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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor 

acte în domeniul protecţiei concurenţei 
 

             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei 
concurenţei, trimis cu adresa nr. PL-x 549 din 8 decembrie 2014, înregistrată sub nr. 4c-2/640 din 9 
decembrie 2014. 

 
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 

dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din  10  februarie 2015. 
 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de motive şi 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor 

prezenţi la dezbatere, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
  
Totodată membrii Comisiei semnalează faptul că la Senat a fost introdus la articolul I, 

punctul 7, articolul 41,  un nou alineat, (6), cu următorul cuprins: "(6) Impotriva proceselor-verbale 
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se poate introduce plângere 
la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare", reglementare care 
necesită o atentă dezbatere juridică, fiind pasibilă de interpretare în sensul limitării accesului la 
justiţie, prin obligarea celor interesaţi de a se deplasa în capitală.  

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

ordinare. 
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