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Pe scurt

A fost recent publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 („OUG 31/2015”).

În detaliu

Principalele modificări şi 

completări aduse Legii 

concurenţei nr. 21/1996 

(„Legea concurenţei”) sunt: 
1. Art. 5 alin. (1) se modifică 

în sensul eliminării din 
enumerare a înţelegerilor 
de trucare a licitaţiilor, a 
înţelegerilor de eliminare a 
unui concurent de pe piaţă, 
precum şi a înţelegerilor de 
a nu vinde către sau de a 
nu cumpăra de la 
concurenţi (boicotul). 
Deoarece enumerarea are
doar un caracter
exemplificativ şi nu unul 
limitativ, aceste tipuri de
înţelegeri  
anticoncurenţiale vor 
putea face în continuare
obiectul unor investigaţii 
de încălcare a art. 5 alin. 
(1) din Legea concurenţei. 

2. Art. 6 alin. (1) se modifică 
în sensul eliminării din 
enumerare a acelor forme
de abuz constând în
practicarea unor preţuri 
excesive sau a unor preţuri 
de ruinare, precum şi a 
abuzurilor prin
exploatarea stării de 
dependenţă.  

Deoarece enumerarea are
doar un caracter
exemplificativ şi nu unul 
limitativ, astfel de forme
de abuz rămân în 
continuare interzise de art.
6 alin. (1), putând face
obiectul unor investigaţii 
ale Consiliului
Concurenţei.  

3. Obligativitatea de
notificare a concentrărilor 
economice către Consiliul 
Concurenţei intervine 
atunci când cifra de afaceri
cumulată a 
întreprinderilor implicate
depăşeşte echivalentul în 
lei a 10 milioane euro şi cel 
puţin două întreprinderi 
implicate au realizat
individual o cifră de afaceri 
mai mare decât
echivalentul în lei a 4
milioane euro.

Ca element de noutate,
OUG 31/2015 permite
Consiliului Concurenţei să 
modifice aceste praguri
prin simpla hotărâre a 
Plenului. Aceasta se va
pune în aplicare prin ordin
al Preşedintelui Consiliului 
Concurenţei, după 
obţinerea avizului 

Ministerului Economiei,
Comerţului şi Turismului 
şi va intra în vigoare la 
şase luni de la data 
publicării ordinului 
Preşedintelui Consiliului 
Concurenţei în Monitorul 
Oficial al României.

4. În organizarea Consiliului
Concurenţei va funcţiona 
un director general, în
calitate de funcţionar 
public de conducere, ale
cărui atribuţii urmează a fi 
stabilite prin regulamentul
de organizare, funcţionare 
şi procedură adoptat de 
Consiliul Concurenţei.   

5. Rolul anchetelor sectoriale
derulate de Consiliul
Concurenţei este acela de a 
identifica eventuale
disfuncţii concurenţiale ale 
pieţelor. Principalele 
măsuri pe care autoritatea 
le poate lua la finalizarea
unei astfel de anchete
urmăresc restabilirea 
mediului concurenţial şi 
pot consta în: formularea
de recomandări, 
promovarea unor
reglementări specifice sau 
chiar impunerea, prin
decizie, a măsurilor 
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necesare, adecvate şi 
proporţionale pentru 
remedierea disfuncţiilor 
pieţei. Aceste măsuri vor fi 
supuse consultării publice 
înainte de emiterea
deciziei, iar întreprinderile
faţă de care se impun 
aceste măsuri au drept de 
acces la documentele aflate
la dosarul cauzei şi dreptul 
de a prezenta în scris
punctul lor de vedere.

6. Urmărind o înlesnire a 
desfăşurării inspecţiilor 
inopinate, OUG 31/2015 le
permite inspectorilor de
concurenţă să comunice 
ordinul de inspecţie nu 
doar direct
reprezentantului
întreprinderii inspectate, ci
inclusiv prin mijloace de
comunicare la distanţă (fax 
sau poştă electronică), sau 
prin afişare la locaţia 
inspectată. 

7. Termenul în care
încheierea judecătorească 
privind inspecţia inopinată 
poate fi contestă este 
extins de la 48 de ore la 72
de ore, termen care curge
de la data comunicării 
încheierii.

8. Se introduce un termen
maxim de 120 de zile de la
deliberare, în care
Consiliul Concurenţei 
urmează a comunica 
părţilor decizia adoptată.  

9. Dacă întreprinderile ce 
urmează a fi sancţionate 

nu au înregistrat o cifră de 
afaceri în anul financiar
anterior deciziei
autorităţii, Consiliul 
Concurenţei poate aplica 
sancţiunea la ultima cifră 
de afaceri înregistrată de 
întreprindere.

10. Se introduce posibilitatea
ca întreprinderile
investigate să recunoască 
săvârşirea faptelor 
anticoncurenţiale şi să 
încheie cu Consiliul
Concurenţei o tranzacţie, 
în schimbul unei reduceri a
amenzilor ce pot fi aplicate
de Consiliul Concurenţei, 
chiar înainte ca autoritatea
să comunice şi să facă 
publice acuzaţiile printr-
un raport de investigaţie. 
Tranzacţia va conţine atât 
recunoaşterea clară a 
încălcării legii, cât şi o 
declaraţie privind 
acceptarea cuantumului
maxim al amenzii pe care
întreprinderea ce face
recunoaşterea urmează să 
o plătească. 

[Sursa: Ordonanţa 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 474
din 30 iunie 2015]

De reţinut 

La finalul desfășurării 
anchetelor sectoriale, dincolo
de emiterea unor recomandări 
sau de promovarea unor
reglementări specifice, 
Consiliul Concurenţei va putea 
impune, prin decizie, o serie de
măsuri care vor fi obligatorii 
pentru întreprinderile active
pe piaţă.   

Întreprinderile investigate şi 
Consiliul Concurenţei pot 
încheia o tranzacţie, chiar 
înainte de comunicarea unui
raport de investigaţie, 
tranzacţie prin care 
întreprinderile vor recunoaşte 
săvârşirea faptelor investigate 
în schimbul reducerii
amenzilor aplicate de Consiliul
Concurenţei.  

Pentru calculul amenzilor,
Consiliul Concurenţei poate 
avea în vedere, dacă 
întreprinderea nu a realizat
cifră de afaceri în anul 
financiar anterior sancţionării, 
ultima cifră de afaceri 
înregistrată de aceasta. 
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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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