
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind modificarea şi completarea Legii concurenţei  
nr. 21/1996 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. I. – Legea concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 6 litera e) se abrogă. 

 

2. Alineatele (4) şi (6) ale articolului 7 se abrogă. 

 

3. Alineatul (7) al articolului 7 va avea următorul cuprins: 

„(7) Împotriva sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, sesizată 

conform alin. (1), pot introduce recurs la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie Consiliul Concurenţei şi agenţii economici supuşi măsurilor 

dispuse prin aceasta.” 
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Art. II. – Alineatul (2) al articolului II din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 184/2004, va avea următorul cuprins: 

„(2) Salariile de bază ale inspectorilor de concurenţă şi al 

secretarului general din cadrul Consiliului Concurenţei se stabilesc prin 

asimilare cu indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

magistraţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  

nr. 347/2003, astfel: de la anexa nr. 1 cap. A, nr. crt. 11 – pentru 

inspectorul de concurenţă superior, nr. crt. 18 – pentru inspectorul de 

concurenţă principal, nr. crt. 23 – pentru inspectorul de concurenţă 

asistent şi nr. crt. 32 – pentru inspectorul de concurenţă debutant şi de la 

anexa nr. 1 cap. B, nr. crt. 1 – pentru secretarul general.” 

 

Art. III. – Legea concurenţei nr. 21/1996, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 

prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României,  

dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 14 septembrie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 

76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

Valer  Dorneanu 


