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În Monitorul Oficial nr. 490/11.07.2011 s-a publicat Legea nr. 149/2011 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996
modificări şi completări, printre care: 

 este prezumată poziţia dominantă a întreprinderi
pe piaţa relevantă de peste 40%; 

 pentru înţelegerile verticale se detaliază cazurile
concurenţei, care sunt interzise indiferent de cota de piaţă a întreprinderilor 
implicate (ex. restrângerea capacităţii de a stabili preţul de vânzare, 
restrângeri teritoriale / cu privire la clienţi, restrângerea livrărilor 
încrucişate într-un sistem de distribuţie selectiv etc.);

 Plenul Consiliului Concurenţei va putea delega 
exercitarea atribuţiilor cu privire la analiza rapoartelor de investigaţie şi a 
autorizării concentrărilor economice, unei comisii
Plenului;

 deciziile adoptate în plen vor putea fi atacate în termen de 30 zile de la
publicare sau, după caz, de la comunicarea lor
administrativ la Curtea de Apel Bucureşti; 

 se înfiinţează Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenţei, organism 
nepermanent format din 11-17 reprezentanţi ai mediului universitar, ai 
mediului de afaceri şi ai asociaţiilor de protecţie a consumatorilor sau 
persoane cu prestigiu din domeniul economic, juridic sau al concurenţei, 
care emit opinii neobligatorii cu privire la principalele aspecte ale politicii de
concurenţă; 

 taxa de autorizare a concentrării economice se stabileşte prin instrucţiuni 
între 10.000 şi 25.000 EUR; 

 suspendarea executării amenzilor impuse prin decizia Consiliului 
Concurenţei se va dispune doar cu plata unei cauţiuni stabilite conform 
Codului de Procedură Fiscală; 

 circumstanţa atenuantă specială a recunoaşterii faptei imputate prin 
raportul de investigaţie poate determina diminuarea cuantumului amenzii 
cu un procent între 10% şi 30% din nivelul de bază, inclusiv când acesta este 
stabilit la nivelul minim prevăzut de lege; 

 Consiliul Concurenţei dobândeşte competenţa de a
legătură cu informaţiilor obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale;

 analiza faptelor de concurenţă neloială (Legea nr. 11/1991) 
competenţa Consiliului Concurenţei. 

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 490/11.07.2011 ]

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