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                                                     AVIZ 

asupra propunerii legislative de modificare 
a Legii concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă de 
modificare a Legii concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată                                   
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016,                               
cu modificările şi completările ulterioare, transmisă cu adresa nr. Pl-x 582 din                         
19 februarie 2018, înregistrată sub nr. 4c-1/41 din 20 februarie  2018.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                  
art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, în cazul acestei iniţiative legislative, Camera Deputaţilor       
este prima Cameră sesizată. 

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au dezbătut 
iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 6 martie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării,                  
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii                           
şi propuneri, transmis cu adresa nr. 977 din 15 noiembrie 2017, punctul de vedere                     
al Guvernului, transmis cu adresa nr. 59 din 16 ianuarie 2018, prin care menţionează                
că nu susţine adoptarea inițiativei  legislative, avizul negativ al Consiliului Economic     
și Social, transmis cu adresa nr. 92 din 9 ianuarie 2018 și punctul de vedere                              
al Consiliului Concurenței , transmis cu adresa nr. 14493 din 14 noiembrie 2017,                       
prin care menţionează că nu susţine adoptarea inițiativei legislative. 
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Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă                   
şi privatizare au constatat faptul că propunerea legislativă nu se justifică întrucât prin 
modificările și completările propuse s-ar diminua importanța Consiliului Concurenţei, care 
este o autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, cu personalitate juridică 
și are un rol esenţial în protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu 
concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor. 

Mai mult decât atât, prin adoptarea iniţiativei legislative ar fi afectată 
funcţionarea şi organizarea Consiliului Concurenţei iar acest fapt ar avea, pe cale de 
consecinţă, implicaţii asupra autonomiei decizionale a acestei institu ții. 

Ori, autonomia instituț iilor de concurenț ă din statele membre ale Uniunii 
Europene este aspectul primordial avut în vedere de Comisia Europeană în procesul                     
de evaluare a acestor organisme. 

Totodată, în conformitate cu obiectivele strategice asumate de autorităţile de 
concurenţă şi Comisia Europeană privind consolidarea independenței şi îmbunătăţirea 
eficienţei/competitivităţii, Consiliul Concurenţei a implementat în ultimii ani o serie de 
reforme pe baza recomandărilor Băncii Mondiale, ca urmare a efectuării unei analize 
funcţionale în anul 2010, conform Memorandumului de înţelegere cu Comisia Europeană. 

În acest sens, reforma de modernizare asumată de Consiliul Concurenţei a condus 
la îmbunătățirea cadrului legal care permite în prezent flexibilitate procedurală                             
şi intervenţie rapidă în restabilirea concurenţei pe piaţă, precum și capabilităţi consolidate                         
de detectare a licitaţiilor trucate. 

Faţă de considerentele menționate mai sus , membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abțineri) ,                                                  
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte                           
din categoria legilor organice. 
 
 
 
                  PREŞEDINTE                                SECRETAR  
    
               Gheorghe ŞIMON                                                   George-Gabriel VIȘAN 
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