi a practicii Comisiei Europene.” 
 
 17. La articolul I punctul 20, alineatul (3) al articolului 27 se 
abrogă. 
 
 18. La articolul I punctul 24, alineatul (2) al articolului 32 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabileşte între 
10.000 şi 25.000 EUR, prin instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei. 
Echivalentul în lei al taxei de autorizare se calculează la cursul de 
schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima 
zi a exerciţiului financiar din anul anterior emiterii deciziei de autorizare 
a concentrării economice.” 
 
 19. La articolul I punctul 27, alineatul (5) al articolului 35 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(5) Informaţiile colectate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), art. 351 
şi art. 36 pot fi folosite doar pentru scopul aplicării legislaţiei în 
domeniul concurenţei. Consiliul Concurenţei va putea sesiza şi alte 
instituţii sau autorităţi publice în condiţiile în care sunt descoperite 
aspecte care ţin de competenţa acestora.” 
 
 20. La articolul I punctul 28, articolul 351 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art. 351. -  În scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Consiliul 
Concurenţei poate să ia declaraţii de la orice persoană fizică sau de la 
reprezentantul legal al persoanei juridice, care consimte să dea astfel de 
declaraţii.” 
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 21. La articolul I punctul 29, alineatele (4), (8) şi (11) ale 
articolului 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „(4) Inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie 
prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. O copie certificată a 
acestui ordin este înmânată întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi 
supuse inspecţiei dispuse cu respectarea dispoziţiilor alin. (2). 
.................................................................................................................... 
 (8) Comunicările dintre întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi 
investigate şi avocatul acestora, realizate în cadrul şi în scopul exclusiv 
al exercitării dreptului la apărare al întreprinderii, respectiv după 
deschiderea procedurii administrative în baza prezentei legi sau anterior 
deschiderii procedurii administrative, cu condiţia ca aceste comunicări să 
aibă legătură cu obiectul procedurii, nu pot fi ridicate sau folosite ca 
probă, în cursul procedurilor desfăşurate de Consiliul Concurenţei. Nu 
pot fi ridicate sau folosite ca probă documentele pregătitoare întocmite 
de întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi investigate în scopul 
exclusiv al exercitării dreptului la apărare. 
................................................................................................................... 
 (11) Decizia preşedintelui Consiliului Concurenţei cu privire la 
caracterul protejat al comunicării poate fi atacată în contencios 
administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la 
comunicare, prin derogare de la Legea contenciosului administrativ                  
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea curţii 
de apel este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la 
comunicare. Instanţele vor soluţiona cauza de urgenţă şi cu precădere.” 
 
 22. La articolul I punctul 32, alineatul (2) al articolului 40 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(2) Dacă plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a 
justifica pornirea unei investigaţii, Consiliul Concurenţei o respinge, 
comunicând autorului decizia, în scris, cu precizarea motivelor, în 
termen de 60 de zile de la data la care acestuia i se confirmă faptul că 
plângerea este completă şi îndeplineşte toate condiţiile, stabilite potrivit 
prevederilor alin. (4). Respingerea unei plângeri se face prin decizie a 
Consiliului Concurenţei după ce i s-a dat posibilitatea autorului plângerii 
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să-şi prezinte punctul de vedere faţă de motivele pentru care autoritatea 
de concurenţă intenţionează să respingă plângerea.” 
 
 23. La articolul I punctul 33, alineatul (2) al articolului 42 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(2) În situaţia în care investigaţia a fost declanşată ca urmare a 
unei plângeri şi se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor 
dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de 
măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, închiderea 
investigaţiei se va face prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei, în 
urma audierii părţilor implicate, dacă autorul plângerii solicită acest 
lucru.” 
 
 24. La articolul I punctul 34, alineatul (1) al articolului 43 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 43. - (1) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 42 alin. (1), în 
orice procedură de investigaţie, Consiliul Concurenţei acordă 
întreprinderilor participante la înţelegerea, decizia luată de asociaţii de 
întreprinderi, practica concertată, abuzul de poziţie dominantă sau la 
concentrarea economică, care formează  obiect al investigaţiei, ocazia de 
a-şi exprima în scris observaţiile cu privire la conţinutul raportului de 
investigaţie. În observaţiile scrise, destinatarii raportului de investigaţie 
pot solicita organizarea de  audieri de către Consiliul Concurenţei. 
Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza 
investigată, Consiliul Concurenţei poate organiza audieri şi în lipsa unei 
solicitări din partea destinatarilor raportului de investigaţie. Data până la 
care trebuie trimise observaţiile, respectiv data audierii, după caz, sunt 
fixate de preşedintele Consiliului Concurenţei.” 
 

 25. La articolul I punctul 35, alineatele (1), (4) şi (5) ale 
articolului 44 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „Art. 44. - (1) O copie a raportului va fi transmisă spre luare la 
cunoştinţă persoanelor supuse investigaţiei, acordând acestora un termen 
de minimum 30 de zile în care să-şi formuleze observaţiile. Persoanelor a 
căror audiere a fost admisă potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) li se va 
trimite copia raportului numai la cerere şi dacă preşedintele Consiliului 
Concurenţei apreciază că este util în interesul investigaţiei. 
..................................................................................................................... 
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 (4) Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei care sunt 
confidenţiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii 
sau extrase decât prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. 
Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei poate fi atacat la Curtea de 
Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de 
la comunicarea către părţile interesate. Hotărârea curţii de apel este 
supusă recursului, care poate fi declarat în termen de 5 zile de la 
comunicare. Instanţele vor proceda la judecarea cauzei de urgenţă şi cu 
precădere. 
 (5) Atacarea ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei 
suspendă procedura în faţa autorităţii de concurenţă până la soluţionarea 
definitivă şi irevocabilă a cauzei, potrivit prevederilor alin. (4).” 
 
 26. La articolul I punctul 37, după alineatul (8) al articolului 46 
se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins: 
 „(9) În situaţiile în care o operaţiune de preluare a controlului 
asupra unor întreprinderi sau a unor active prezintă riscuri pentru 
siguranţa naţională, Guvernul, la propunerea Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării, va emite o hotărâre prin care aceasta să fie interzisă, cu 
respectarea competenţei Comisiei Europene în acest domeniu. Consiliul 
Concurenţei va informa Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în legătură 
cu operaţiunile de concentrare  economică care sunt notificate acestuia, 
susceptibile să fie analizate din punctul de vedere al siguranţei 
naţionale.” 
 
 27. La articolul I punctul 38, alineatul (3) al articolului 462 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(3) Prin decizie, Consiliul Concurenţei conferă forţă obligatorie 
angajamentelor propuse de întreprinderi, în măsura în care acestea sunt 
suficiente pentru protecţia concurenţei şi dacă îndeplinirea lor conduce la 
înlăturarea situaţiei care a determinat declanşarea investigaţiei. Decizia 
Consiliului Concurenţei poate fi adoptată pe o durată determinată şi 
poate concluziona, fără audierea părţilor implicate, că nu mai există 
motive pentru acţiunea autorităţii de concurenţă.” 
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 28. La articolul I punctul 40, alineatul (2) al articolului 471 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(2) Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării 
deciziei atacate. În cazul amenzilor, suspendarea  se va dispune  doar cu 
condiţia plăţii unei cauţiuni stabilită conform prevederilor Legii                  
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la creanţele bugetare.” 
 
 29. La articolul I, după punctul 40 se introduce un nou punct, 
pct. 401, cu următorul cuprins: 
 „401. - Articolul 48 se abrogă.” 
 
 30. La articolul I punctul 41, articolul 49 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  „Art. 49. - Sunt nule de drept orice înţelegeri sau decizii interzise 
prin art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi prin art. 101 şi 102 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectiv orice 
angajamente, convenţii sau clauze contractuale raportându-se la o 
practică anticoncurenţială, precum şi orice acte care încalcă prevederile 
art. 9 din prezenta lege.” 
 
 31. La articolul I punctul 41, partea introductivă a articolului 
50 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 50. - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 
la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior 
sancţionării următoarele fapte, săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă de 
întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi:” 
 
 32. La articolul I punctul 43, articolul 501 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art. 501. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei faptele autorităţilor şi instituţiilor 
administraţiei publice centrale şi locale constând în: 
 a) furnizarea cu intenţie sau din neglijenţă de informaţii inexacte, 
incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau 
nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate, potrivit 
prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b); 
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 b) furnizarea cu intenţie sau din neglijenţă de informaţii inexacte 
sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit 
prevederilor art. 35 alin. (2). 
 (2) Dacă, cu intenţie sau din neglijenţă, nefurnizarea informaţiilor 
solicitate persistă după termenul stabilit de către Consiliul Concurenţei, 
acesta va putea aplica conducătorului instituţiei sau autorităţii 
administraţiei publice centrale sau locale o amendă cominatorie de până 
la 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.” 
 
 33. La articolul I punctul 44, partea introductivă şi litera d) ale 
alineatului (1) al articolului 51 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 51. -  (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă 
de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 
anterior sancţionării următoarele fapte, săvârşite cu intenţie sau din 
neglijenţă de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi: 
..................................................................................................................... 
 d) punerea în practică a unei operaţiuni de concentrare economică 
declarată incompatibilă printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, 
potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a);” 
 
 34. La articolul I punctul 45,  literele a) şi b) ale alineatului (2) 
al articolului 511 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „a) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul 
contravenţiilor prevăzute la art. 50; 
 b) amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, în cazul contravenţiilor 
prevăzute la art. 51 alin. (1).” 
 
 35. La articolul I punctul 46, alineatul (2) al articolului 52 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 51 alin. (1), dacă, 
după primirea raportului de investigaţie şi exercitarea dreptului de acces 
la dosar, în condiţiile art. 44 sau în cadrul audierilor, întreprinderea 
recunoaşte, în mod expres, săvârşirea faptei anticoncurenţiale şi, acolo 
unde este cazul, propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor 
încălcării, aceasta va fi reţinută ca circumstanţă atenuantă specială sub 
forma colaborării în cadrul procedurii administrative şi va determina 
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diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 30% 
din nivelul de bază determinat  potrivit  instrucţiunilor, adoptate potrivit  
prevederilor alin. (1), inclusiv atunci când acesta este stabilit la minimul 
prevăzut de lege.” 
 
 36. La articolul I punctul 49, alineatul (4) al articolului 55 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(4) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 alin. (1) 
lit. a)-c) se aplică de către Plenul Consiliului Concurenţei sau de comisie, 
după caz, prin aceeaşi decizie prin care s-a constatat săvârşirea 
respectivei contravenţii.” 
 
 37. La articolul I, după punctul 49 se introduce un nou punct, 
pct. 491, cu următorul cuprins: 
 „491. - La articolul 55, alineatul (6) se abrogă.” 
 
 38. La articolul I punctul 50, alineatul (2) al articolului 56 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(2) Procesele-verbale prin care se aplică sancţiuni, potrivit 
prevederilor art. 55 alin. (2) şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea                 
nr. 137/2007, pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în 
termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca 
cu recurs la Tribunalul Bucureşti, Secţia contencios administrativ, în 
termen de 15 zile de la comunicare.” 
 
 39. La articolul I punctul 52, alineatul (1) al articolului 58 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 58. - (1) Dreptul Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni 
contravenţionale pentru încălcarea prevederilor prezentei legi se prescrie 
după cum urmează: 
 a) în termen de 3 ani, în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile 
prevăzute la art. 50 şi art. 501; 
 b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte contravenţii 
prevăzute de prezenta lege.” 
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 40. La articolul I punctul 53, alineatele (1) şi (2) ale articolului 
60 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
     „Art. 60. - (1) Participarea cu intenţie frauduloasă şi în mod 
determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau 
realizarea practicilor interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) şi care 
nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă şi interzicerea unor drepturi. 
 (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică practicii interzise de art. 5  
alin. (1) lit. f) când aceasta se realizează prin înţelegere între participanţi 
pentru a denatura preţul de adjudecare, caz în care se aplică 
reglementările specifice acestui domeniu.” 
 
 41. La articolul I punctul 54, alineatele (3) şi (5) ale articolului 
61 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „(3) Întreprinderea care beneficiază de imunitate la amendă nu 
răspunde solidar pentru prejudiciile cauzate prin participarea sa la o 
practică anticoncurenţială interzisă la art. 5 din prezenta lege, precum şi 
la art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, practică 
sancţionată de autoritatea de concurenţă. 
..................................................................................................................... 
 (5) Persoanele fizice sau juridice, care se consideră prejudiciate 
printr-o practică anticoncurenţială interzisă de prezenta lege, vor putea 
formula cerere privind acordarea de despăgubiri în termen de 2 ani de la 
data la care decizia Consiliului Concurenţei, pe care se întemeiază 
acţiunea în subsidiar, rămâne definitivă ori a fost menţinută, în tot sau în 
parte, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.” 
 
 42. La articolul I punctul 54, după alineatul (5) al articolului 61 
se introduce un nou alineat, alin. (51), cu următorul cuprins: 
 „(51) Acţiunea în justiţie va putea fi intentată pentru consumatori şi 
de către asociaţiile de protecţia consumatorilor legal înregistrate, precum 
şi de către asociaţiile profesionale sau patronale pentru membrii acestora 
afectaţi de o practică anticoncurenţială, pe baza atribuţiilor acestora şi a 
împuternicirilor primite în acest sens, după caz.” 
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 43. La articolul I punctul 57, partea introductivă a articolului 
65 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 65. - Cifrele de afaceri prevăzute în prezenta lege sunt 
înlocuite:” 
 

 44. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. III. - În toate actele normative în vigoare, cu aplicare în 
domeniul concurenţei, orice referire la «agent economic» se consideră a 
fi făcută la «întreprindere» sau «operator economic», după caz.” 
 

 Art. II. - Prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
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 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 
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