PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 10 noiembrie 2015
Nr. PLx. 741/2015
AVIZ

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru completarea art.1 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare în procedură de urgenţă, cu
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea
şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum
şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, trimis cu adresa nr. PLx. 741 din 28 octombrie 2015,
înregistrat în cadrul Comisiei juridice sub nr.4c-11/1355/2015 din 30 octombrie 2015.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia
României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 26 octombrie 2015, în calitate de primă
Cameră sesizată.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare eficientizarea activităţii Consiliului Concurenţei în
relaţiile sale cu companiile şi cu Comisia Europeană. Potrivit avizului Consiliului Legislativ, fără a transpune un
act european, proiectul nu contravine principiilor dreptului european în materie.
În ceea ce priveşte Legea concurenţei nr.21/1996, modificările vizează, în special, următoarele aspecte:
•

introducerea procedurii de recunoaştere a săvârşirii faptei anticoncurenţiale anterior parcurgerii

tuturor etapelor procedurii unei investigaţii, cu avantaje pentru Consiliul Concurenţei şi pentru companii în
ceea ce priveşte economia de timp, deblocarea de resurse şi reducerea substanţială a amenzii;
•

modificarea dispoziţiilor prin care se incriminează abuzul de poziţie dominantă, astfel încât să

reflecte exprimarea utilizată în articolul 102 din Tratatul privind funcţionarea UE, prin eliminarea a două
exemple de practici abuzive, devenite redundante în raport cu celelalte dispoziţii ale legii;
•

instituirea soluţiei ca, în caz de indisponibilitate a preşedintelui, reprezentarea legală să revină unuia

dintre vicepreşedinţi sau membri ai plenului;
•

remedierea unor neajunsuri constatate în practică la realizarea inspecţiilor inopinate, astfel încât să

se permită efectuarea acestora în orice spaţiu în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea, nu doar în
spaţiile deţinute legal de aceasta;
•

înlocuirea sintagmei "operator economic" cu cea de "entitate economică", în concordanţă cu

noţiunea folosită în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, dar şi în întreaga legislaţie comunitară, direct
aplicabilă;
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•

introducerea unui mecanism care să ofere Consiliului Concurenţei posibilitatea de a modifica

pragurile de notificare a concentrărilor economice, prin hotărâre a Plenului Consiliului Concurenţei şi ordin al
preşedintelui CC, fără a mai fi necesară modificarea legii;
•

înfiinţarea în cadrul Consiliului Concurenţei a funcţiei de director general; acesta este funcţionar

public de conducere, iar atribuţiile sale se stabilesc prin regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură
al Consiliului Concurenţei; se realizează astfel o separare a funcţiilor executive de cele decizionale;
•

prevederea ca membrii Colegiului Consultativ să aibă dreptul la decontarea din bugetul Consiliului

Concurenţei a cheltuielilor de deplasare şi cazare, în situaţia în care şedinţele se desfăşoară în altă localitate
decât cea de domiciliu a acestora;
•

introducerea obligaţiei pentru autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale de a

solicita avize sau puncte de vedere de la Consiliul Concurenţei atunci când iniţiază proiecte de acte normative,
proiecte de documente de politici publice care pot avea impact anticoncurenţial; observaţiile şi propunerile
formulate în avizul sau punctul de vedere al Consiliului Concurenţei vor fi avute în vedere la definitivarea
proiectului de act normativ sau de documente de politici publice;
•

remedierea unor probleme de ordin practic întâlnite în cadrul inspecţiilor inopinate, dându-se

posibilitatea comunicării ordinului de inspecţie şi a autorizării judiciare către întreprinderile sau asociaţiile de
întreprinderi supuse inspecţiei şi prin fax, poştă electronică sau a altor mijloace;
•

modificarea termenului în care poate fi atacată prin contestaţie încheierea de respingere a autorizării

unei inspecţii inopinate, de la 48 de ore la 72 de ore, pentru a evita situaţiile în care termenul s-ar fi împlinit
într-o zi nelucrătoare si majorarea termenului de analiză şi respingere a unei plângeri de la 60 de zile
calendaristice la 60 de zile lucrătoare;
•

dispoziţia ca deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei să fie motivate şi comunicate părţilor în

termen de maximum 120 de zile de la deliberare, faţă de dispoziţia actuală conform căreia decizia se
comunică "de îndată" iar termenul de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor să se suspende pe durata în
care decizia Consiliului Concurenţei se află pe rolul instanţelor de judecată.
În ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, prin modificările aduse se stabileşte
salarizarea funcţiilor de secretar general adjunct şi de director general în cadrul Consiliului Concurenţei.
În şedinţa din data de 10 noiembrie 2015, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat actul normativ supus avizării,
expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi
propuneri, transmis prin adresa cu nr. 695 din data de 29.06.2015.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, în unanimitate, să acorde
aviz favorabil proiectului de lege.
Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Bogdan Liviu CIUCĂ

Sorin Constantin STRAGEA

Consilier parlamentar,
Alina GRIGORESCU
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