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Pe scurt

Recent a fost republicată Legea concurenţei nr. 21 din 10 aprilie 1996 („Legea concurenţei”).

În detaliu

Integrarea celor mai

recente modificări aduse 

Legii Concurenţei prin 

noua legislaţie penală 

Noile reglementări cu privire la 
Codul penal şi Codul de 
procedură penală, intrate în 
vigoare la data de 1 februarie
2014, au angrenat o serie de
modificări şi în ceea ce priveşte 
prevederile Legii Concurenţei. 
Aceste modificări au fost aduse 
prin următoarele acte 
normative: (i) Legea nr.
255/2013 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură 
penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte
normative care cuprind
dispoziţii procesual penale; (ii) 
Legea nr. 187/2012 pentru
punerea în aplicare a Legii nr.
286/2009 privind Codul penal.

Principalele amendamente

în vigoare începând cu 1

februarie 2014

Iată câteva exemple de 
prevederi introduse şi complet 
integrate în Legea concurenţei:  

 inspectorii de concurenţă 

au acum obligaţia de a 

prezenta o autorizare

judiciară emisă prin 

încheiere pentru a efectua

inspecţii (atât în spaţiile 

deţinute de către entităţile 

investigate, cât şi în orice 

alte spaţii, inclusiv 

domiciliul, terenurile sau

mijloacele de transport

aparţinând întreprinderilor 

investigate sau

reprezentanţilor acestora).  

 entităţile supuse 

investigaţiei pot contesta 

încheierea prin care se

acordă autorizarea judiciară 

în faţa Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, în 

termen de 48 de ore de la

data comunicării acesteia.  

 se impun condiţii 

obligatorii pentru

dobândirea calităţii de  

membru al Consiliului

Concurenţei, şi anume de a 

nu fi incapabil potrivit legii

şi de a nu fi fost condamnat 

pentru infracţiuni contra 

patrimoniului prin

nesocotirea încrederii,

infracţiuni de corupţie, 

delapidare, infracţiuni de 

fals în înscrisuri, evaziune

fiscală, infracţiuni 

prevăzute de Legea nr. 

656/2002 pentru

prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi 

pentru instituirea unor

măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării 

actelor de terorism, sau

pentru alte infracţiuni 

săvârşite cu intenţie, pentru 

care legea prevede o

pedeapsă cu închisoarea de 

minimum trei ani.

 se sancţionează ca 

infracţiune fapta oricărei 

persoane care exercită 

funcţia de administrator, 

reprezentant legal ori care

exercită în orice alt mod 

funcţii de conducere într-o 

întreprindere de a concepe

sau organiza, cu intenţie, 

vreuna dintre practicile

interzise potrivit

prevederilor art. 5 alin. (1)

din Legea concurenţei. 

[Sursa: Monitorul Oficial al României

nr. 240 din 3 aprilie 2014].

De reţinut 

Ca urmare a acestor diverse
modificări, pentru o mai bună 
înţelegere şi claritate a textelor 
legale, dar şi pentru o 
interpretare unitară a acestora, 
s-a hotărât republicarea şi 
renumerotarea articolelor
cuprinse în Legea Concurenţei.
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteţi contacta următoarele persoane: 

Sorin David, Partener
sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascălu, Partener
dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro

Manuela Guia, Partener
manuela.guia@david-baias.ro
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