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Către: Consiliului Concurenței 

În atenția domnului Bogdan Chirițoiu, președinte 

 

Ref.: Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 

promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere 

online, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996  lansat în dezbatere 

publică de către Consiliul Concurenței 

 

24 februarie 2021 

Stimate domnule Președinte,  

Vă rugăm să regăsiți in cele ce urmează propunerile Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) cu privire la 

proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului României privind măsurile de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 

promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online 

(„Regulamentul 2019/1150”), precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, în 

vederea aducerii lui cât mai aproape de scopul pentru care a fost creat, respectiv acela de a constitui un 

mecanism de aplicare a Regulamentului 2019/1150. 

Dorim să supunem atenției unele aspecte de ordin principial pe care membrii organizației noastre le 

consideră oportun de evaluat cu ocazia propunerii spre adoptare a prezentului proiect de ordonanță de 

urgență: 

1. Regulamentul 2019/1150 stabilește principiul medierii ca metoda preferată de soluționare a 

conflictelor ce pot apărea intre întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online si 

consumatori/autorități de supraveghere si reglementare: 

Din analiza textului Regulamentului 2019/1150 precum si a documentelor de poziție referitoare la 

Regulament emise anterior adoptării de către Consiliu si Parlamentul European, reiese ca intenția 

legiuitorului a fost de a încuraja medierea ca prima forma de soluționare a conflictelor ce pot apărea in raport 

cu întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.  

Si la nivel național, procedura medierii prealabile este încurajată prin legislație specifica și, în ultimii ani, a 

căpătat o relevanță sporită în procesul de optimizare a accesului la justiție. 

Luând în considerare faptul că Regulamentul 2019/1150 încurajează, iar legislația națională permite, suntem 

de opinie ca textul actualului proiect de ordonanță de urgență ar trebui sa acorde prioritate medierii ca forma 

de soluționare a conflictelor înainte de a angrena resursele Consiliului Concurenței în proceduri de analiză a 

eventualelor plângeri sau sesizări. 
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2. Proiectul de ordonanță trebuie sa prevadă o modalitate de calcul a sancțiunii exclusiv prin 

raportare la cifra de afaceri a operatorului pe piața afectată de încălcarea prevederilor 

Regulamentului 2019/1150, precum și, sau alternativ, un cuantum maxim al sancțiunii aplicabile, 

în linie și cu prevederile proiectului de modificare a Legii concurenței neloiale 11/1991  

Astfel cum am precizat în comentariile detaliate atașate acestei Scrisori, fixarea sancțiunii în funcție de cifra 

de afaceri totală poate avea un caracter disproporționat, mai ales în cazul întreprinderilor cu activități 

diversificate, în cazul cărora activitățile relevante pot reprezenta doar o parte neglijabilă din cifra de afaceri 

totală. Această măsură poate  fi un dezavantaj real pentru acei furnizori de servicii de intermediere online a 

căror activitate este integrată și se pot crea avantaje nemeritate pentru acei operatori care au ales o structură 

complexă, formată din multiple societăți.  

In plus, evaluând natura și cuantumul sancțiunilor, așa cum acestea sunt statuate în prezenta variantă de 

proiect de ordonanță de urgență, concluzionăm că operatorii de servicii de intermediere ce au sediul in 

România vor putea suferi sancțiuni disproporționat mai mari față de operatorii concurenți din alte state 

membre ale Uniunii Europene unde asemenea sancțiuni nu sunt prevăzute. 

Astfel cum am precizat în sugestiile și comentariile noastre, sugerăm ca, în orice situație de încălcare a 

prevederilor acestui act normativ, în situația in care nu se acceptă amenzi plafonate, stabilirea amenzii să se 

facă cel mult prin raportare la cifra de afaceri realizată pe piața relevanta pe care a avut loc încălcarea, iar 

în nici un caz la cifra de afaceri totală.  

Mai mult, apreciem că se impune o predictibilitate mai mare a regimului sancționator prevăzut în Proiectul 

de act normativ prin instituirea unui cuantum valoric fix (maxim) si a unei perioade de tranzitie (in care sa 

se aplice cu prioritate sanctiunea avertismentului) dat fiind că Regulamentul introduce fapte 

contravenționale noi, fără corespondent în dreptul român. 

 

Nu în ultimul rând, ne exprimam îngrijorarea în legătură cu potențiala transformare în regulă a aplicării 

amenzilor la cifra de afaceri totală, aspect care conduce în practică la amenzi disproporționate, întrucât 

acesta modalitate de sancționare tine in primul rand cont de mărimea contravenientului decât de gravitatea 

in concret a faptei. 

 

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) reiterează disponibilitatea sa de cooperare strânsă cu autoritatea 

națională de concurență, astfel încât proiectele de adaptare legislativa la prevederile europene în materia 

concurenței să răspundă atât nevoilor de aplicare a legii, cât și necesității asigurării unei predictibilități pentru 

destinatarii normelor juridice.  

În scopul celor de mai sus, vă solicităm respectuos programarea unei întâlniri între reprezentanții Consiliului 

Concurenței și reprezentanții CDR în care să fie discutate punctual aspectele de interes în legătură cu 

proiectul de ordonanță de urgenta, astfel încât eforturile noastre reunite să aibă un rezultat eficient.   

Cu considerație, 

Anca Damour       

Coordonator Grup de Lucru pentru Consumatori și Concurență    


