
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea articolului 17 din Legea  

nr. 21/1996 privind Legea Concurenţei 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Articolul unic: Articolul 17 din Legea nr. 21 din 02/07/1996 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 742 din 

16/08/2005 se modifică şi se completează după cum urmează: 

„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 Guvernului şi a celor două Camere ale Parlamentului, după 

cum urmează: 3 membri propuşi de către Guvern, 2 membri propuşi de 

Senatul României şi 2 membri propuşi de Camera Deputaţilor. 

(2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului 

Concurenţei este de 5 ani, aceştia nu mai au dreptul de fi reînvestiţi încă o 

dată consecutiv. La numirea primului Plen al Consiliului Concurenţei după 

intrarea în vigoare a prezentei legi, un vicepreşedinte şi 2 consilieri de 
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concurenţă vor avea un mandat de 2 ani şi jumătate, stabilit prin decretul 

de numire în funcţie. 

(3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de concurenţă trebuie 

să aibă o independenţă reală şi să se bucure de o înaltă reputaţie 

profesională, academică şi probitate civică. Pentru a fi numit membru al 

Consiliului Concurenţei se cer studii superioare, înaltă competenţă 

profesională, o bună reputaţie şi vechime de minimum 10 ani în activităţi 

din domeniile: economic, comercial, al preţurilor şi concurenţei sau 

juridic. 

(4) Preşedintele trebuie să fi îndeplinit cel puţin 5 ani o funcţie de 

conducere cu largi responsabilităţi, în care a făcut dovada competenţei sale 

profesionale şi manageriale. 

(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 (rude până 

la gradul al IV-lea), la conducerea sau administrarea unor entităţi publice 

ori private sau cu deţinerea de funcţii ori de demnităţi publice, cu excepţia 

activităţii didactice din învăţământul superior. Ei nu pot fi desemnaţi 

experţi sau arbitri nici de părţi şi nici de instanţa judecătorească sau de 

către o altă instituţie. 

(6) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei nu reprezintă 

autoritatea care i-a numit, sunt transparenţi şi independenţi în luarea 

deciziilor. 

(7) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei şi inspectorii de 

concurenţă nu pot face parte din partide sau alte formaţiuni politice la 

momentul alegerii lor în funcţie. 
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(8) Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurenţei 

încetează: 

a) la expirarea duratei; 

b) prin demisie; 

c) prin deces; 

d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o 

indisponibilitate mai lungă de 90 de zile consecutive; 

e) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la  

alin. (5) şi (7), conform prevederilor alin. (11); 

f) prin revocare, pentru încălcarea gravă a prezentei legi şi pentru 

condamnare penală, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, 

pentru săvârşirea unei infracţiuni,indiferent de gravitatea ei. 

(9) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei sunt revocabili, în 

cazul prevăzut la alin. (8) lit. f), de către autoritatea care i-a numit, la 

propunerea Guvernului, Senatului sau Camerei Deputaţilor, după caz. Până 

la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti penale ei pot fi suspendaţi 

din funcţie de către aceeaşi autoritate. 

(10) În caz de vacanţă a unui loc în Plenul Consiliului Concurenţei 

pentru una dintre situaţiile prevăzute la alin. (8) lit. b)-f), se va proceda, 

conform prevederilor alin. (1), la desemnarea şi numirea unui nou membru 

pentru durata rămasă din mandat, în funcţia devenită vacantă. 

(11) Membrii Consiliului Concurenţei sunt obligaţi să notifice de 

îndată Consiliului survenirea oricărei situaţii de incompatibilitate sau 

impediment dintre cele prevăzute la alin. (3), (4), (5) şi (7), ei fiind de 

drept suspendaţi din funcţie din momentul survenirii acestei situaţii, iar 

dacă situaţia se prelungeşte peste 10 zile consecutive, mandatul încetează 

şi se procedează conform prevederilor alin. (9) şi (10).” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor 

în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Ioan  Oltean 


