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I. Modificari ale legii-cadru in domeniul 

concurentei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 5 iulie 2011, Parlamentul Romaniei 
a adoptat Legea nr. 149 prin care a aprobat cu 
modificari Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 75/2010 privind modificarea si completarea 
Legii concurentei nr. 21/1996 („Ordonanta”), 
prin care s-a urmarit adaptarea normelor si 
procedurilor nationale la prevederile 
comunitare in domeniul concurentei. Ulterior, 
Ordonanta a suferit doua rectificari, menite a 
clarifica modul in care doua articole de lege 
vor fi citite, fara a aduce atingere pe fond 
continutului celor doua articole rectificate. 
 
Fara a face o trecere in revista exhaustiva a 
tuturor modificarilor aduse Legii concurentei 
prin aprobarea Ordonantei, dorim sa punctam 
doar cateva aspecte pe care le consideram ca 
fiind cele mai relevante atat din punct de 
vedere juridic cat si din perspectiva mediului 
de afaceri din Romania.  
 
Prezumtia privind pozitia dominanta a fost 

inversata fata de forma anterioara a legii, in 
care se prevedea initial prezumtia inexistentei 

pozitiei dominante sub pragul cotei de piata de 
40%. Potrivit noii reglementari, o cota de piata 
de peste 40% conduce la prezumtia existentei 
pozitiei dominante. Din punct de vedere 
practic, consideram ca reglementarea 

anterioara era mai favorabila intreprinderilor, 
intrucat, in primul rand, cele ce aveau o cota 
de piata sub 40% se bucurau de prezumtia 
inexistentei pozitiei dominante, revenind 
Consiliului Concurentei obligatia de a face 
dovada faptului contrar, iar in al doilea rand, 
fata de intreprinderile cu o cota de piata de 
peste 40%  lipsa oricarei prezumtii conducea 
la aceleasi consecinte ca si in cazul celorlalte 
intreprinderi, respectiv Consiliul Concurentei 
urma sa faca dovada pozitiei dominante.  
 
In conditiile noii reglementari, intreprinderile cu 
o cota de piata de peste 40% vor trebui sa 
faca dovada inexistentei unei pozitii 
dominante, prezumtia functionand impotriva 
lor. Modificarea nu afecteaza insa 

intreprinderile cu o cota de piata sub 40%, 
unde in continuare Consiliul Concurentei va 
trebui, de la caz la caz, sa faca dovada 
existentei unei eventuale pozitii dominante. 

Un alt aspect de noutate il reprezinta 
infiintarea in cadrul Consiliului 
Concurentei a Colegiului Consultativ, 

organism nepermanent, format din 
reprezentanti ai mediului universitar de 

concurenta, ai mediului de afaceri si ai 
asociatiilor de protectie a consumatorilor sau 
persoane cu prestigiu in domeniul economic, 
juridic sau al concurentei, care va emite opinii 
neobligatorii cu privire la principalele aspecte 
ale politicii de concurenta. In contextul in care 
cele mai multe companii cauta conformarea 
cu legislatia concurentei, printre altele, si in 
dorinta de a evita amenzile foarte mari la care 
pot fi supuse, o astfel de initiativa nu poate fi 
decat salutata. Asteptam cu interes hotararea 
Guvernului ce va reglementa modul concret 
de functionare a Colegiului Consultativ, si mai 
ales, modalitatea in care intreprinderile vor 
putea avea acces la acest organism.   
 
Consiliului Concurentei a devenit 
autoritatea competenta pentru a analiza 
faptele de concurenta neloiala stabilite prin 
prevederile Legii nr. 11/1991 privind 
combaterea concurentei neloiale, si a aplica si 
amenda in cazul in care constata savarsirea 
unei contraventii. Consideram ca alocarea 
acestei competente catre Consiliul 

Concurentei va aduce in atentia 
intreprinderilor prevederile Legii nr. 11/1991, 
care pana la acest moment a avut un impact 
practic prea putin sesizabil. Ne asteptam ca 
pe viitor autoritatea de concurenta, foarte 
activa in ceea ce priveste aplicarea Legii 
concurentei nr. 21/1996, sa aiba aceeasi 
atitudine si fata de aplicarea Legii nr. 11/1991.  
 
Poate cea mai importanta modificare adusa 
de Ordonanta o reprezinta modificarea 
cadrului legislativ privind posibilitatea 
suspendarii deciziilor Consiliului 
Concurentei ce impun amenzi. Potrivit noilor 

prevederi instanta de judecata va putea 
dispune, la cerere, suspendarea executarii 
deciziilor Consiliul Concurentei care stabilesc 
plata amenzilor, cu plata unei cautiuni stabilite 
conform prevederilor Codului de Procedura 
Fiscala cu privire la creantele bugetare.  
Astfel, spre deosebire de reglementarea 
anterioara cand suspendarea se putea 
dispune doar cu conditia platii unei cautiuni de 
30% din amenda stabilita prin decizia atacata, 
conform noilor prevederi instanta poate 

suspenda executarea daca se depune o 
cautiune de pana la 20% din amenda. 
 
Legea nr. 149/2011 a fost publicata in 
Monitorul Oficial nr. 490/11.07.2011 si a intrat 
in vigoare incepand cu data de 14 iulie 2011. 
Alte detalii privind continutul Ordonantei puteti 
gasi si in buletinul informativ Tax& Legal Alert 

Nr. 32 din data de 27.07.2011. 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Romania/Local%20Assets/Documents/RO/Tax%20Alerts%202011/ro_TaxLegalAlertNr32_072711.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Romania/Local%20Assets/Documents/RO/Tax%20Alerts%202011/ro_TaxLegalAlertNr32_072711.pdf


 

II. Modificari ale legislatiei concurentei privind 

concentrarile economice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODALITATEA DE REALIZARE 
A CONCENTRARII ECONOMICE 

Reglementarea anterioara 
Conform Ordinului 400/2010 

Reglementarea actuala 
Conform Ordinului 624/2011 

FUZIUNEA 
Cumularea CA

2
  

ale intreprinderilor care fuzioneaza 

Cumularea CA 
ale intreprinderilor care 

fuzioneaza 

DOBANDIREA 
CONTROLULUI UNIC 

CA a intreprinderii care preia controlul 
 
 

 
 

+  

 
CA a intreprinderii-tinta 

 
CA a intreprinderii-tinta  

+  

CA ale intreprinderilor controlate (in)direct 
de intreprinderea-tinta 

 
 

DOBANDIREA 
CONTROLULUI IN 

COMUN 

asupra unei 
intreprinderi 
preexistente 

CA ale intreprinderilor care dobandesc 
controlul in comun 

 
 

+  

 
CA a intreprinderii asupra careia s-a 

dobandit controlul in comun 
 

CA a intreprinderii asupra 
careia s-a dobandit controlul in 

comun 

+  

 
CA ale intreprinderilor controlate (in)direct 

de intreprinderea  
asupra careia s-a dobandit controlul in 

comun 

 

asupra unei 
intreprinderi 
nou-create 

Cumularea CA 
ale intreprinderilor care preiau controlul 
asupra societatii in comun nou create 

Cumularea CA 
ale intreprinderilor care preiau 
controlul asupra societatii in 

comun nou create 

 

 

 

 

 

 

 

Modul de calcul al taxei de autorizare a 
concentrarilor economice

1
 s-a modificat de 

curand prin Ordinul Presedintelui Consiliului 
Concurentei nr. 624/2011. Astfel, desi taxa de 
autorizare se calculeaza tot in functie de 

cifra de afaceri, intreprinderile ale caror cifra 

de afaceri este luata in calcul sunt diferite fata 
de cele mentionate in reglementarea 
anterioara. 

1
 Reglementat prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010 

2
 CA = cifra/e de afaceri 

In cele ce urmeaza vom prezenta un tabel 
comparativ continand principalele modificari 
operate prin ordinul mentionat, in scopul 
identificarii facile a intreprinderilor ale caror 
cifre de afaceri vor trebui sa fie luate in 

considerare. Dupa calcularea cifrei de afaceri 
potrivit celor de mai jos, se determina ulterior 
nivelul taxei de autorizare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valoarea taxei de autorizare  
(euro) 

 
Intervale valorice ale cifrei de 

afaceri (euro) 
 

10.000 
 

4 milioane – 15 milioane 

 
12.500 

 
15.000.001 – 25 milioane 

 
15.000 

 
25.000.001 – 50 milioane 

 
17.500 

 
50.000.001 – 75 milioane 

 
20.000 

 
75.000.001 – 150 milioane 

 
22.500 

 
150.000.001 – 250 milioane 

 
25.000 

 
mai mult de 250 milioane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul nr. 624/2011 reglementeaza si situatia 
in care printre persoanele implicate intr-o 

concentrare economica se numara si 
persoane fizice. In cazul persoanelor fizice, 
pentru scopul calculului taxei de autorizare, 
cifra de afaceri luata in considerare va fi cifra 
de afaceri a tuturor intreprinderilor controlate 
direct sau indirect pe teritoriul Romaniei de 
catre persoanele fizice respective. 

In ce priveste valoarea taxei de autorizare, 
aceasta variaza, potrivit Legii concurentei nr. 

21/1996, intre 10.000 EUR si 25.000 EUR. 
Ordinul nr. 624/2011 stabileste insa si 
valoarea taxei de autorizare raportata la 
intervalele valorice ale cifrei de afaceri 

(exprimate in EUR), conform celor de mai jos: 



 

III. Consecintele ruperii sigiliilor aplicate 

de autoritatea de concurenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 24 mai .2011, Comisia Europeana 
a aplicat Suez Environnement si filialei 
acesteia Lyonnaise des Eaux France o 
amenda de 8 milioane EUR, pentru ruperea 

unui sigiliu aplicat de Comisie la sediul 

Lyonnaise des Eaux France in timpul unei 
inspectii efectuate in contextul unei investigatii 
pe pietele apelor si apelor reziduale. 
 
Intre 13 si 16 aprilie 2010 Comisia a efectuat  
inspectii la sediile societatilor de management 
al deseurilor din Franta, inclusiv la sediul 
Lyonnaise des Eaux France, in conditiile 

existentei unor suspiciuni privind posibile 
practice anticoncurentiale. Revenind la sediul 
societatii in a doua zi de inspectie, 
reprezentantii Comisiei au gasit un sigiliu rupt. 
Investigatia ce a fost declansata urmare 
acestui fapt a dus la aplicarea amenzii catre 
Suez Environnement si Lyonnaise des Eaux 
France, in contextul in care reprezentantii 
ambelor societati au admis ca un angajat 
Lyonnaise des Eaux France a rupt sigiliul in 
mod neintentionat.  
 
Decizia Comisiei a scos inca o data in 
evidenta gravitatea ruperii unui sigiliu si 
consecintele unei astfel de fapte care reduce 
considerabil eficacitatea inspectiei. Amenda 

aplicata Lyonnaise des Eaux France vine 
dupa ce in anul 2008 Comisia Europeana a 
aplicat prima amenda pentru o asemenea 
incalcare, in valoare de 38 milioane EUR, 

societatii E.ON Energie AG, pentru ruperea 
unui sigiliu aplicat de Comisie in timpul unei 
inspectii inopinate derulate la sediul societatii 
in 2006, in cadrul unei investigatii privind 
presupuse practici anticoncurentiale pe piata 

electricitatii din Germania. 
 
Fata de reactia Comisiei Europene, dorim sa 
atragem atentia asupra consecintelor unei 
astfel de fapte pe teritoriul Romaniei, in cadrul 
unei eventuale inspectii din partea Consiliului 
Concurentei urmata de aplicarea unui sigiliu.  
 

Potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, printre 
puterile de inspectie de care se bucura 
inspectorii de concurenta in cadrul unei 
investigatii declansate de Consiliul 
Concurentei, mentionam urmatoarele: 
− pot intra in spatiile, terenurile su 

mijloacele de transport pe care 
intreprinderea investigata le detine legal; 

− pot, de asemenea, ridica copii sau 
extrase din orice documente, registre, 
acte financiare-contabile si comerciale 
sau din alte evidente legate de activitatea 
respectivei intreprinderi; 

− pot sigila orice amplasament destinat 

activitatii intreprinderii investigate si orice 
documente, registre, acte financiar-
contabile si comerciale sau alte evidente 

legate de activitatea respectivei 
intreprinderi, pe durata si in masura 
necesara investigatiei. 

 
In practica, se intampla ca inspectorii sa nu 
poata copia toate documentele gasite in timpul 
investigatiei inopinate intr-o singura zi, drept 
pentru care recurg la sigilarea acestora pentru 
a se asigura ca actele respective nu vor fi 

sustrase pana cand vor fi ridicate, fie in copie 
au in extras, de catre autoritate.  
 
Legea nr. 21/1996 nu prevede o sanctiune 
specifica in cazul ruperii de sigilii, legea 
reglementand in schimb punerea de sigilii prin 
trimitere la prevederile Codului de procedura 
penala. Potrivit Codului penal insa

3
 ruperea de 

sigilii este infractiune si se sanctioneaza cu 
inchisoare de la o luna la un an sau cu 
amenda. 
 
Desi Legea concurentei nr. 21/1996 nu 
prevede posibilitatea Consiliului Concurentei 
de a aplica o amenda, consideram ca acest 
lucru este posibil in baza Regulamentului nr. 
1/2003 al Consiliului Uniunii Europene, 
conform caruia ruperea sigiliilor in mod 

intentionat sau din neglijenta se sanctioneaza 

cu amenda de pana la 1% din cifra de afaceri 
totala realizata de intreprinderea investigata. 
 
Legislatia nationala nu a transpus ca atare 
aceasta sanctiune, insa prin forta lor juridica, 

regulamentele europene sunt de directa 
aplicare statelor membre ale Uniunii 
Europene. Mai mult, Legea concurentei nr. 
21/1996

4
 prevede in mod expres faptul ca 

autoritatea de concurenta aplica dispozitiile 
art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea 
Uniunii Europene, potrivit prevederilor 
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2003 si 
are toate drepturile si obligatiile prevazute de 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.  
 
Pana in prezent, nu avem cunostinta de 
constatarea de catre Consiliul Concurentei a 
unei asemenea contraventii si aplicarea unei 
amenzi in acest sens, insa in contextul in care 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 este 
de directa aplicare, consideram ca aplicarea 
unei astfel de sanctiuni de catre Consiliul 

Concurentei este posibila. 

3
 Articolul 243 din Codul Penal al Romaniei 

4
 Astfel cum a fost modificata si completata prin OUG nr. 75/2010 aprobata prin Legea nr. 149/2011. 
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