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Denegare de responsabilitate
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor
continute in aceste publicatii.

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul reglementarilor vamale si in domeniul resurselor
umane.

Legea Concurenţei nr. 21/1996 
(„Legea Concurenţei”) a fost
modificată substanţial, atât pe fond, 
cât şi în ceea ce priveşte procedura, 
prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2010 („OUG nr.
75/2010”), publicată recent în 
Monitorul Oficial.

Modificările vor intra în vigoare în 
termen de 30 de zile de la data
publicării, respectiv pe 4 august 
2010, şi se vor aplica investigaţiilor 
în curs întreprinse de Consiliului
Concurenţei.  

Printre modificările importante ale 
Legii Concurenţei se numără: 

Modificări referitoare la practici şi 
praguri

 Practicile ce fac obiectul art. 5 şi 
6 din Legea Concurenţei nu mai 
beneficiază de exceptare pe 
categorii în temeiul
Regulamentelor Consiliului
Concurenţei, ci în baza 
Regulamentelor Comisiei
Europene.

 OUG nr. 75/2010 confirmă 
posibilitatea Consiliului
Concurenţei de a se prevala de 
prevederile art. 101 şi 102 din 
Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene.

 OUG nr. 75/2010 instituie
prezumţia potrivit căreia una 
sau mai multe întreprinderi nu
se află în poziţie dominantă în 
situaţia în care cota sau cotele 
cumulate pe piaţa relevantă, 
înregistrate în perioada supusă 
analizei, nu depăşesc 40%.  

 Pragurile privind cota de piaţă 
sub care prevederile art. 5(1)
din Legea Concurenţei nu se 
aplică au crescut: 

(i) de la 5% la 10%, pentru
înţelegeri între concurenţi 
existenţi sau potenţiali 
(cota de piaţă cumulată); 
şi 

(ii) de la 10% la 15%, pentru
fiecare dintre părţile la o 

înţelegere încheiată 
între întreprinderi care
nu sunt concurenţi 
existenţi sau 
potenţiali.  

 În cazul în care este dificil
să se stabilească dacă este 
vorba de o înţelegere între 
concurenţi sau între 
neconcurenţi, se aplică 
pragul de 10%.

 În cazul în care pe o piaţă 
relevantă concurenţa este 
restrânsă de efectul 
cumulativ al unor înţelegeri 
de vânzare de bunuri sau
de servicii încheiate cu
diferiţi furnizori sau 
distribuitori, se ia în
considerare un prag de 5%
atât pentru înţelegerile 
încheiate între concurenţi, 
cât şi pentru cele încheiate 
între neconcurenţi.  

 Participarea, în mod
concertat, cu oferte trucate
la licitaţii nu mai constituie o 
încălcare de obiect. 

Modificări referitoare la 
concentrări economice

 Se pare că autorizarea 
concentrărilor economice se 
va supune unor cerinţe mai 
stricte: sunt interzise
concentrările economice 
care ar ridica obstacole
semnificative în calea
concurenţei efective pe 
piaţa românească sau pe o 
parte substanţială a 
acesteia, în special ca
urmare a creării sau 
consolidării unei poziţii 
dominante.

Modificări referitoare la taxa de 
autorizare şi procedură

 Taxa de autorizare a
concentrării economice a 
fost redusă de la 0,1% la 
0,04% din cifrele de afaceri
totale realizate pe teritoriul



României de către 
întreprinderile implicate în
concentrarea economică 
autorizată, fără a depăşi 
echivalentul în lei al sumei de
100.000 Euro.

 OUG nr. 75/2010 confirmă un 
principiu recunoscut la nivel UE:
comunicările dintre 
întreprinderea investigată şi 
avocatul acesteia, realizate în
cadrul şi în scopul exclusiv al 
exercitării dreptului la apărare al 
întreprinderii, cu condiţia ca 
aceste comunicări să aibă 
legătură cu obiectul procedurii, 
nu pot fi ridicate sau folosite ca
probă în cursul procedurilor 
desfăşurate de Consiliul 
Concurenţei. Nu pot fi ridicate 
sau folosite ca probă 
documentele pregătitoare 
întocmite de întreprinderea
investigată în scopul exclusiv al 
exercitării dreptului la apărare, 
chiar dacă nu au fost trimise 
avocatului sau nu au fost create
cu scopul de a fi trimise fizic
unui avocat.

 Pe durata procedurii de
investigaţie referitoare la 
posibila săvârşire a unei practici 
anticoncurenţiale, întreprinderile 
faţă de care a fost declanşată 
investigaţia pot formula 
propuneri de angajamente, în
scopul înlăturării situaţiei care a 
condus la declanşarea 
investigaţiei. Consiliul 
Concurenţei poate conferi, prin 
decizie, forţă obligatorie 
angajamentelor propuse de
întreprinderi.

 În caz de urgenţă determinată 
de riscul unui prejudiciu grav şi 
ireparabil adus concurenţei, 
Consiliul Concurenţei poate 
impune orice măsură interimară 
pe care o consideră necesară 
înainte de emiterea unei decizii,
în cazul în care constată, la o 
primă evaluare, existenţa unor 
fapte de natură 
anticoncurenţială prohibite 
expres de lege şi care trebuie 
eliminate fără întârziere.  

 În ceea ce priveşte deciziile 
Consiliului Concurenţei atacate 
în instanţă, aceasta din urmă 
poate dispune, la cerere,
suspendarea executării deciziei 
atacate, cu condiţia plăţii unei 
cauţiuni în cuantum de 30% din 
amenda stabilită prin decizia 

atacată. D&B consideră că 
prevederea privind plata
cauţiunii poate fi atacată ca 
neconstituţională. 

 În cazul în care autorităţile sau 
instituţiile administraţiei publice 
centrale sau locale nu se
conformează, în termenul 
stabilit, măsurilor dispuse prin 
decizie de către Consiliul 
Concurenţei în scopul restabilirii 
mediului concurenţial, acesta 
poate introduce acţiune în 
contencios administrativ la
Curtea de Apel Bucureşti, 
solicitând instanţei anularea 
actului care a condus la
restrângerea, împiedicarea sau
denaturarea concurenţei, 
obligarea autorităţii sau 
instituţiei în cauză să emită un 
act administrativ sau să 
efectueze o anumită operaţiune 
administrativă. 

 Consiliul Concurenţei se poate 
adresa instanţei în termen de 
şase luni de la data expirării 
termenului în care autoritatea
publică centrală sau locală ar fi 
trebuit să se conformeze 
măsurilor necesare restabilirii 
mediului concurenţial normal. 

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 459 din data
de 6 iulie 2010]

Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să-i contactaţi pe: Sorin 
David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.


