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Către: Consiliul Concurenței 

În atenția domnului Bogdan Chirițoiu, Președinte 

15 octombrie 2020 

 

Ref. la: Proiectul de modificare al Instrucțiunilor Consiliului Concurenței privind individualizarea 
sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în 
aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 1037/ 2019 și Proiectul de completare 
a Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui 
Consiliului Concurenței nr. 377/2017 

 

Stimate domnule Președinte,  

În continuarea eforturilor Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) de susținere a inițiativelor 
Consiliului Concurenței de modificare a legislației secundare în domeniul concurenței, astfel încât 
România să implementeze un cadru legislativ modern și adaptat realităților sociale și economice și, în 
același timp, conform cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene în această materie, vă rugăm 
să primiți în cuprinsul prezentei scrisori, precum și în cele două anexe la aceasta, punctul de vedere al 
CDR cu privire la (i) Proiectul de modificare al Instrucțiunilor Consiliului Concurenței privind 
individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 
21/1996, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 1037/ 2019 și, 
respectiv,  (ii) Proiectul de completare a Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenței, pus 
în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 377/2017, proiecte aflate în 
dezbatere publică și (iii) .  

1. Observațiile CDR cu privire la Proiectul de modificare a Instrucțiunilor Consiliului 
Concurenței privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 
din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului 
Concurenței nr. 1037/ 2019 

Față de conținutul, Proiectului de modificare a Instrucțiunilor Consiliului Concurenței privind 
individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 
21/1996, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 1037/ 2019 („Proiectul 
privind Individualizarea Sancțiunilor”), CDR consideră oportun să aducă în atenția Consiliului 
Concurenței următoarele aspecte.  
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1.1 Opțiunea clară a Consiliului Concurenței față de adoptarea cifrei de afaceri mondiale a 
întreprinderii ca punct de reper de la care pornește calcularea nivelului de bază al 
sancțiunilor pentru încălcarea Legii Concurenței nr. 21/1996 

Din examinarea Proiectului privind Individualizarea Sancțiunilor se poate deduce preferința 
Consiliului Concurenței pentru luarea cifrei de afaceri mondiale a întreprinderii ca punct de 
reper pentru calcularea nivelului de bază al unei sancțiuni contravenționale pentru încălcările 
regulilor de concurență.  

În acest context, subliniem că o astfel de reglementare prin legislația secundară, respectiv prin 
acte administrative cu caracter normativ, contravine prevederilor de forță juridică superioară 
cuprinse în Legea Concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare („Legea Concurenței”).  

Reamintim, după cum am arătat detaliat în ocazii anterioare, că art. 55 din Legea Concurenței 
se referă la „cifra de afaceri totală” numai pentru a stabili un prag maxim în raport de care se 
stabilește, potrivit regulilor de individualizare detaliate prin instrucțiuni, sancțiunea 
contravențională. În acest context, regimul sancționator dezvoltat prin intermediul 
reglementărilor secundare nu poate fi mai drastic – prin luarea în considerare ca nivel de bază 
a acestei cifre de afaceri – decât regimul sancționator avut în vedere de actul normativ primar, 
în temeiul căruia au fost adoptate aceste reglementări secundare.  

De asemenea, și considerentele 43 și 49 din Directiva (UE) 2019/1 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență 
din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea 
funcționării corespunzătoare a pieței interne („Directiva ECN+”) se referă la „cifra de afaceri 
mondială totală” ca la un prag în raport de care să fie raportate sancțiunile contravenționale 
pentru încălcările regulilor de concurență, nu ca și nivel de bază.  

Or, în contextul în care Proiectul privind Individualizarea Sancțiunilor contravine Legii 
Concurenței, dar și Directivei ECN+ (care urmează a fi transpusă tot printr-o modificare sau 
completare a Legii Concurenței), prin aceea că stabilește un mod disproporționat pentru 
calcularea nivelului de bază al sancțiunilor contravenționale, considerăm că opțiunea 
Consiliului Concurenței pentru „cifra de afaceri mondială” trebuie reconsiderată, în vederea 
asigurării unui nivel proporțional de sancționare.  

De asemenea, există argumente solide care țin de proporționalitate sancțiunii și de nexus-ul 
cu consecințele / impactul real al faptei, care mandatează înspre adoptarea unei soluții 
legislative potrivit căreia punctul de plecare în stabilirea sancțiunii contravenționale să fie cifra 
de afaceri realizată în România, cu luarea în considerare a ponderii cifrei de afaceri realizată 
din vânzarea de produse sau servicii care au legătură directă / indirectă cu fapta 
anticoncurențială.  

1.2 În stabilirea nivelului de bază al sancțiunii, trebuie avut în vedere impactul real pe care fapta 
sancționată îl are  
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Proiectul privind Individualizarea Sancțiunilor conține, în noul articol 631 o referire la 
"ponderea veniturilor realizate din revânzarea bunurilor sau serviciilor care au legătură, direct 
sau indirect, cu încălcarea în cifra de afaceri totală mondială a întreprinderii ce urmează a fi 
sancționată", pentru situația în care întreprinderea care urmează a fi sancționată nu realizează 
venituri în România din vânzarea bunurilor sau serviciilor care au legătură directă sau indirectă 
cu fapta anticoncurențială.  

În acest context, subliniem faptul că orice sancțiune contravențională aplicată pentru încălcări 
ale normelor de concurență trebuie să aibă în vedere și să fie în legătură cu impactul real al 
faptei anticoncurențiale sancționate. În acest sens, considerăm că trebuie ajustat nivelul de 
bază al sancțiunii contravenționale, acesta trebuind să fie identic atât pentru întreprinderile 
rezidente, cât și pentru cele nerezidente.  

Acest lucru nu se poate realiza decât prin luarea în considerare, pentru stabilirea nivelul de 
bază, raportarea la „vânzările afectate” (similar abordarii Comisiei Europene) – a se vedea 
punctul de mai jos, și nu prin raportarea la ponderea acestora în totalul veniturilor. 

1.3 Cu privire la propunerea care vizează luarea în considerare a așa-numitelor „vânzări 
afectate” de practica anticoncurențială, cuprinsă în noul articol 631 din Proiectul privind 
Individualizarea Sancțiunilor  

Noțiunea de „vânzări afectate” de încălcarea regulilor de concurență (i.e. vânzări aflate în 
legătură cu încălcarea regulilor de concurență) este o noțiune nouă pentru cadrul de 
reglementare de la nivelul României, sens în care ea necesită clarificări inclusiv pe cale de 
reglementare.   

Această noțiune este reglementată deja la nivelul Uniunii Europene prin intermediul 
Orientărilor privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera 
(a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, adoptate de Comisia Europeană („Orientările Comisiei 
privind Amenzile”). Astfel, considerăm că pentru asigurarea caracterului predictibil și a 
clarității reglementării, ar fi utilă luarea în considerare de către Consiliul Concurenței a 
implementării în Proiectul privind Individualizarea Sancțiunilor, a unor reguli similare celor de 
la paragrafele 13-18 din Orientările Comisiei privind Amenzile, fiind necesară clarificarea și 
stabilirea precisă a modalității de calcul a valorii acestor „vânzări afectate”, datele pe care să 
se bazeze calculul, deduceri (TVA, etc.). 

1.4 Raportarea la modelul legislativ adoptat în Belgia cu privire la calculul nivelului de bază al 
sancțiunilor contravenționale 

Față de conținutul Proiectului privind Individualizarea Sancțiunilor, rezultă că modelul pentru 
care a optat legiuitorul din Belgia nu a fost adoptat / considerat oportun de către Consiliul 
Concurenței, cu toate că – spre deosebire de modelul din Belgia – opțiunea Consiliului 
Concurenței afectează caracterul proporțional al sancțiunilor contravenționale.  

Astfel, reamintim faptul că modelul din Belgia presupune calcularea nivelului de bază al 
sancțiunii contravenționale prin raportarea (i) la nivelul vânzărilor de produse / servicii care 
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au legătură directă sau indirectă cu fapta (prin urmare la așa-numitele vânzări afectate similar 
Comisiei Europene), realizate de întreprindere în Belgia, respectiv (ii) atunci când nu există 
astfel de vânzări în Belgia, să fie luate în considerare vânzările de produse / servicii realizate 
în piețele geografice unde aceste vânzări afectate există efectiv.  

Se poate, deci, observa că modelul din Belgia, ca și cel al Comisiei Europene asigură 
proporționalitatea sancțiunilor contravenționale, prin aceea că are în vedere impactul real al 
faptei, dar și prin evitarea luării ca etalon al cifrei de afaceri mondiale, optându-se pentru 
luarea în considerare a cifrei de afaceri realizată în acele piețe geografice în care bunurile sau 
serviciile care au legătură directă sau indirectă cu fapta sunt vândute.  

1.5 Cu privire la majorarea aferentă duratei 

Din Proiectul privind Invidualizarea Sancțiunilor rezultă preferința Consiliului Concurenței 
pentru aplicarea unui cuantum suplimentar, de 10% din nivelul de bază al amenzii, pentru 
durata faptei anticoncurențiale.  

Semnalăm că această propunere de modificare avută în vedere de Consiliul Concurenței 
creează o situație împovărătoare întreprinderilor și, mai mult decât atât, reprezintă o abatere 
de la practica decizională constantă a Consiliului Concurenței care nu a aplicat niciodată o 
majorare de 10% pe an pentru fapte cu durata mai mare de 5 ani, în ciuda posibilității conferite 
de lege.  

Propunerile CDR de îmbunătățire a Proiectului privind Individualizarea Sancțiunilor se regăsesc în 
Anexa nr. 1 la prezenta.  

2. Necesitatea dezbaterii publice cu privire la Proiectul de Ordonanță de Urgență privind 
acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de 
concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 

În legătură directă cu aspectele menționate în secțiunea 1 de mai sus, CDR solicită respectuos 
Consiliului Concurenței organizarea unei dezbateri / discuții cu privire la propunerile de modificare a 
Legii Concurenței prin intermediul Proiectului de Ordonanță de Urgență privind acțiunile în 
despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și 
pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.  

Îngrijorările CDR vizează modificările substanțiale ale Legii Concurenței, inclusiv cu privire la adoptarea 
ca punct de reper în calcularea nivelului de bază al sancțiunilor contravenționale a cifrei de afaceri 
mondiale a întreprinderilor, aspect care trebuie clarificat și prin raportare la prevederile Directivei 
ECN+, prin consultare cu Comisia Europeana.  

Considerăm că este de dorit consacrarea la nivel legislativ (și nu prin Instrucțiuni ale Consiliului 
Concurenței) a modalității de calcul a amenzii prin raportare exclusiv la „vânzările afectate”, urmând 
ca raportarea la cifra de afaceri mondială să fie prevăzută exclusiv pentru stabilirea unui punct de 
reper, conform Directivei ECN+. 
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3. Sugestiile CDR cu privire la Proiectul de completare a Regulamentului de procedură al 
Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 
377/2017 

Vă înaintăm în Anexa nr. 2 la prezenta scrisoare propunerile CDR de îmbunătățire a conținutului 
Proiectului de completare a Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare 
prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 377/2017.  

4. Sugestiile CDR cu privire la Proiectul de completare a completarea Instrucțiunilor privind 
condițiile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul 
practicilor anticoncurențiale, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului 
Concurenței nr. 724/2010 

Vă înaintăm în Anexa nr. 3 la prezenta scrisoare propunerile CDR de îmbunătățire a conținutului 
Proiectului de completare a completarea Instrucțiunilor privind condițiile, termenele și procedura 
pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale, puse în aplicare 
prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 724/2010.  

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta în detaliu, în cadrul unei întâlniri, toate aceste 
propuneri, în vederea atingerii scopului enunțat în partea introductivă a prezentei scrisori.  

Cu stimă, 

 

Anca Damour 

Coordonator Grup de lucru pentru Consumatori și Concurență 

 


