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HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Parlamentului
României nr. 40/2000 privind aprobarea componenþei
nominale a delegaþiei Parlamentului României
la Adunarea Atlanticului de Nord
În temeiul art. 67 din Constituþia României, republicatã,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Parlamentului României nr. 40/2000 privind
aprobarea componenþei nominale a delegaþiei Parlamentului României la
Adunarea Atlanticului de Nord, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 708 din 30 decembrie 2000, cu modificãrile ulterioare, se
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Se aprobã înlocuirea, în componenþa delegaþiei Parlamentului
României la Adunarea Atlanticului de Nord, a domnului senator Petre
Roman cu domnul deputat Sorin Frunzãverde, aparþinând Grupului
parlamentar al P.D.
2. Componenþa nominalã a delegaþiei Parlamentului României la
Adunarea Atlanticului de Nord, prevãzutã în anexa la hotãrâre, se
completeazã cu punctele 7, 8, 9 ºi 10 astfel:
7. Adrian Sorin Vornicu, senator Ñ Grupul parlamentar al P.S.D.
8. Mihai Baciu, deputat
Ñ Grupul parlamentar al P.S.D.
9. Tudor Marcu, deputat
Ñ Grupul parlamentar al P.R.M.
10. Attila Verestoy, senator
Ñ Grupul parlamentar al U.D.M.R.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în
ºedinþa comunã din 13 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 13 mai 2004.
Nr. 11.
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind numirea preºedintelui Autoritãþii Electorale
Permanente
În temeiul prevederilor art. 231 alin. (3) ºi (6) din Legea nr. 68/1992
pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, modificatã ºi completatã
prin Legea nr. 286/2003,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Octavian Opriº se numeºte în funcþia de
preºedinte al Autoritãþii Electorale Permanente, pentru un mandat de 8 ani,
începând cu data de 13 mai 2004.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în
ºedinþa comunã din 13 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 13 mai 2004.
Nr. 12.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 51 din Hotãrârea Guvernului nr. 105/2004 privind organizarea,
în perioada 26Ñ28 mai 2004, a Reuniunii ºefilor de stat din Europa Centralã
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele
publice, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Articolul 51 din Hotãrârea Guvernului
nr. 105/2004 privind organizarea, în perioada 26Ñ28 mai
2004, a Reuniunii ºefilor de stat din Europa Centralã,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125
din 11 februarie 2004, cu completãrile ulterioare, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5 1 . Ñ Pentru completarea surselor financiare
necesare finanþãrii cheltuielilor aferente organizãrii ºi

desfãºurãrii Reuniunii, prevãzute la art. 5, se aprobã
suplimentarea

bugetului

Secretariatului

Guvernului la

capitolul 72.01

ÇAlte

General

acþiuniÈ,

al

titlul

ÇTransferuriÈ cu suma de 4,5 miliarde lei, din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului prevãzut în
bugetul de stat pe anul 2004.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 700.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ºi Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului pe anul 2004, pentru Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 3 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãþile de cult aparþinând cultelor religioase recunoscute din
România, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanþele publice, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ºi Cultelor, pentru Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei,
cu suma de 2.000 milioane lei, din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2004, pentru
Aºezãmântul sociocaritativ ”ProvidenþaÒ din municipiul Iaºi,
judeþul Iaºi.

Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului
de stat pe anul 2004 ºi în volumul ºi structura bugetului
Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor
alocate potrivit prezentei hotãrâri, în conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 701.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ºi Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Mãnãstirea Hurezi,
judeþul Vâlcea
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 3 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãþile de cult aparþinând cultelor religioase recunoscute din
România, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanþele publice, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ºi Cultelor la capitolul 59.01 ”Culturã, culte ºi
acþiuni privind activitatea sportivã ºi de tineretÒ, titlul
”TransferuriÒ cu suma de 2 miliarde lei, din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2004,
pentru restaurarea picturilor din lãcaºurile de cult de la
Mãnãstirea Hurezi, judeþul Vâlcea.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat
pe anul 2004 ºi în volumul ºi structura bugetului
Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Sandu Zamfir Florin,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 702.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 502/2004 privind stabilirea mãsurilor
pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru autoritãþile administraþiei publice locale
din anul 2004
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Anexa nr. 1 ”Componenþa Comisiei
tehnice centraleÒ la Hotãrârea Guvernului nr. 502/2004
privind stabilirea mãsurilor pentru organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor pentru autoritãþile administraþiei

publice locale din anul 2004, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 aprilie 2004,
se modificã ºi se înlocuieºte cu anexa la prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Sandu Zamfir Florin,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 703.
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ANEXÃ

(anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 502/2004)

COMPONENÞA

Comisiei tehnice centrale
Preºedinte:
Ministrul delegat pentru administraþia publicã
Vicepreºedinte:
Secretar de stat, ºeful Departamentului ordine ºi
siguranþã publicã din cadrul Ministerului Administraþiei ºi
Internelor
Membri:
a) Reprezentanþi, la nivel de secretar de stat, ai:
Ñ Ministerului Administraþiei ºi Internelor (2 reprezentanþi)
Ñ Ministerului Justiþiei
Ñ Ministerului Finanþelor Publice
Ñ Ministerului Apãrãrii Naþionale
Ñ Ministerului Afacerilor Externe
Ñ Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
Ñ Ministerului Culturii ºi Cultelor
Ñ Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului
Ñ Ministerului Sãnãtãþii

Ñ
Ñ
b)
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Institutului Naþional de Statisticã
Administraþiei Naþionale a Rezervelor de Stat
Reprezentanþi ai:
Agenþiei pentru Strategii Guvernamentale
Agenþiei Naþionale de Presã ROMPRES
Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A.
Societãþii Naþionale de Televiziune
Societãþii Naþionale de Radiodifuziune
Departamentului pentru Relaþii Interetnice.

N O T Ã:

Ñ Lucrãrile de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice
centrale vor fi asigurate de Ministerul Administraþiei ºi
Internelor.
Ñ Nominalizarea membrilor Comisiei tehnice centrale se
realizeazã de cãtre conducãtorii ministerelor ºi ai celorlalte
instituþii menþionate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea Conferinþei miniºtrilor justiþiei ºi afacerilor interne
din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP),
sub egida preºedinþiei române a SEECP
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea la Bucureºti, în
perioada 17Ñ18 mai 2004, a Conferinþei miniºtrilor justiþiei
ºi afacerilor interne din statele participante la Procesul de
Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), sub egida
preºedinþiei române a SEECP, asiguratã de Ministerul
Afacerilor Externe.

Art. 2. Ñ Finanþarea cheltuielilor aferente organizãrii ºi
desfãºurãrii Conferinþei prevãzute la art. 1, în sumã de
839.065 mii lei, se asigurã din bugetul aprobat Ministerului
Afacerilor Externe pe anul 2004, conform devizului
prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 704.
*) Anexa se comunicã Ministerului Afacerilor Externe.
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ACTE

ALE

CONSILIULUI

CONCURENÞEI

CONSILIUL CONCURENÞEI

ORDIN
pentru punerea în aplicare a Instrucþiunilor privind individualizarea sancþiunilor
pentru contravenþiile prevãzute la art. 55 din Legea concurenþei nr. 21/1996
În baza:
Ñ Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenþei;
Ñ prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) ºi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurenþei
nr. 21/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
preºedintele Consiliului Concurenþei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În urma adoptãrii lor în plenul Consiliului
Concurenþei, se pun în aplicare Instrucþiunile privind
individualizarea sancþiunilor pentru contravenþiile prevãzute
la art. 55 din Legea concurenþei nr. 21/1996, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concurenþei vor urmãri punerea în aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin ºi instrucþiunile menþionate la
art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Preºedintele Consiliului Concurenþei,
Mihai Berinde
Bucureºti, 10 mai 2004.
Nr. 106.
ANEXÃ

INSTRUCÞIUNI
privind individualizarea sancþiunilor pentru contravenþiile prevãzute la art. 55 din Legea concurenþei nr. 21/1996
În temeiul art. 28 alin. (1) ºi (3) din Legea concurenþei
nr. 21/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Consiliul Concurenþei adoptã prezentele instrucþiuni.
I. Introducere
Scopul prezentelor instrucþiuni, emise în aplicarea art. 57
din Legea concurenþei nr. 21/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, este de
a stabili modalitãþile de individualizare a sancþiunilor în
cazul sãvârºirii vreuneia dintre contravenþiile prevãzute la
art. 55 din lege, þinându-se seama de gravitatea ºi durata
faptei, precum ºi de consecinþele acesteia asupra
concurenþei.
Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se
întemeiazã pe fixarea unui nivel de bazã care se va
majora în cazul existenþei circumstanþelor agravante sau se
va reduce în cazul existenþei circumstanþelor atenuante.
II. Nivelul de bazã
Nivelul de bazã se determinã în funcþie de gravitatea ºi
durata faptei ºi a consecinþelor sale asupra concurenþei,
conform criteriilor prevãzute la art. 57 din lege.
A. Gravitate
În evaluarea gravitãþii încãlcãrii trebuie sã se ia în
considerare natura faptei, impactul concret pe piaþã al
acesteia, când acesta poate fi apreciat, precum ºi mãrimea
pieþei geografice relevante.
În funcþie de gravitate, aceste fapte se împart în trei
categorii:
Ñ fapte de gravitate micã;
Ñ fapte de gravitate medie;
Ñ fapte de gravitate mare.
B. Duratã
Individualizarea sancþiunii în funcþie de duratã, pentru
contravenþiile prevãzute la art. 55 din lege, trebuie sã aibã
în vedere cã:
a) în ceea ce priveºte omisiunea notificãrii, se disting
urmãtoarele categorii:
Ñ încãlcãri de scurtã duratã (mai puþin de o lunã);
Ñ încãlcãri de duratã medie (1Ñ3 luni);
Ñ încãlcãri de lungã duratã (peste 3 luni);

b) în ceea ce priveºte nefurnizarea informaþiilor sau
furnizarea de informaþii inexacte, se vor avea în vedere
urmãtoarele categorii:
Ñ încãlcãri de scurtã duratã (mai puþin de 7 zile);
Ñ încãlcãri de duratã medie (7Ñ14 zile);
Ñ încãlcãri de lungã duratã (peste 14 zile).
În funcþie de încadrarea faptei conform criteriilor
prevãzute la lit. a) ºi b), nivelul de bazã se stabileºte dupã
cum urmeazã:
Ñ nivel de bazã minim Ñ 0,2% din cifra de afaceri;
Ñ nivel de bazã mediu Ñ 0,4% din cifra de afaceri;
Ñ nivel de bazã mare Ñ 0,8% din cifra de afaceri.
III. Individualizarea amenzii
În urma stabilirii nivelului de bazã, individualizarea
amenzii se va face þinându-se cont de circumstanþele
agravante sau atenuante existente.
Aceasta va permite aplicarea unor tratamente
diferenþiate agenþilor economici în funcþie de natura faptei
sãvârºite, precum ºi de circumstanþele agravante/atenuante,
reþinute pentru fiecare caz.
1. Nivelul de bazã se va majora atunci când existã
circumstanþe agravante, precum:
Ñ încãlcãri repetate de acelaºi tip, sãvârºite de acelaºi
agent economic;
Ñ refuzul de a coopera, tentativele de obstrucþionare a
Consiliului Concurenþei în cursul investigaþiilor sale;
Ñ rolul de conducãtor/iniþiator al încãlcãrii;
Ñ mãsuri represive asupra altor agenþi economici pentru
a-i determina sã respecte deciziile sau practicile
anticoncurenþiale;
Ñ necesitatea de a majora sancþiunile pentru a depãºi
cuantumul câºtigurilor ilicite realizate ca urmare a încãlcãrii,
atunci când estimarea acestui cuantum este obiectiv
posibilã;
Ñ altele.
2. Nivelul de bazã se va diminua atunci când existã
circumstanþe atenuante, precum:
Ñ rolul exclusiv pasiv sau imitativ în realizarea
încãlcãrii;
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Ñ netranspunerea în practicã a acordurilor/practicilor
anticoncurenþiale;
Ñ încetarea încãlcãrilor încã de la primele intervenþii ale
Consiliului Concurenþei;
Ñ existenþa unei îndoieli rezonabile din partea agentului
economic cu privire la caracterul contravenþional al
comportamentului restrictiv;
Ñ încãlcãrile sãvârºite din neglijenþã, fãrã intenþie;
Ñ colaborarea efectivã a agentului economic în cadrul
procedurii declanºate de Consiliul Concurenþei;
Ñ altele.
3. În urma stabilirii circumstanþelor agravante/atenuante,
individualizarea amenzii, în cazul contravenþiilor prevãzute
la art. 55 din lege, se va face astfel:
Ñ în cazul nivelului de bazã minim, amenda de aplicat
va fi pânã la 0,4% din cifra de afaceri a contravenientului;
Ñ în cazul nivelului de bazã mediu, amenda de aplicat
va fi stabilitã de la 0,2% la 0,8% din cifra de afaceri a
contravenientului;
Ñ în cazul nivelului de bazã mare, amenda de aplicat
va fi stabilitã de la 0,4% la 1% din cifra de afaceri a
contravenientului.
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IV. Dispoziþii finale
a) Pentru contravenþiile prevãzute la art. 55 din lege,
rezultatul final al calculului amenzii conform acestei metode
(cuantum de bazã cãruia i se aplicã procente de
agravare/de diminuare) nu poate în nici un caz sã
depãºeascã 1% din cifra de afaceri totalã din anul financiar
anterior sancþionãrii.
b) În funcþie de circumstanþe se impune ca, dupã
efectuarea calculelor de mai sus, sã se þinã seama de
anumite date obiective, precum: un context economic
specific, eventualele avantaje economice sau financiare
obþinute de autorii încãlcãrii, caracteristicile specifice
agentului economic în cauzã, precum ºi capacitatea sa de
a plãti amenda, în contextul social respectiv, pentru a
adapta cuantumul amenzilor preconizate.
c) În cazurile ce implicã asociaþii de agenþi economici,
amenzile vor fi aplicate individual fiecãrui agent economic
care face parte din asociaþie.
În situaþia în care acest lucru nu este posibil (de
exemplu, foarte mulþi agenþi economici membri ai unei
asociaþii), trebuie sã i se aplice asociaþiei o amendã
globalã calculatã conform principiilor prezentate mai sus,
dar echivalentã cu totalul amenzilor individuale ce ar fi
putut fi aplicate fiecãrui membru al acestei asociaþii.

CONSILIUL CONCURENÞEI

ORDIN
pentru punerea în aplicare a Instrucþiunilor privind individualizarea sancþiunilor
pentru contravenþiile prevãzute la art. 56 din Legea concurenþei nr. 21/1996
În baza:
Ñ Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenþei;
Ñ prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) ºi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurenþei
nr. 21/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
preºedintele Consiliului Concurenþei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În urma adoptãrii lor în plenul Consiliului
Concurenþei, se pun în aplicare Instrucþiunile privind
individualizarea sancþiunilor pentru contravenþiile prevãzute
la art. 56 din Legea concurenþei nr. 21/1996, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concurenþei vor urmãri punerea în aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin ºi instrucþiunile menþionate la
art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Preºedintele Consiliului Concurenþei,
Mihai Berinde
Bucureºti, 10 mai 2004.
Nr. 107.
ANEXÃ

INSTRUCÞIUNI
privind individualizarea sancþiunilor pentru contravenþiile prevãzute la art. 56 din Legea concurenþei nr. 21/1996
În temeiul art. 28 alin. (1) ºi (3) din Legea concurenþei
nr. 21/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Consiliul
Concurenþei adoptã prezentele instrucþiuni.
I. Introducere
Scopul prezentelor instrucþiuni, emise în aplicarea art. 57
din Legea concurenþei nr. 21/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, este de
a stabili modalitãþile de individualizare a sancþiunilor în cazul
sãvârºirii unei contravenþii dintre cele prevãzute la art. 56 din
lege, þinând seama de gravitatea ºi durata faptei, precum ºi
de consecinþele acesteia asupra concurenþei.
Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se
bazeazã pe fixarea unui nivel de bazã care se va majora în
cazul existenþei circumstanþelor agravante sau se va reduce
în cazul existenþei circumstanþelor atenuante.

II. Nivelul de bazã
Nivelul de bazã se determinã în funcþie de gravitatea ºi
durata faptei ºi a consecinþelor sale asupra concurenþei,
criterii prevãzute la art. 57 din lege.
A. Gravitate
În evaluarea gravitãþii încãlcãrii se vor lua în considerare
natura faptei, impactul concret asupra pieþei al acesteia, când
acesta poate fi mãsurat, precum ºi mãrimea pieþei geografice
relevante.
În funcþie de gravitate, aceste fapte se împart în trei
categorii:
¥ fapte de gravitate micã:
Ñ acestea pot fi restricþionãri, în general, de naturã
verticalã, cu un impact limitat asupra pieþei, care afecteazã o
parte substanþialã, dar relativ limitatã a acesteia.
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Cuantum preconizat: pânã la 2% din cifra de afaceri a
contravenientului;
¥ fapte de gravitate medie:
Ñ cel mai adesea este vorba de restricþii pe orizontalã
sau pe verticalã, dar a cãror aplicare este mai riguroasã
decât în cazul precedent, având un impact mai mare pe
piaþã ºi producând efecte pe zone întinse ale pieþei
româneºti. Poate fi vorba ºi despre abuzul de poziþie
dominantã (refuzul de a livra, discriminãri, excluderi,
discounturi de fidelitate acordate de agenþi economici care
beneficiazã de o poziþie dominantã în scopul excluderii
concurenþilor de pe piaþã etc.).
Cuantum preconizat: de la 2% pânã la 4% din cifra de
afaceri a contravenientului;
¥ fapte de gravitate mare;
Ñ acestea vor fi, în general, restricþionãri orizontale de
tipul cartelurilor, în vederea fixãrii preþurilor ºi a împãrþirii
cotelor de piaþã, sau alte practici care împiedicã buna
funcþionare a pieþei, precum ºi cele care urmãresc împãrþirea
pieþei naþionale ºi abuzul de poziþie dominantã de cãtre
agenþii economici aflaþi în situaþia de cvasimonopol.
Cuantum preconizat: de la 4% pânã la 8% din cifra de
afaceri a contravenientului.
În cadrul fiecãreia dintre aceste categorii ºi în special
pentru faptele de gravitate medie ºi pentru cele de gravitate
mare, scala sancþiunilor reþinute va permite aplicarea unor
tratamente diferenþiate agenþilor economici în funcþie de
natura încãlcãrii sãvârºite.
De asemenea, este necesar sã se ia în considerare
capacitatea economicã efectivã a autorilor încãlcãrii de a
produce o pagubã importantã celorlalþi operatori, mai ales
consumatorilor, ºi sã se determine cuantumul amenzii la un
nivel care sã îi asigure un caracter suficient de disuasiv.
În general, se va putea þine seama ºi de faptul cã agenþii
economici de mari dimensiuni dispun, de obicei, de
cunoºtinþe ºi infrastructuri juridice ºi economice care le
permit sã aprecieze mai uºor caracterul contravenþional al
comportamentului lor ºi consecinþele ce decurg de aici, din
punct de vedere al dreptului concurenþei.
În cazul încãlcãrilor ce implicã mai mulþi agenþi economici
(tip ”cartelÒ), se va putea conveni ponderarea în anumite
cazuri a cuantumurilor determinate în cadrul fiecãreia dintre
cele trei categorii reþinute mai sus, þinându-se seama de
influenþa specificã ºi de impactul real al comportamentului
contravenþional al fiecãrui agent economic în domeniul
concurenþei, mai ales dacã existã o disparitate considerabilã
în ceea ce priveºte mãrimea agenþilor economici care
sãvârºesc încãlcãri de aceeaºi naturã.
B. Duratã
Durata încãlcãrilor trebuie sã fie luatã în considerare
pentru a distinge între urmãtoarele categorii:
a) încãlcãri de scurtã duratã (în general, mai puþin de
1 an): nu se aplicã nici un cuantum adiþional;
b) încãlcãri de duratã medie (în general de la 1 la 5 ani):
creºtere de pânã la 50% din cuantumul determinat de
gravitatea faptei;
c) încãlcãri de lungã duratã (în general, peste 5 ani):
creºtere a cuantumului amenzii cu pânã la 10% pe an din
cuantumul reþinut pentru gravitatea faptei.
Aceastã abordare conduce astfel la stabilirea unui
eventual cuantum adiþional al amenzii.

Nivelul de bazã se obþine prin însumarea celor douã
cuantumuri stabilite mai sus:
x gravitate + y duratã = nivel de bazã.
III. Circumstanþe agravante
Nivelul de bazã va fi majorat atunci când existã
circumstanþe agravante, ca de exemplu:
Ñ încãlcãri repetate de acelaºi tip, sãvârºite de acelaºi
agent economic;
Ñ refuzul de a coopera sau tentativele de obstrucþionare
a Consiliului Concurenþei în cursul investigaþiilor sale;
Ñ rolul de conducãtor sau iniþiator al încãlcãrii;
Ñ mãsuri represive asupra altor agenþi economici, pentru
a-i determina sã respecte deciziile sau practicile
anticoncurenþiale;
Ñ necesitatea de a majora sancþiunile pentru a depãºi
cuantumul câºtigurilor ilicite realizate ca urmare a încãlcãrii,
atunci când estimarea acestui cuantum este obiectiv posibilã;
Ñ altele.
IV. Circumstanþe antenuante
Nivelul de bazã va fi diminuat atunci când existã
circumstanþe atenuante, ca de exemplu:
Ñ rolul exclusiv pasiv sau imitativ în privinþa încãlcãrii;
Ñ netranspunerea în practicã a acordurilor sau practicilor
anticoncurenþiale;
Ñ încetarea încãlcãrilor încã de la primele intervenþii ale
Consiliului Concurenþei, în special când acesta face verificãri;
Ñ existenþa unei îndoieli rezonabile din partea agentului
economic cu privire la caracterul contravenþional al
comportamentului restrictiv;
Ñ contravenþii sãvârºite din neglijenþã, fãrã intenþie;
Ñ colaborarea efectivã a agentului economic în cadrul
procedurii declanºate de Consiliul Concurenþei;
Ñ altele.
V. Dispoziþii finale
a) Pentru contravenþiile prevãzute la art. 56 din lege,
rezultatul final al calculului amenzii conform acestei metode
(nivel de bazã cãruia i se aplicã procente de agravare sau
de diminuare) nu poate depãºi 10% din cifra de afaceri
totalã realizatã în anul financiar anterior sancþionãrii. În cazul
în care aceasta nu poate fi determinatã, va fi luatã în
considerare cifra de afaceri aferentã anului financiar imediat
precedent anului financiar anterior sancþionãrii.
b) În funcþie de circumstanþe se impune ca dupã
efectuarea calculelor de mai sus sã se þinã seama de
anumiþi factori obiectivi, precum: un context economic
specific, eventualele avantaje economice sau financiare
obþinute de autorii încãlcãrii, caracteristicile specifice agentului
economic în discuþie, precum ºi capacitatea sa de a plãti
amenda, în contextul social respectiv, pentru a adapta
cuantumul amenzilor preconizate.
c) În cazurile ce implicã asociaþii de agenþi economici,
deciziile vor fi luate ºi amenzile vor fi impuse individual
fiecãrui agent economic care face parte din asociaþie.
În situaþia în care acest lucru nu este posibil (de
exemplu, foarte mulþi agenþi economici afiliaþi), trebuie sã i
se impunã asociaþiei o amendã globalã, calculatã conform
principiilor prezentate mai sus, dar echivalentã cu totalul
amenzilor individuale ce ar fi putut fi aplicate fiecãrui
membru al acestei asociaþii.
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