
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

 

L E G E 

 

pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

 

Art. I. – Legea concurenţei nr. 21/1996, 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: 

 

1. La Capitolul IV, titlul se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„CAPITOLUL IV 

Înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului Concurenţei şi statutul 

membrilor plenului şi al personalului de specialitate”. 

 

2. La articolul 15, alineatele (1), (3), (4), (9) și (12) se modifică 

și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 15. – (1) Plenul Consiliului Concurenței este organul colegial 

format din 11 membri si anume un președinte, 2 vicepreședinți și 8 consilieri 

de concurență, numiți prin hotărâre a Parlamentului la propunerea: 
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a) Senatului – 4 membri; 

b) Camerei Deputaţilor – 5 membri; 

c) Preşedintelui României – 2 membri. 

…………………………………………………………………………… 

(3) Președintele, vicepreședinții și consilierii de concurență 

trebuie să aibă o independență reală și să se bucure de o înaltă reputație 

profesională și probitate civică. Durata unui mandat este de 5 ani, cu 

posibilitatea reînnoirii acestuia, o singură dată. 

(4) Pentru a fi numită membru al Consiliului Concurenţei, o 

persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să fie cetăţean român; 

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 potrivit legii; 

e) să aibă o vechime de minimum 10 ani în activități din 

domeniul economic sau juridic; 

f) să nu fie incapabilă ori să nu fi fost condamnată pentru 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu 

închisoarea de 3 ani sau mai mare, cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei.  

…………………………………………………………………………… 

(9) Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurenţei 

încetează: 

a) la expirarea duratei mandatului; 

b) prin demisie; 

c) prin deces; 

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

indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive; 

e) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la 

alin. (6) şi (8), conform prevederilor alin. (12); 

f) prin revocare, în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile 

cerute de lege pentru numirea în funcție sau în caz de condamnare, prin 

hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea unei infracţiuni; 

g) în cazul prevăzut la lit. f), revocarea din funcţie intervine de 

drept. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de 

condamnare, membrii Consiliului Concurenţei pot fi suspendaţi din 

funcţie prin hotărâre adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, de la data punerii în mişcare a acţiunii penale. 
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…………………………………………………………………………… 

(12) Membrii Consiliului Concurenţei sunt obligaţi să notifice, 

de îndată, Plenului Consiliului Concurenței, survenirea oricărei situaţii de 

incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6) şi (8), 

ei fiind de drept suspendaţi din funcţie din momentul survenirii acestei 

situaţii. Dacă incompatibilitatea sau impedimentul se prelungesc peste  

10 zile consecutive, mandatul încetează şi se procedează conform 

prevederilor alin. (10) şi (11).” 

 

3. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc trei noi 

alineate, alin. (11) – (13), cu următorul cuprins: 

„(11) Birourile permanente ale celor două Camere înaintează 

propunerile transmise de grupurile parlamentare din Senat pentru locurile 

prevăzute la alin. (1) lit. a), de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților pentru locurile prevăzute la alin. (1) lit. b), de Președintele 

României pentru locurile prevăzute la alin. (1) lit. c), comisiilor 

permanente de specialitate în vederea verificării îndeplinirii condițiilor 

prevăzute de prezenta lege. 

(12) În urma verificării îndeplinirii condițiilor de legalitate 

comisiile permanente de specialitate întrunite în ședință comună 

întocmesc un aviz comun pe care îl prezintă în şedinţa comună a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului. 

(13) Candidaturile se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor şi 

senatorilor prezenţi, în condiţiile întrunirii cvorumului celor două Camere.” 

 

4. La articolul 15, alineatele (31) și (5) se abrogă. 

 

5. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. – În cazul în care funcția de președinte sau/și 

vicepreședinte al Consiliului Concurenței este vacantă în baza uneia dintre 

situațiile prevăzute la art. 15 alin. (9) lit. b) – f), până la numirea, în 

condiţiile legii, a unui nou preşedinte sau/și vicepreședinte, pentru durata 

rămasă din mandat, interimatul va fi asigurat de unul dintre vicepreşedinţii 

Consiliului Concurenţei pentru funcția de președinte și de un consilier de 

concurență pentru funcția de vicepreședinte, ales prin votul majorităţii 

membrilor Consiliului.” 
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6. La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 17. – (1) După adoptarea hotărârii de numire în funcţie, 

fiecare membru al Consiliului Concurenţei depune, în şedinţa comună a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, următorul jurământ: 

«Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr interesele 

României, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi 

îndeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate şi fără 

părtinire atribuţiile ce-mi revin. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!» 

…………………………………………………………………………… 

(3) În cazul nedepunerii jurământului, din culpă proprie, în termen 

de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

a hotărârii de numire, membrul numit este considerat demisionar, urmând a 

se relua procedura numirii altei persoane pentru funcția devenită vacantă.” 

 

7. La articolul 19, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„(4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenței 

examinează și decide în plen cu privire la:  

a) declanșarea investigațiilor sau clasarea plângerii pentru fiecare 

caz în parte;  

b) adoptarea rapoartelor de investigație și a măsurilor corelative, 

cu opiniile concurente sau divergente, după caz, formulate de membri ai 

Consiliului;  

c) autorizarea concentrărilor economice;  

d) punctele de vedere, recomandările și avizele formulate în 

realizarea atribuțiilor;  

e) proiectele de reglementari propuse spre adoptare;  

f) raportul anual prevăzut la art. 30 alin. (1), raportul anual 

privind ajutoarele de stat, precum și orice alte rapoarte privind concurența 

și ajutoarele de stat;  

g) orice alte chestiuni stabilite potrivit prezentei legi. 

…………………………………………………………………………… 

(7) Deciziile adoptate în Plenul Consiliului Concurenței se 

semnează de către preşedinte, în numele Consiliului Concurenței şi se 

publică pe pagina de internet a Consiliului. Deciziile care conțin 

respingerea plângerilor pot fi atacate în termen de 30 de zile de la 

publicare, sau, după caz, de la comunicare, la instanţa de contencios 

administrativ din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, potrivit legii.” 
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8. 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.” 

 

9. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou 

alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:  

„(6) Consiliul Concurenței poate fi reprezentat în fața instanțelor 

de judecată de către funcționarii publici de specialitate cu studii juridice, 

potrivit atribuțiilor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare 

adoptat de Consiliul Concurenței.” 

 

10. După articolul 21 se introduce un nou articol, art. 211, cu 

următorul cuprins:  

„Art. 211. – (1) Funcţiile publice de specialitate din cadrul Consiliului 

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 general, 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 cel puţin 2 candidaţi care 

îndeplinesc condiţiile stabilite. 

(5) Funcţionarii publici de specialitate ai Consiliului 

Concurenţei sunt independenţi din punct de vedere al opiniei în realizarea 

atribuţiilor ce le revin şi se bucură de stabilitate. 

(6) În exercitarea atribuţiilor, 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 patrimonial 

sau nepatrimonial, de natură a le compromite independenţa. 
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(7) Dacă se găseşte în ipoteza prevăzută la alin. (6), funcţionarul 

public de specialitate căruia, în exercitarea atribuţiilor sale, i-a fost 

repartizată o lucrare ce determină obligaţia de abţinere, informează de 

îndată superiorul pe linie ierarhică, care dispune măsurile ce se impun. 

(8) Funcționarii publici de specialitate din cadrul Consiliului 

Concurenței  trebuie să respecte regimul juridic al conflictului de interese 

şi al incompatibilităţilor, în conformitate cu prevederile art. 445 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

(9) Funcționarii publici de specialitate din cadrul Consiliului 

Concurenței trebuie să respecte regimul interdicțiilor și limitările în ceea 

ce privește activitatea politică, în conformitate cu prevederile art. 436 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare.” 
 

11. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 23. – (1) În organizarea Consiliului Concurenţei 

funcţionează un secretar general şi doi secretari generali adjuncți, 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 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi alte reglementări specifice. Atribuţiile acestora 

sunt stabilite prin regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură 

adoptat de Consiliul Concurenţei.”  
 

12. La articolul 31, alineatul (4) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

„(4) Consiliul Concurenței poate înființa și desfășura o activitate 

finanțată integral din veniturile proprii și în acest scop poate reține și 

utiliza veniturile din taxa de autorizare a concentrărilor economice.” 
 

13. La articolul 31, partea introductivă a alineatului (5) şi 

litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(5) Veniturile proprii realizate de Consiliul Concurenţei din 

încasarea şi reţinerea taxei de autorizare a concentrărilor economice se 

utilizează pentru: 
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…………………………………………………………………………… 

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, cu modificările şi completările ulterioare;” 

 

14. La articolul 38, partea introductivă a alineatului (1) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 38. – (1) Numai în cazul în care există indicii temeinice că 

pot fi găsite documente/informații necesare investigării unei încălcări a 

prezentei legi, în baza procedurii legale, inspectorii de concurență, cu 

excepția inspectorilor debutanți, sunt abilitați cu puteri de inspecție, după 

cum urmează:” 

 

15. La articolul 60, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„(2) Contravenţiile prevăzute în prezenta lege se constată şi se 

sancţionează de către plenul Consiliului Concurenţei. 

(3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 lit. a) – c),  

art. 54, 541, 542 şi art. 55 alin. (1), precum şi amenzile cominatorii prevăzute 

la art. 59 se aplică de către plenul Consiliului Concurenței, prin decizie.” 

 

16. La articolul 60, alineatele (4) și (5) se abrogă. 

 

Art. II. – După intrarea în vigoare a prezentei legi, Administrația 

Prezidențială, Camera Deputaţilor şi Senatul vor demara procedurile 

pentru numirea membrilor Consiliului Concurenţei. Actualii membri ai 

Consiliului Concurenței pot fi propuşi şi numiţi în oricare dintre funcţiile 

prevăzute de prezenta lege. 

 

Art. III. – 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 emise în termen de 45 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=90811898&d=2022-03-10#p-90811898
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=90811900&d=2022-03-10#p-90811900
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=90811903&d=2022-03-10#p-90811903
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=325636676&d=2022-03-10#p-325636676
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=325637866&d=2022-03-10#p-325637866
https://lege5.ro/App/Document/he3dmmjvgy/legea-concurentei-nr-21-1996?pid=90811932&d=2022-03-10#p-90811932
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 20 decembrie 2022, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu 

respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN 


