PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

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
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31
din 30 iunie 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu următoarele modificări şi completări:
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi
pentru completarea Ordonanţei 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”
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2. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct,
punctul 71, cu următorul cuprins:
„71. La articolul 15, alineatele (2) şi (11) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
«(2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului
Concurenţei este de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată,
indiferent de durata mandatului exercitat anterior. Membrii Plenului
îndeplinesc atribuţii conform regulamentelor aprobate de către Plen sau
conform delegării preşedintelui.
....................................................................................................................
(11) În situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f) se va proceda,
conform prevederilor alin. (1) şi (2), la desemnarea şi numirea unui nou
membru al Plenului Consiliului Concurenţei pentru un mandat de
5 ani.»”
3. La articolul I, după punctul 9 se introduc două noi
puncte, punctele 91 şi 92, cu următorul cuprins:
„91. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
«(3) Funcţia publică de specialitate pentru Consiliul
Concurenţei este cea de inspector de concurenţă. Prin derogare de la
prevederile art. 56 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ocuparea
definitivă a funcţiei publice de specialitate se face numai prin promovare
sau prin recrutare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.»
92. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
«(5) Activitatea inspectorilor de concurenţă cu studii juridice
care exercită atribuţii de reprezentare a intereselor autorităţii în faţa
instanţelor de judecată, prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1)
din Legea nr. 130/2010 privind Codul de procedură civilă, cu
modificările şi completările ulterioare, 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.»”

3
4. La articolul I, după punctul 11 se introduc două noi
puncte, punctele 111 şi 112, cu următorul cuprins:
„111. La articolul 24, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
«Art. 24. – (1) Consiliul Concurenţei îşi întocmeşte, proiectul
de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat. Finanţarea
Consiliului Concurenţei se asigură de la bugetul de stat, precum şi din
venituri proprii din sursele prevăzute la art. 31.
....................................................................................................................
(3) Sumele reprezentând tarife şi amenzi sau alte sancţiuni
aplicate de Consiliul Concurenţei se fac venit la bugetul de stat, în
condiţiile legii.»
112. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
«(31) Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se aplica
amenzi sau se stabilesc taxe de autorizare constituie titluri executorii,
fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea
acestora.»”
5. La articolul I, după punctul 14 se introduce trei noi
puncte, punctele 141 - 143, cu următorul cuprins:
„141. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
«(4) Deciziile Consiliului Concurenţei sunt acte administrative
unilaterale cu caracter individual prin care se constată încălcarea
prevederilor prezentei legi şi se aplică sancţiunile corespunzătoare, se
dispun măsurile necesare restabilirii mediului concurenţial, se
soluţionează plângerile formulate în baza dispoziţiilor prezentei legi,
precum şi cererile şi notificările privind concentrările economice.»
142. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
«(2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabileşte
prin instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei între 10.000 euro şi 25.000
euro în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor
art. 45 alin. (2), respectiv între 25.001 euro şi 50.000 euro în cazul
emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 45 alin. (4)
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lit. b) şi c). 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.
(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se fac venituri proprii la
bugetul Consiliului Concurenţei.»
143. La articolul 31, după alineatul (3) se introduc nouă
alineate noi, alineatele (4) – (12), cu următorul cuprins:
«(4) Consiliul Concurenţei poate reţine şi utiliza veniturile din
taxa de autorizare a concentrărilor economice, prin înfiinţarea pe lângă
acesta a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.
(5) Veniturile realizate de Consiliul Concurenţei potrivit
alin. (4) se utilizează pentru:
a) pregătire profesională pentru personalul Consiliul
Concurenţei;
b) consultanţă şi expertiză;
c) indemnizaţie de performanţă acordată personalului
Consiliului Concurenţei cu rezultate deosebite, în condiţiile legii;
d) editare şi tipărire „Revista Română de Concurenţă”;
e) alte activităţi din domeniul de activitate al Consiliului
Concurenţei, în condiţiile legii.
(6) Personalul Consiliului Concurenţei poate beneficia de
indemnizaţia de performanţă acordată din veniturile prevăzute la
alin. (4). Modul de acordare a indemnizaţiei de performanţă se stabileşte
prin regulament al Consiliului Concurenţei.
(7) Activitatea prevăzută la alin. (4) se încadrează în acelaşi
capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite pe lângă
care s-a înfiinţat.
(8) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru această activitatea se
elaborează şi se aprobă odată cu bugetul Consiliului Concurenţei,
conform prevederilor legale în vigoare.
(9) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri
şi cheltuieli al activităţii se reportează în anul următor cu aceeaşi
destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.
(10) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al
activităţii se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor
legale în vigoare.
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(11) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi
cheltuieli al activităţii se efectuează în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
(12) În relaţiile contractuale, activitatea prevăzută la alin. (4)
este reprezentată de persoanele autorizate ale instituţiei pe lângă care s-a
înfiinţat.»”
6. La articolul I, după punctul 15 se introduc patru noi
puncte, punctele 151 – 154, cu următorul cuprins:
„151. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un
alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:
«(21) În realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, Consiliul
Concurenţei va putea utiliza, în condiţiile legii, informaţiile şi
documentele colectate de către alte autorităţi şi instituţii publice în
derularea activităţilor specifice ale acestora.»
152. La articolul 34, după alineatul (5) se introduc două
alineat noi, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
«(6) Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1/2003, în scopul aplicării articolelor 101 şi 102 din Tratatul de
funcţionare a Uniunii Europene, Consiliul Concurenţei poate să facă
schimb sau să utilizeze ca mijloc de probă orice element de fapt sau de
drept, inclusiv informaţii confidenţiale cu Comisia Europeană, precum şi
cu oricare altă autoritate de concurenţă dintr-un stat membru al Uniunii
Europene împuternicită în acest sens, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare.
(7) Consiliul Concurenţei, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, poate transmite informaţiile în conformitate cu prevederile
alin.(6), cu condiţia ca autoritatea de concurenţă care le primeşte:
a) să le folosească numai pentru aplicarea prevederilor de
concurenţă şi în scopul pentru care au fost colectate de către Consiliul
Concurenţei;
b) să protejeze caracterul confidenţial al acestor informaţii şi să
transmită aceste informaţii terţilor numai cu acordul prealabil al
Consiliului Concurenţei.»
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153. După articolul 34 se introduce un articol nou,
articolul 341, cu următorul cuprins:
«Art. 341. – (1) Sunt avertizori de concurenţă persoanele fizice
care furnizează Consiliului Concurenţei, din proprie iniţiativă, informaţii
privind posibile încălcări ale prezentei legi.
(2) Consiliul Concurenţei protejează identitatea avertizorului de
concurenţă.
(3) Furnizarea de informaţii conform prevederilor prezentului
articol nu este considerată o încălcare a obligaţiei de confidenţialitate
prevăzută în Codul muncii, respectiv în contractul de muncă.»
154. După articolul 35, se introduce un articol nou,
articolul 351, cu următorul cuprins:
«Art. 351. – (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor legale,
inspectorii de concurenţă, cu excepţia debutanţilor, pot să intervieveze
orice persoană fizică sau juridică, care a consimţit la acest lucru.
(2) În vederea realizării interviurilor prevăzute la alin. (1),
Consiliul Concurenţei transmite o solicitare scrisă persoanei sau
persoanelor ce urmează a fi intervievate, indicând temeiul legal, scopul,
data şi locul derulării interviului, precum şi sancţiunile prevăzute de
prezenta lege.
(3) Interviul poate fi realizat prin orice mijloace, inclusiv pe cale
electronică, va fi înregistrat pe suport audio-video şi consemnat într-un
proces –verbal semnat de toţi participanţii.»”
7. La articolul I, după punctul 16 se introduce un punct nou,
punctul 161, cu următorul cuprins:
„161. La articolul 36, alineatele (5) şi (8) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
«(5) Consiliul Concurenţei desfăşoară inspecţii la solicitarea
Comisiei Europene sau a unei alte autorităţi de concurenţă a unui stat
membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 1/2003 şi ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004,
în baza ordinului de inspecţie emis de preşedintele Consiliului
Concurenţei. Consiliul Concurenţei poate permite persoanelor autorizate
de autorităţile de concurenţă din statele membre să asiste, să coopereze
sau să participe alături de inspectorii Consiliului Concurenţei desemnaţi
prin ordin conform alin. (4) la inspecţiile desfăşurate de Consiliul
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Concurenţei potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului
(CE) nr. 1/2003.
……………………………………………………………………………
(8) Comunicările dintre întreprinderea sau asociaţia de
întreprinderi investigate şi avocatul acesteia, realizate în cadrul şi în
scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al întreprinderii sau
asociaţiei de întreprinderi, respectiv după deschiderea procedurii
administrative în baza prezentei legi ori anterior deschiderii procedurii
administrative, cu condiţia ca aceste comunicări să aibă legătură cu
obiectul procedurii, nu pot fi prelevate ori folosite ca probă în cursul
procedurilor desfăşurate de Consiliul Concurenţei.»”
8. La articolul I, după punctul 23 se introduce un nou punct,
punctul 231, cu următorul cuprins:
„231. La articolul 45, după alineatul (9) se introduc trei noi
alineate, alineatele (10) – (12), cu următorul cuprins:
«(10) În situaţia în care Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
comunică Consiliului Concurenţei că o operaţiune de concentrare
economică notificată este susceptibilă să prezinte riscuri pentru siguranţa
naţională, termenele prevăzute la alin. (1) – (4) se suspendă de la data
acestei comunicări. Suspendarea termenelor încetează, după caz, la data
comunicării către Consiliul Concurenţei a hotărârii Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării în sensul interzicerii operaţiunii în cauză, respectiv la
data comunicării că operaţiunea respectivă nu prezintă riscuri pentru
siguranţa naţională.
(11) Autorităţile şi structurile statale cu competenţe în domeniul
siguranţei naţionale pot solicita Consiliului Concurenţei orice informaţii
şi documente necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (9).
Dispoziţiile art. 34 alin. (1), art. 51, respectiv ale art. 52, se aplică în
mod corespunzător.
(12) În cazul în care Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în
exercitarea atribuţiilor ce îi revin, emite o hotărâre în sensul interzicerii
operaţiunii examinate potrivit prevederilor alin. (9), procedura în faţa
Consiliul Concurenţei încetează. În termen de 15 zile de la data
comunicării acestei hotărâri, Consiliul Concurenţei va informa partea
notificatoare, printr-o adresă.»”
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9. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct,
punctul 241, cu următorul cuprins:
„241. La articolul 51, litera c) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
«c) furnizarea de informaţii inexacte sau care induc în eroare, ca
răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) sau
cu ocazia procedurilor desfăşurate în temeiul art. 351.»”
10. La articolul I punctul 26, alineatul (2) al articolului 55 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 alin. (1), dacă
întreprinderea recunoaşte, în mod expres, înainte de audieri, săvârşirea
faptei anticoncurenţiale şi, acolo unde este cazul, propune remedii care
duc la înlăturarea cauzelor încălcării, Consiliul Concurenţei poate aplica
o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul
de bază determinat conform instrucţiunilor adoptate potrivit prevederilor
alin. (1). În cazul acordării reducerii pentru recunoaşterea faptei, nivelul
amenzii va fi diminuat inclusiv când acesta este stabilit la minimul
prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din
cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării.”
11. La articolul I punctul 27, alineatul (3) al articolului 55 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Reducerea cuantumului amenzii în baza alin. (2) este
posibilă doar pe baza unei solicitări exprese formulate de întreprinderea
interesată. Solicitarea va conţine recunoaşterea clară şi neechivocă a
răspunderii pentru încălcare, precum şi o declaraţie privind cuantumul
maxim al amenzii pe care întreprinderea este dispusă să o plătească. În
decizia Consiliului Concurenţei se vor menţiona cuantumul amenzii
determinat anterior aplicării dispoziţiilor alin. (2), precum şi cuantumul
amenzii rezultat în urma reducerii acordate pentru recunoaştere. În
situaţia în care Consiliul Concurenţei nu acceptă termenii solicitării
adresate de întreprindere, nu se va acorda o reducere a amenzii şi
recunoasterea formulată nu va fi utilizată ca element probatoriu.”
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12. La articolul I punctul 27, după alineatul (3) al articolului
55 se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul
cuprins:
„(31) În situaţia în care, înainte de comunicarea raportului de
investigaţie, întreprinderea transmite o propunere privind formularea
unei recunoaşteri în condiţiile alin. (3), Consiliul Concurenţei va putea
aplica o procedură simplificată, conform instrucţiunilor adoptate de
autoritate.
(32) Exercitarea de către întreprindere a acţiunii în anulare a
deciziei Consiliului Concurenţei, în privinţa aspectelor care fac obiectul
recunoaşterii, atrage pierderea beneficiului prevăzut la alin. (2), referitor
la reducerea cuantumului amenzii. La solicitarea Consiliului
Concurenţei, instanţa va soluţiona acţiunea în anulare înlăturând
beneficiul reducerii acordat pentru recunoaştere şi va stabili amenda în
consecinţă.”
13. La articolul I punctul 27, alineatul (4) al articolului 55 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) În cazurile implicând părţi care beneficiază de aplicarea
politicii de clemenţă dar nu sunt absolvite de răspunderea pecuniară,
reducerea cuantumului amenzii ca urmare a recunoaşterii va fi adăugată
reducerii aplicate în urma procedurii de clemenţă, fără ca însumate să
depăşească 60% din nivelul determinat conform instrucţiunilor privind
individualizarea sancţiunilor.”
14. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou
punct, punctul 32, cu următorul cuprins:
„32. După articolul 67 se introduc două noi articole, articolele
68 şi 69, cu următorul cuprins:
«Art. 68. – (1) Persoana care a exercitat o funcţie de demnitate
publică sau o funcţie publică de specialitate în cadrul Consiliului
Concurentei, care doreşte să exercite o activitate profesională în sectorul
privat, remunerată sau nu, în termen de trei ani de la data încetării
mandatului sau a raporturilor de serviciu, notifică Consiliul Concurenţei
cu privire la aceasta, solicitând în prealabil avizul favorabil al autorităţii
de concurenţă. În cazul în care activitatea ce urmează a fi desfăşurată în
sectorul privat are legătură cu domeniul economic circumscris activităţii
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exercitate la Consiliul Concurenţei de persoana interesată în decursul
ultimilor trei ani de exercitare a funcţiei şi poate fi incompatibilă cu
interesele legitime ale autorităţii, Consiliul Concurenţei poate, luând în
considerare interesul instituţiei, fie să emită un aviz negativ faţă de
solicitarea adresată, fie să adopte un aviz favorabil care să conţină
obligaţia respectării în exercitarea activităţii a oricăror condiţii pe care
le consideră adecvate.
(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se comunică în termen de 10 zile
lucrătoare de la data primirii notificării, după consultarea comisiei
paritare în cazul inspectorilor de concurenţă, respectiv a Colegiului
Consultativ al Consiliului Concurenţei în cazul persoanelor ce au avut
calitatea de membru al Consiliului Concurenţei. La expirarea acestui
termen, lipsa unui aviz se consideră a constitui o avizare favorabilă
tacită.
(3) În situaţia în care persoana care a exercitat o funcţie de
demnitate publică sau funcţie publică de specialitate nu solicită avizul
sau nu se conformează avizului Consiliului Concurenţei, autoritatea se
poate adresa secţiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului
Bucureşti, solicitând, după caz, următoarele:
a) obligarea persoanei în cauză la respectarea avizului;
b) încetarea activităţilor care sunt incompatibile cu interesul
legitim al autorităţii de concurenţă;
c) obligarea persoanei în cauză la plata de despăgubiri pentru
prejudiciile cauzate prin nesolicitarea sau nerespectarea avizului.
(4) La încetarea mandatului, respectiv a raporturilor de serviciu,
persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie
publică de specialitate in cadrul Consiliului Concurentei are obligaţia de
a da o declaraţie prin care atestă că a luat cunoştinţă de prevederile
prezentului articol şi se obligă să le respecte.
(5) Modelul cererii de solicitare a avizului, condiţiile acordării
acestuia, precum şi a declaraţiei prevăzute la alin. (4) vor fi stabilite prin
instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei.
Art. 69. – (1) Condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru
ocuparea unei funcţii publice specifice de inspector de concurenţă se
atestă pe bază de examen medical de specialitate şi testare psihologică,
care se efectuează în unităţi specializate, la solicitarea Consiliului
Concurenţei. Poate participa la concurs candidatul declarat apt din punct
de vedere psihologic şi medical.
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(2) Angajaţii Consiliului Concurenţei au obligaţia de a se
prezenta anual la examenul medical de specialitate şi testare psihologică,
efectuat în unităţi specializate, la solicitarea instituţiei, pentru a atesta
starea de sănătate corespunzătoare exercitării atribuţiilor specifice.»”
15. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. III. – 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, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, se
completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (53) se introduce un nou
alineat, alineatul (54), cu următorul cuprins:
„(54) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), salarizarea
funcţiilor de secretar general adjunct şi de director general în cadrul
Consiliului Concurenţei se stabileşte la nivelul de salarizare aferent
funcţiei de director al direcţiilor cu atribuţii în aplicarea prevederilor
Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.”
2. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc trei noi
alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se aprobă plata
orelor suplimentare efectuate peste durata normală a timpului de lucru,
categoriilor de personal care au fost implicate în acordarea asistenţei
medicale şi de urgenţă pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost
grav afectată în urma evenimentului produs în Clubul Colectiv din
municipiul București, în data de 30 octombrie 2015.
(7) Beneficiază de prevederile alin. (6) următoarele categorii de
personal:
a) personalul care a acordat îngrijire, asistenţă medicală,
consiliere şi transport sanitar în cadrul unităţilor sanitare implicate;
b) personalul care a însoţit pacienţii transferaţi pentru acordarea
îngrijirilor medicale la clinici din afara graniţelor ţării.
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(8) Munca suplimentară efectuată potrivit alin. (1), începând cu
data de 30 octombrie 2015, se salarizează în funcţie de tariful orar
aferent salariului de bază avut, la care se adaugă un spor de 100% din
tariful orar al salariului de bază.”
Art. II. – Regulamentele şi instrucţiunile Consiliului
Concurenţei necesare punerii în aplicare a Legii concurenţei nr. 21/1996,
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.
Art. III. – Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

13
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia
României, republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE
SENATULUI
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Nr.

