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Pe scurt

A fost recent publicată Legea nr. 347/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 („Legea 347/2015”).

În detaliu

Principalele modificări şi 

completări aduse Legii 

concurenţei nr. 21/1996 

(„Legea concurenţei”) sunt: 

1. În cazul deciziilor de
autorizare a unei
concentrări economice 
adoptate ulterior
deschiderii unei investigații, 
taxele sunt stabilite între
25.001 euro – 50.000.
Pentru celelalte autorizări 
de concentrări economice 
limitele taxelor de
autorizare rămân 
neschimbate.

2. Deciziile Consiliului
Concurenței prin care se 
aplică amenzi sau se 
stabilesc taxe de autorizare
constituie titluri executorii,
fără vreo altă formalitate, în 
30 de zile de la comunicare.

3. Deciziile de acordare a
accesului la informații 
confidențiale au fost excluse 
din enumerarea deciziilor
Consiliului Concurenței 
care reprezintă acte 
administrative unilaterale
cu caracter individual şi nu 

pot fi atacate separat în
contencios administrativ.

4. Este introdusă instituția 
juridică a avertizorilor de 
concurență. Sunt avertizori 
de concurență persoanele 
fizice care furnizează 
Consiliului Concurenței, din 
proprie inițiativă, informații 
privind posibile încălcări ale 
Legii concurenței. 

Identitatea avertizorilor de
concurență este protejată de 
autoritatea de concurență. 

Furnizarea informațiilor de 
către avertizorii de concurenta 
nu reprezintă o încălcare a 
obligației de confidențialitate 
prevăzută în codul muncii sau 
în contractele de muncă. 

5. Este introdusă instituția 
juridică a interviurilor. 
Astfel, inspectorii de
concurenţă, cu excepția 
debutanților, pot intervieva 
orice persoană fizică sau 
juridică, cu consimțământul 
acesteia.

Pentru realizarea interviului
Consiliul Concurenței 
transmite o solicitare scrisă 

persoanelor ce urmează a fi 
intervievate.

Interviul poate fi realizat prin
orice mijloace, inclusiv
electronice şi va fi înregistrat 
pe suport audiovideo şi 
consemnat într-un proces-
verbal semnat de toți 
participanții. 

Sancțiunea furnizării de 
informații inexacte sau care 
induc în eroare se extinde şi la 
noua procedură a interviurilor. 

6. A fost înlăturată interdicția 
pentru Consiliul
Concurenței de a ridica 
şi/sau folosi ca probă 
documentele pregătitoare 
întocmite de întreprinderea
sau de asociația de 
întreprinderi investigată, în 
scopul exclusiv al exercitării 
dreptului la apărare. Rămân 
în continuare protejate în
condițiile art. 36 alin. (8) 
din Legea concurenței 
documentele acoperite de
privilegiul avocat-client.

7. Se modifică unele prevederi 
privind procedura
recunoașterii.
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Recunoașterea poate fi făcută 
numai anterior audierilor.

Se prevede expres că procentul 
de reducere a amenzii pentru
recunoaștere se calculează 
raportat la nivelul de bază al 
amenzii (cuantum determinat
prin raportare la gravitate şi 
durată, fără aplicarea 
sporurilor sau reducerilor
pentru circumstanțe). 

În cazul acordării reducerii, 
amenda aplicată nu poate fi 
mai mică de 0,2% din cifra de 
afaceri realizată de 
întreprindere în anul financiar
anterior sancționării. 

În situația în care Consiliul 
Concurenței nu acceptă 
termenii solicitării de reducere 
a amenzii adresate de
întreprindere, recunoașterea 
formulată nu va putea fi 
utilizată ca element probatoriu. 

În situația în care 
întreprinderea investigată 
transmite o propunere privind
formularea unei recunoașteri 
anterior comunicării 
raportului de investigație, 
Consiliul Concurenței va putea 
aplica o procedură 
simplificată, conform 
instrucțiunilor adoptate de 
autoritate.

În cazul în care întreprinderea
beneficiară a reducerii amenzii 
pentru recunoaștere exercită 
apoi acțiunea în anulare a 
deciziei, instanța va soluționa 
acțiunea înlăturând beneficiul 

reducerii la solicitarea
Consiliului Concurentei.

A fost eliminată prevederea 
conform căreia în cazul în care 
întreprinderea ar fi atacat
decizia Consiliului
Concurenței, autoritatea de 
concurență era liberă să 
utilizeze recunoașterea 
formulată, precum şi orice altă 
dovadă furnizată. 

8. Se instituie o
incompatibilitate, pe o
perioadă de 3 ani, cu privire 
la persoana care a exercitat
o funcție de demnitate 
publică sau o funcție 
publică (de inspector) în 
cadrul Consiliului
Concurenței, dacă aceasta 
dorește să exercite o 
activitate profesională de 
orice natură în sectorul 
privat.

În acest sens, va fi necesară 
solicitarea prealabilă a unui 
aviz favorabil autorității de 
concurență. 

[Sursa: Legea nr. 347/2015 pentru

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 31/2015 pentru

modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 973

din 29 decembrie 2015]

De reţinut 

Valoarea taxei de autorizare a
unei concentrări economice 
crește pentru deciziile de 
autorizare adoptate ulterior
deschiderii unei investigații.   

Este consacrată legal instituția 
avertizorilor de concurență. 
Aceștia sunt persoane fizice 
care furnizează din propria 
inițiativă informații Consiliului 
Concurenței. 

Este introdusă instituția 
juridică a interviului. 
Desfășurarea interviului are 
loc numai cu consimțământul 
persoanei fizice sau juridice
chemate. Furnizarea în cadrul
interviurilor de informații 
inexacte sau care induc în
eroare se sancționează. 

Recunoașterea se va putea face 
numai anterior audierilor. Se
stabilește un prag minim al 
amenzii în cazul acordării 
reducerii pentru recunoaștere. 
Neacceptarea condițiilor 
întreprinderii de către 
Consiliul Concurenței pentru 
acordarea recunoașterii va 
duce la imposibilitatea
autorității de concurență de a 
utiliza recunoașterea ca 
element probatoriu.
Recunoașterea se va putea face 
numai anterior audierilor, iar
dacă se va face anterior 
comunicării raportului de 
investigație, Consiliul 
Concurenței va putea aplica o 
procedură simplificată. 
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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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