
 

 

Către: Consiliul Concurenței 

În atenția:  domnului Bogdan Chirițoiu, Președinte 

 

Ref. Proiectul de ordonanță de urgență propus de Consiliul Concurenței pentru modificarea Legii nr. 
11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare 

 

 3 iulie 2020 

 

Stimate domnule Președinte, 

Cu privire la proiectul de ordonanță de urgență propus de Consiliul Concurenței pentru modificarea 
Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare („Legea nr. 11/1991”)1, pus în dezbatere publică, dorim să vă supunem atenției certe 
carențe ale acestuia precum și necesitatea observării unor precauții de reglementare în procesul de 
modificare legislativă menite să ofere spre aplicare o normă clară, neechivocă, unitară și care nu 
creează paralelisme și suprapuneri de reglementare.  

De asemenea, modificarea Legii nr. 11/1991 nu trebuie să aducă atingere (i) nici reglementării din 
Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea 
concurenței”), (ii) nici reglementărilor sectoriale (cum sunt cele din sectorul alimentar, spre exemplu, 
unde Directiva nr. 2019/6332 reclamă, la rândul său, o transpunere legislativă în dreptul intern), și nici 
(iii) activității Consiliului Concurenței, în sensul aglomerării încărcăturii sale cu spețe care pot fi 
îndeobște soluționate pe cale civilă și care nu ar trebui să consume resursele unei autorități 
administrative specializate.  

1.  Absența urgenței pentru reglementarea prin intermediul unei ordonanțe de urgență a 
Guvernului  

Considerăm ca lipsește justificarea urgenței, astfel încât actul normativ de modificare ar trebui să 
parcurgă procedura legislativă pe cale parlamentară, Guvernul fiind îndreptățit să își exercite dreptul 
de inițiativă legislativă conform art. 74 alin. (3) din Constituția României, revizuită.  

Potrivit expunerilor din Nota de Fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență, modificările 
astfel propuse sunt rodul a mai mult de 5 ani de experiență de aplicare a formei în vigoare în prezent 
a Legii nr. 11/1991, astfel că din principiu nu se justifică existența unei „situații extraordinare”, 

 
1 În continuare denumit „Proiectul” 
2 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar 
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reclamată de textul art. 115 alin. (4) din Constituția României, revizuită, după cum arătăm în cele ce 
urmează  

În cuprinsul expunerii de motive a Proiectului nu se descrie de ce se recurge la procedura ordonanței 
de urgență, și nu la procedura legislativă de drept comun. 
Adoptarea unor măsuri precum cele menționate mai sus prin ordonanță de urgență ridică probleme 
de neconstituționalitate, ca urmare a lipsei caracterului excepțional al situațiilor reglementate. 
Conform art. 115 alin. (4) din Constituția României, Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență 
numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva 
urgența în cuprinsul acestora.  
De asemenea, urgența reglementării trebuie motivată în cuprinsul ordonanței și nu poate avea un 
conținut general. După cum se poate observa din examinarea proiectului supus dezbaterii publice, 
justificarea urgenței adoptării nu este menționată deloc (nici în proiectul de ordonanță, nici în 
expunerea de motive), fapt care considerăm că va atrage sancțiunea neconstituționalității actului 
normativ. 
Pentru ordonanțele de urgență, normele de tehnică legislativă reclamă prezentarea distinctă a 
elementelor obiective ale situației extraordinare care impun reglementarea imediată, dar și 
recurgerea la concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluărilor statistice, lucru ignorat în 
totalitate în cuprinsul motivării proiectului. 
 
În sprijinul celor de mai sus, arătăm că potrivit jurisprudenței constante a Curții Constituționale a 
României (e.g. decizia nr. 89/2013), „pentru emiterea unei ordonanțe de urgență este necesară 
existența unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voința Guvernului, care pune în 
pericol un interes public.” De asemenea, tot pe cale jurisprudențială, Curtea Constituțională a subliniat 
importanța prevederii „a căror reglementare nu poate fi amânată” din textul constituțional amintit, 
statuând că prevederea art. 115 alin. (4) poate fi utilizată de către Guvern numai atunci când nu are 
un alt resort de participare la activitatea de legiferare. 

Guvernul poate legifera prin ordonanțe de urgență pentru a depăși situațiile în care există o nevoie 
imperioasă de reglementare, pe care Parlamentul nu ar putea-o satisface eficient la un moment dat. 
Situațiile trebuie să reclame o urgență deosebită, care nu permite amânarea reglementării. 

Or, în cazul de față, dată fiind absența obiectivă a unei situații care să pună în pericol un interes public 
prin neadoptarea unei ordonanțe de urgență, este de preferat recurgerea la procedura de inițiativă 
legislativă din art. 74 alin. (3) din Constituția României, revizuită. 

Totodată, prin expunerea de motive nu s-a prevăzut necesitatea obținerii avizului Consiliului 
Economic și Social. Prin raportare la prevederile art. 2 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 5 lit. a) din Legea 
nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social și ținând cont de 
obiectul reglementării, avizul Consiliului Economic și Social este obligatoriu. Lipsa avizului atrage – 
conform unei largi jurisprudențe a Curții Constituționale a României, inclusiv de dată recentă – 
neconstituționalitatea actului normativ adoptat în lipsa unor avize obligatorii. 
 

2. Lipsa necesității reglementării în această materie 

Considerăm că pentru o parte dintre prevederile propuse în Proiect se încalcă un principiu de bază în 
materie de legiferare, cel al caracterului necesar al normelor. Nota de fundamentare care însoțește 
Proiectul nu justifică în niciun fel necesitatea de legiferare a anumitor prevederi cu caracter de noutate 
în legislația națională, cum sunt cele privind sancționarea contravențională a faptei de exploatare a 
poziției superioare de negociere. Potrivit art. 6 (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă în elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 
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24/2000”), orice proiect de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care 
să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. 

Art. 1169 Cod civil consacră principiul libertății de a contracta, obligația de a acționa cu bună credință 
atât la negocierea și încheierea contractului cât și pe parcursul executării acestuia neputând fi 
înlăturată sau limitată (art. 1170 Cod civil) în caz de încălcare fiind atrasă, după caz, răspunderea civilă 
delictuală sau contractuală. De asemenea, Legea concurenței, în vigoare de aproape un sfert de secol, 
conține norme de drept public privind protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu 
concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor. 

Nota de fundamentare a Proiectului nu identifică rațiunile pentru care este considerată necesară 
ingerința autorității publice în raporturile dintre profesioniști, în toate domeniile și dincolo de sfera de 
aplicare a Legii concurenței. Chiar dacă autoritatea de concurență din România ar identifica situații în 
care o astfel de intervenție ar putea fi considerată justificată , reglementarea trebuie limitată la strictul 
necesar pentru protecția interesului public identificat și nu poate fi generalizată în mod artificial.  

Mai mult, nu a fost efectuată o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări, privind efectele 
economice și sociale, de mediu, legislative şi bugetare pe care le produc noile reglementări, necesară 
cu atât mai mult în cazul reglementării unor noi norme în sistemul de drept românesc. 

În acest sens, dorim să detaliem aspectele menționate mai sus, după cum urmează:  

Înțelegem – din Nota de fundamentare a Proiectului – că autoritatea de concurență din România a identificat 
necesitatea unei reglementări suplimentare cu rol “de clarificare și completare a Legii 11/1991 din perspectivă 
procedurală și a explicitării câmpului contravențional”.  
 
Cu toate acestea, propunerea de ordonanță de urgență aduce completări esențiale la Legea 11/1991 care exced 
nevoii de clarificare/completare procedurală și de explicitare a contravențiilor și care, de fapt, instituie noi obligații 
sau interdicții în sarcina actorilor de pe piață, cum ar fi, de exemplu: 1) reglementarea modalității sau condițiilor de 
colaborare sau încetare a colaborării dintre întreprinderi – care ar trebui să fie lăsate liberei negocieri dintre părți, 2) 
modificarea esențială a regimului sancționator, prin introducerea unor amenzi stabilite procentual la cifra de afaceri, 
în mod arbitrar și nefundamentat – deși în Nota de fundamentare se precizează ca actualizarea cuantumului 
amenzilor ar fi avut loc corespunzător ratei inflației din ultimii 6 ani.  
 
Totodată, Proiectul nu ia în considerare că, pentru anumite sectoare de activitate, există deja reglementări specifice 
aplicabile pentru care noile propuneri pot da naștere unor paralelisme legislative, fapt pentru care credem că efectul 
real al acestora ar urma să fie diametral opus celui declarat de inițiator în Nota de fundamentare, și anume acela de 
asigurare a unui “cadru legal clar și previzibil”. În plus, Proiectul nu identifică interesul social real al acestui demers.  
 
Prin urmare, considerăm că modificările propuse nu sunt susținute de Nota de fundamentare prezentată de inițiator 
și, prin urmare, ar trebui respinse pentru neîndeplinirea condițiilor impuse de  art. 6 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative : “(1) Proiectul de act normativ trebuie 
să instituie reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență legislativă. 
Soluțiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica 
legislativă a statului român și cerințele corelării cu ansamblul reglementărilor interne, precum și ale armonizării 
legislației naționale cu legislația comunitară și cu tratatele internaționale la care România este parte).” 
 
Introducerea unei noi fapte de concurență neloială contravine expunerii de motive. Analizând expunerea de motive 
a Proiectului  se poate constata că motivul declarat al emiterii actului normativ constă în nevoia de clarificare și 
completare a textului de lege modificat, atât din perspectivă procedurală, cât și din perspectiva explicitării câmpului 
contravențional. 
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Deși majoritatea modificărilor și completărilor prevăzute de Proiect se circumscriu acestui motiv, completarea care 
face obiectul prezentelor observații nu reprezintă nici un aspect procedural și nici o explicitare a câmpului 
contravențional, ci o veritabilă introducere în cuprinsul actului normativ a unei noi fapte de concurență neloială. 
Considerăm, prin urmare, că prin modificarea evocată se aduce atingere normelor de tehnică legislativă, prin 
redactarea imprecisă și incompletă a expunerii de motive. 
 

3. Restrangerea dreptului fundamental la libertate economică se poate face exclusiv prin lege 
(conform art. 53 din Constituția României) 

Prin introducerea unor veritabile bariere în calea libertății economice (restrângerea drepturilor de a contracta sau 
de a nu contracta cu o anumită persoană), considerăm că Proiectul este vulnerabil sub aspectul unei 
neconstituționale restrângeri a conținutului acestui drept. Or, conform prevederilor art. 115 alin. (6) din Constituția 
României, revizuită, ordonanțele de urgență nu pot afecta libertățile și îndatoririle stabilite / garantate pe cale  
constituțională. Concluzia este întărită și de reglementarea modului de restrângere a libertăților fundamentale 
prevăzut de art. 53 din Constituția României, revizuită, care prevede că o asemenea restrângere se poate face 
exclusiv prin lege, în sens restrâns3, așadar nu prin intermediul ordonanței de urgență, ci prin intermediul unui act 
juridic al Parlamentului. 

 

4. Aplicabilitatea unor reglementări specifice 

Considerăm deosebit de importantă corelarea prevederilor din prezentul Proiect cu prevederile 
similare deja existente în legislația din România (cum este Legea nr. 321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau cu prevederile care 
necesită implementare în legislația națională (cum este cazul Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar).  

Având în vedere scopul comun urmărit prin aceste reglementări, este necesar ca aplicarea lor să fie 
clară și predictibilă față de toți participanții de pe piață, prin (i) evitarea suprapunerilor de 
reglementare care pot apărea în cazul activităților de comercializare a produselor alimentare, precum 
și prin (ii) evitarea unor posibile duble sancționări a furnizorilor și/sau comercianților de produse 
alimentare, atât din perspectiva Legii nr. 321/2009 și/sau a actului normativ care va implementa 
Directiva (UE) 2019/63, cât și din perspectiva Legii nr. 11/1991, pentru acțiuni care se circumscriu 
aceleiași fapte (cu respectarea principiului de drept non bis in idem). 

Considerăm că soluția adoptată la nivel comunitar pentru implementarea numai in anumite domenii 
a unor reglementări specifice care să vină să contracareze o eventuală lipsă de echilibru între diferiți 
operatori economici este mult mai eficientă, întrucât o reglementare sectorială poate să clarifice în 
mod specific - prin raportare la particularitățile sectorului respectiv – care sunt normele contrare unor 
uzanțe comerciale oneste, fiind mult mai ușor de implementat, inclusiv din punctul de vedere al 
aspectului preventiv, care trebuie să fie urmărit de orice normă legală. 
 
 
5. Caracterul deficitar al prevederilor legale care se propun a fi introduse 

Proiectul ordonanței de urgență suferă sub aspectul predictibilității normelor, mai cu seamă în ce 
privește noua definiție introdusă (poziție superioară de negociere) și fapta de concurență neloială 
constând în exploatarea acestei poziții, astfel că îl respingem din următoarele motive: 
 

 
3 Conform jurisprudenței recente a Curții Constituționale 
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5.1 Textul modificat nu definește și nu explicitează noțiunea de prejudiciu semnificativ sau de 
refuz nejustificat și încetare nejustificată a relațiilor comerciale 
 
Pentru ca noua faptă de concurență neloială care se dorește a fi reglementată prin intermediul 
Proiectului să fie incidentă se introduce cerința ca întreprinderea care este pretins afectată de 
această faptă să sufere un prejudiciu semnificativ. Examinând însă cuprinsul Proiectului  nu 
se pot identifica indicii cu privire la această noțiune și nici o definire legală care să respecte 
exigențele de legiferare stabilite prin Legea nr. 24/2000. 
 
Mai mult decât atât, textul Proiectului nu este corelat cu textele de reglementare de drept 
comun din materia răspunderii civile și a reparării prejudiciului din Codul civil, care reclamă ca 
prejudiciul să fie cert (art. 1532 din Codul civil) și previzibil (art. 1533 din Codul civil), prin 
Proiect introducându-se o nouă condiție, adițională, respectiv aceea ca prejudiciul să fie 
semnificativ. Or, o asemenea condiție este posibil să acționeze chiar în sens invers scopului 
urmărit de titularul inițiativei legislative (i.e. protecția comercianților vulnerabili), îngreunând 
sarcina probei care îi incumbă autorității de concurență. 
 
De asemenea, caracterul ”nejustificat” nu este explicitat (definit) nici prin referire la refuzul 
unei părți de a vinde bunuri sau de a presta servicii și nici prin raportare la încetarea unei relații 
contractuale. 
 

5.2 Textul modificat prezintă similitudini și poate fi confundat cu instituția abuzului de poziție 
dominantă din dreptul concurenței 

 
 Astfel, prin textul propus se face vorbire despre o afectare a concurenței normale de pe piață. 

Or, în măsura în care concurența normală pe piață este afectată ca urmare a unei poziții 
privilegiate a unui participant la piața respectivă, noua faptă de concurență neloială se 
întrepătrunde cu reglementarea legislativă a abuzului de poziție dominantă din articolul 6 al 
Legii concurenței. 

 
 Considerăm că o asemenea întrepătrundere nu este doar generatoare de confuzii, ci și 

impredictibilă, ea încălcând inclusiv principiul de tehnică legislativă al evitării paralelismului 
legislativ (art. 16 din Legea nr. 24/2000 ). 

  
De altfel, considerăm că prin raportare la instituția abuzului de poziție dominantă, textul nou 
propus a fi introdus prin Proiect este redundant, existând în legislația românească remedii 
efective care opresc o parte să întreprindă acțiuni anticoncurențiale profitând de poziția 
superioară pe care o are pe piață.  
 
În plus, textul nou propus nu este decât o circumstanțiere impredictibilă a instituției abuzului 
de drept, reglementată de art. 15 Cod civil. Or, câtă vreme în dreptul pozitiv există deja 
remedii suficiente apte să blocheze comportamentul abuziv al unor subiecte de drept, 
reglementarea distinctă a unei noi fapte de concurență neloială apare și din această 
perspectivă drept redundantă. 

 
5.3 Noua faptă de concurență neloială ignoră principiul libertății de a contracta, precum și 

caracterul intuitu personae regăsit inclusiv în contractele între profesioniști. 
  

Conform art. 12 Cod civil, orice persoană poate dispune în mod liber de bunurile sale, dacă 
legea nu prevede altfel. De asemenea, conform art. 1169 Cod civil, părțile sunt libere să 
încheie orice contracte și să determine conținutul acestora, în limitele impuse de lege, de 
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ordinea publică și de bunele moravuri. Cele două texte de lege consacră principiul libertății 
contractuale, al cărui corolar îl constituie libertatea oricărei părți de a-și alege partea cu care 
alege sau nu alege să contracteze. 

  
De asemenea, în relațiile dintre profesioniști, o bună parte a contractelor se încheie și intuitu 
personae, adică în considerarea preponderentă a persoanei părții cu care se contractează. 
Chiar dacă sunt avute în vedere și aspecte obiective (precum termene de livrare, cantități 
disponibile, termene de plată etc), în multitudinea relațiilor care se derulează sunt luate în 
considerare și calitățile persoanei cu care se contractează. 

  
Prin introducerea noii fapte de concurență neloială principiul mai sus enunțat este limitat 
drastic, făcându-se abstracție complet de faptul că relațiile între profesioniști ar trebui 
reglementate prin norme de drept privat, libertatea acestora trebuind să fie în acest sens cât 
mai puțin restrânsă. Desigur, nimic nu se opune ca legiuitorul să stabilească limite ale 
libertăților fundamentale ale participanților la piață, dar, după cum am arătat, aceste limite 
trebuie să fie predictibile, ușor de înțeles și instituite prin lege ca act juridic al parlamentului. 
 

 
6. Clarificare privind producerea efectelor în România 

Considerăm că este necesară clarificarea, în cuprinsul proiectului legislativ – a aspectului potrivit 
căruia faptele de concurență neloială pot fi săvârșite și în afara teritoriului național si sunt sancționate 
dacă produc efecte apreciabile în România. 

 

7. Faptele de concurență neloială propriu-zisă 

Principalele modificări la care se referă aspectele de mai jos ar putea fi avute în vedere pe viitor, în 
cazul în care se va considera în continuare ca fiind necesară modificarea Legii 11/1996 potrivit 
proiectului de act normativ analizat: 

1) Definirea persoanelor fizice care pot fi autori ai unei fapte de concurență neloială 

Înțelegem că scopul modificărilor este de a preciza faptul că și o persoană angajată cu contract 
individual de muncă sau o persoană fizică care a avut sau are calitatea de membru in organele 
de conducere (cum ar fi: administrator) sau de colaborator extern poate fi autorul unui act de 
concurență neloială și va răspunde față de fostul/actualul angajator, respectiv compania față 
de care are această poziție în conformitate cu reglementarea propusă.  

De aceea, considerăm necesară precizarea mai clară a faptului că persoana fizică este autorul 
încălcării, iar societatea față de care are o anumită poziție are calitatea de victimă a faptei de 
concurență neloială. 

De altfel, o astfel de clarificare ar servi cuprinderii în sfera acestui concept juridic și a situațiilor 
generate de administratori, care nu sunt supuși unui contract de muncă, ci unui contract de 
mandat.  

2) Eliminarea formei de concurență neloială definită ca discreditare, definirea faptei de denigrare 
fiind suficientă 

Propunem eliminarea formei de concurenta neloială definită ca „discreditare” - art. 2, alin. (2), 
lit.c) din proiectul legislativ. Fiind un text legal destul de ambiguu și lipsit de un grad suficient 
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de claritate, poate conduce la confuzii în ceea ce privește acțiunea care este considerată a 
reprezenta o practică comercială neloială.  

O societate nu ar trebui să fie pusă în situația de a risca să fie sancționată dacă informațiile 
(chiar negative) pe care le-ar răspândi despre o altă întreprindere sunt informații care 
corespund realității despre activitatea respectivei întreprinderi 

3) Modificarea textului privind cerința afectării activităţii unei întreprinderi, realizată prin 
demersurile concertate  

Cel mai probabil, scopul unor astfel de acțiuni nu va fi cel de a destabiliza un concurent, ci 
acesta va fi rezultatul. De asemenea, este foarte dificil de dovedit care este scopul unor astfel 
de actiuni. De aceea, am sugerat modificarea formei din proiect conform cu observațiile 
incluse de către Consiliul Concurenței în tabelul comparativ publicat pe pagina de internet 
acestuia, inclusiv prin includerea exemplului oferit de către Consiliul Concurenței.  

4) Ratașarea parazitară 

Propunem introducerea unui nou comportament ca formă de concurență neloială.  

Exploatarea reputației unei alte persoane sau a produselor acesteia este o practică neloială 
care se manifestă prin acțiuni ce vizează transferarea imaginii favorabile a unei alte 
întreprinderi sau produse asupra propriilor produse sau servicii sau prin diseminarea de 
afirmații false. Aceasta este o formă de concurență neloială frecventă dar care nu are 
momentan o consacrare legislativă proprie (nici în legislația cu privire la protecția mărcilor, de 
unde lipsește echivalentul național al așa-numitului „free riding”). Cel ce recurge la astfel de 
practici parazitare nu urmărește întotdeauna deturnarea clientelei comerciantului, ci 
urmărește de regulă să profite de succesul unei întreprinderi, fie că este sau nu concurentă, 
fără a face eforturi financiare, intelectuale sau promoționale proprii, ci utilizând în mod 
incorect, parazitar, munca altui comerciant, fără acordul acestuia din urmă, prin crearea unei 
confuzii în percepția consumatorului, respectiv, indirect prin denigrarea acelui brand.  

Precizăm că aceste practici incorecte care privesc promovarea produselor și serviciilor 
respectiv practici comerciale care au ca efect deformarea percepției consumatorilor prin 
crearea de confuzie, intră în categoria practicilor comerciale ce constituie fapte de concurență 
neloială. 

8. Emiterea unor instrucțiuni de individualizare a sancțiunilor  

În acord cu raționamentul Curții Constituționale inclus în considerentele Deciziei nr. 1.360 din 27 
octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 din Legea 
concurenței nr. 21/1996, a prevedea în sarcina unui inspector de concurență stabilirea cuantumului 
unei sancțiuni contravenționale de până la 1% [...] din cifra de afaceri a unui agent economic înseamnă 
a lăsa loc la arbitrariu și subiectivism. 
 
Având în vedere cuantumurile mari ale amenzilor incluse în propunerea de modificare legislativă 
(amenzi de până la 1% din cifra de afaceri, aspect care face obiectul unei critici separate, infra), se 
impun a fi adoptate instrucțiuni pentru stabilirea criteriilor și a unor niveluri obiective ale valorii 
sancțiunilor ce pot fi aplicate. Aceste instrucțiuni trebuie să reprezinte o garanție de reglementare 
echitabilă, în sensul că nivelul sancțiunilor aplicate țin cont de anumite criterii obiective. De asemenea, 
în vederea asigurării adoptării unei reglementări adecvate și proporționale, considerăm că este 
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fundamentală cooperarea dintre Consiliul Concurenței și asociațiile reprezentative ale mediului privat 
în cadrul acestui demers.  

Prin urmare, în cazul în care se va considera în continuare ca fiind necesară modificarea Legii 11/1996 
potrivit proiectului de act normativ analizat, propunem includerea printre elementele în funcție de 
care se poate individualiza sancțiunea aplicabilă: forma de vinovăție (intenție sau culpă), 
disponibilitatea întreprinderii de a-și asuma angajamente/remedii menite să înlăture comportamentul 
potențial contravențional sau caracterul de noutate in Romania al cazului.  

De asemenea, pentru a evita ca această nouă reglementare să devină excesiv de împovărătoare și în 
consecință să se încalce principiul proporționalității sancțiunii, considerăm necesar să se clarifice 
faptul că întreprinderea investigată va fi răspunzătoare pentru practica efectiv investigată, indiferent 
de numărul actelor materiale/de punere în aplicare și/sau de numărul partenerilor potențial afectați 
de o anumită practică. Acest principiu ar asigura atât proporționalitatea cât și efectul disuasiv; în plus, 
partenerii care se consideră potențial afectați de practica sancționată eventual au dreptul de a acționa 
în instanță și a de obține repararea prejudiciului suferit. 

9. Introducerea unor termene precise pentru exercitarea acțiunilor în instanță 

În vederea protejării drepturilor întreprinderilor considerăm necesară modificarea/introducere unor 
anumite termene pentru exercitarea unor acțiuni în instanță. 

10. Competența instanței judecătorești pentru stabilirea existenței și întinderii prejudiciului 

Considerăm util să se clarifice caracterul probator al deciziei Consiliului Concurenței exclusiv cu privire 
la existența faptei de concurență neloială și a persoanei care a săvârșit-o. Prin urmare, stabilirea 
efectivă a existenței și întinderii prejudiciului ar trebui stabilite exclusiv de către instanțele de 
judecată. 

11. Nivelul amenzilor 

Considerăm esențial faptul că sancțiunea trebuie să fie proporțională cu încălcarea, adică să  se 
raporteze la piața relevantă pe care are loc fapta de concurență neloială. O sancțiune raportată la cifra 
de afaceri totală, chiar și plafonată (conform conținutului proiectului legislativ) este excesivă și 
arbitrară, deoarece se raportează la piețe pe care nu are loc o încălcare / faptă de concurență neloială.  

Din punct de vedere al amenzilor propuse, dată fiind natura interesului protejat prin intermediul Legii 
nr. 11/1991, care este eminamente diferit față de cel protejat prin intermediul Legii Concurenței, 
considerăm că nu se justifică opțiunea de reglementare a unor amenzi raportate la cifra de afaceri. 
Considerăm că este mult mai predictibilă pentru destinatarii normei opțiunea de legiferare a unor 
amenzi în sumă fixă și nu prin raportare la cifra de afaceri a posibililor contravenienți.  

De asemenea, chiar și proiectul legislativ plafonează amenda stabilită prin raportare la cifra totală de 
afaceri la o sumă dată, ceea ce este de natură a întări argumentul de mai sus, respectiv acela că 
opțiunea adecvată pentru reglementarea sancțiunilor contravenționale este suma fixă a amenzii.   

Remarcăm și faptul că în proiectul legislativ nu este prevăzut avertismentul. Sugerăm pe această cale 
reglementarea acestui aspect, prin introducerea ca formă de sancțiune contravențională a 
avertismentului, pentru respectarea filozofiei de reglementare contravențională pentru care a optat 
constant legiuitorul român în cazul în care se va continua acest demers legislativ. De asemenea, nu 
este exclus ca și Consiliul Legislativ să formuleze o astfel de recomandare în procedura de avizare.  
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12. Aplicarea de măsuri de eficientizare a plății amenzilor 

Este utilă prevederea unei modalități mai eficiente de plată a amenzilor după cum urmează:  

“De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, contravenientul poate achita, în termen de 15 zile 
de la data comunicării deciziei de sancționare, jumătate din cuantumul amenzii dispuse de Consiliul 
Concurentei”. 

Și o astfel de reglementare s-ar înscrie în curentul tradițional de reglementare în materie 
contravențională, nefiind posibilă plata unor amenzi în cuantum extrem de redus, dat fiind că norma 
propusă prin prezenta se referă la jumătate din valoarea amenzii aplicate de Consiliul Concurenței și 
nu la jumătate din minimul general prevăzut în legislația contravențională.  

13. Posibilitatea Consiliului Concurentei de a fi “amicus curiae” 

Dacă demersul legislativ va fi continuat, propunem introducerea posibilității instanțelor de judecată 
învestite cu soluționarea unei acțiuni potrivit noii reglementări de a solicita opinia Consiliului 
Concurenței cu privire la problema dedusă judecății, opinia Consiliului Concurenței fiind una 
consultativă.  

14.  Obținerea de informații și de la alte persoane juridice de drept public sau privat  

Propunem suplimentarea textului de reglementare, în vederea clarificării faptului că orice persoane 
juridice, de drept public sau privat au obligația de a transmite informații Consiliului Concurenței în 
vederea exercitării atribuțiilor sale legale.  

 

Având în vedere toate aceste aspecte precum și interesul specific al membrilor Coaliției pentru 
Dezvoltarea României față de acest subiect, ne rezervăm dreptul de a vă furniza în timp util o 
contribuție mai amplă asupra conținutului prevederilor în măsura în care Proiectul va continua să fie 
propus de către Consiliul Concurenței.  

Totodată, considerăm că este necesară și pledăm pentru o discuție detaliată și aplicată cu titularul 
inițiativei legislative, atât din perspectiva formei cât și a conținutului Proiectului și vă solicităm 
respectuos să ne confirmați disponibilitatea Consiliului Concurenței în acest sens în următoarele 
săptămâni. 

Vă încredințăm, domnule Președinte, de deplina noastră cooperare și de sprijinul de care se bucură 
Consiliul Concurenței în rândul membrilor Coaliției pentru Dezvoltarea României în vederea 
modernizării cadrului de reglementare națională care cade în competența instituției pe care o 
conduceți.  

 

Cu considerație, 

Anca Damour 
Leader Grup de lucru pentru Consumatori și Concurență 


