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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 201
din 14 aprilie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1, 4 ∫i 6 din Legea
nr. 85/1992 privind v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din fondurile statului
∫i din fondurile unit„˛ilor economice sau bugetare de stat, ale Legii nr. 85/1992, Ón integralitate,
precum ∫i ale Decretului-lege nr. 61/1990 privind v‚nzarea de locuin˛e construite
din fondurile statului c„tre popula˛ie
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1, 4 ∫i 6 din Legea
nr. 85/1992 privind v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„
destina˛ie construite din fondurile statului ∫i din fondurile
unit„˛ilor economice sau bugetare de stat, ale Legii
nr. 85/1992, Ón integralitate, precum ∫i ale Decretului-lege
nr. 61/1990 privind v‚nzarea de locuin˛e construite din
fondurile statului c„tre popula˛ie, excep˛ie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îAvicola“ — S.A. Ia∫i Ón Dosarul
nr. 13.075/2003 al Tribunalului Ia∫i.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
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Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, invoc‚nd Ón
acest sens jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 18 octombrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 13.075/2003, Tribunalul Ia∫i a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind v‚nzarea
de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din
fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice sau
bugetare de stat, ale Legii nr. 85/1992, Ón integralitate,
precum ∫i ale Decretului-lege nr. 61/1990 privind v‚nzarea
de locuin˛e construite din fondurile statului c„tre
popula˛ie, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îAvicola“ — S.A. Ia∫i.
Œn motivarea excep˛iei se su˛ine c„ prevederile legale
criticate contravin art. 44 alin. (2), art. 45 ∫i 53 din
Constitu˛ie, precum ∫i art. 1 din primul Protocol adi˛ional la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, raportat la art. 20 din Constitu˛ie. Autorul
excep˛iei consider„, Ón esen˛„, c„ aceste texte
constitu˛ionale sunt Ónc„lcate, Óntruc‚t societ„˛ile comerciale
proprietare ale locuin˛elor construite din fondurile unit„˛ilor
economice sau bugetare de stat sunt obligate s„ le v‚nd„
unor persoane care nu mai au nici o leg„tur„ cu
activitatea unit„˛ii, chiar dac„ locuin˛ele Ón cauz„ au fost
construite tocmai cu destina˛ia de a fi locuite de c„tre
salaria˛i. Autorul excep˛iei este nemul˛umit ∫i de faptul c„,
prin acordarea priorit„˛ii unui ofertant pentru atribuirea
locuin˛elor construite din fondurile unit„˛ii la un pre˛ mult
mai mic dec‚t cel ce s-ar ob˛ine Ón baza cererii ∫i ofertei
de pe pia˛„, se Óncalc„ dreptul de proprietate al Societ„˛ii
Comerciale îAvicola“ — S.A. Ia∫i.
Instan˛a de judecat„ consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, ea fiind de altfel
solu˛ionat„ de Curtea Constitu˛ional„ prin Decizia
nr. 278/2003, Ón sensul respingerii acesteia.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul apreciaz„ excep˛ia ca neÓntemeiat„, ar„t‚nd
c„ prevederile art. 7 din Legea nr. 85/1992 reprezint„ o
norm„ de justi˛ie social„, Óntruc‚t dau posibilitatea
chiria∫ilor s„ cumpere locuin˛ele la construirea c„rora au
contribuit direct sau indirect Ón vechiul sistem statal-juridic.
De asemenea, arat„ c„, Ón cazul privatiz„rii unit„˛ilor din
ale c„ror fonduri au fost construite locuin˛ele, obliga˛ia de
v‚nzare c„tre chiria∫i este o obliga˛ie in rem ∫i nu o
obliga˛ie in personam, care ar fi avut Ón considerare
societatea comercial„. Faptul c„ Ón aceste cazuri autoarea
excep˛iei critic„ pre˛ul de v‚nzare al locuin˛elor, stabilit Ón
condi˛iile Decretului-lege nr. 61/1990, nu prive∫te
constitu˛ionalitatea textului criticat, fiind o problem„ de
op˛iune legislativ„. Œn sensul celor ar„tate este invocat„
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile legale
criticate sunt constitu˛ionale. Este invocat„ jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale, care a constatat c„ aceste prevederi

nu contravin dispozi˛iilor art. 44 din Constitu˛ie, Óntruc‚t,
potrivit alin. (1) teza a doua din acest articol, con˛inutul ∫i
limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. Cu
privire la critica de neconstitu˛ionalitate fa˛„ de art. 53 din
Constitu˛ie, arat„, de asemenea, c„, Ón jurispruden˛a sa Ón
materie, Curtea a statuat c„ limitarea legal„ a exercit„rii
dreptului de proprietate este conform„ cu dispozi˛iile
constitu˛ionale invocate, fiind justificat„ din punct de vedere
social ∫i moral. ™i, Ón fine, Ón ceea ce prive∫te critica de
neconstitu˛ionalitate fa˛„ de art. 45 din Constitu˛ie, arat„ c„
acest text constitu˛ional nu este incident Ón cauz„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, prevederile
legale criticate, raportate la dispozi˛iile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei Ól constituie art. 7 alin. 1, 4 ∫i 6 din
Legea nr. 85/1992, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, Legea
nr. 85/1992, Ón integralitate, precum ∫i Decretul-lege
nr. 61/1990, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990.
Textul art. 7 alin. 1, 4 ∫i 6 are urm„toarea redactare:
îLocuin˛ele construite din fondurile unit„˛ilor economice sau
bugetare de stat, p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
legi, altele dec‚t locuin˛ele de interven˛ie, vor fi v‚ndute
titularilor contractelor de Ónchiriere, la cererea acestora, cu
plata integral„ sau Ón rate a pre˛ului, Ón condi˛iile Decretuluilege nr. 61/1990 ∫i ale prezentei legi. [...]
Evaluarea ∫i v‚nzarea locuin˛elor prev„zute la alin. 1 ∫i 2 ∫i
la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au Óncheiat contracte de
v‚nzare-cump„rare p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
legi, se vor face Ón condi˛iile Decretului-lege nr. 61/1990 ∫i ale
prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la
coeficien˛ii de uzur„ din Decretul nr. 93/1977, la un pre˛ indexat
Ón func˛ie de cre∫terea salariului minim brut pe ˛ar„ la data
cump„r„rii, fa˛„ de cel existent la data intr„rii Ón vigoare a Legii
nr. 85/1992 [...]
Beneficiaz„ de prevederile alin. 1 ∫i chiria∫ii care nu sunt
angaja˛ii unit„˛ilor proprietare.“
Textele constitu˛ionale considerate de autorul excep˛iei a
fi Ónc„lcate sunt cele ale art. 44 alin. (2), ale art. 45 ∫i 53,
care au urm„torul con˛inut:
— Art. 44 alin. (2): îProprietatea privat„ este garantat„ ∫i
ocrotit„ Ón mod egal de lege, indiferent de titular. Cet„˛enii
str„ini ∫i apatrizii pot dob‚ndi dreptul de proprietate privat„
asupra terenurilor numai Ón condi˛iile rezultate din aderarea
Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i din alte tratate
interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, pe baz„ de
reciprocitate, Ón condi˛iile prev„zute prin lege organic„, precum
∫i prin mo∫tenire legal„“;
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— Art. 45: îAccesul liber al persoanei la o activitate
economic„, libera ini˛iativ„ ∫i exercitarea acestora Ón condi˛iile
legii sunt garantate.“;
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,
dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii.“
De asemenea, autorul excep˛iei a invocat ∫i Ónc„lcarea
prevederilor art. 1 din primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, prevederi care au urm„torul cuprins:
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale
dreptului interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor
de a adopta legile pe care le consider„ necesare pentru a
reglementa folosin˛a bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii, sau a
amenzilor.“
Cu privire la excep˛ia ridicat„, Curtea constat„ c„ at‚t
prevederile art. 7 din Legea nr. 85/1992, c‚t ∫i legea Ón
integralitatea ei, precum ∫i Decretul-lege nr. 61/1990 au
mai f„cut obiectul controlului de constitu˛ionalitate, prin
raportare la unele dintre textele constitu˛ionale invocate ∫i
Ón cauza de fa˛„.
Astfel, prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 40
din 14 martie 2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 242 din 1 iunie 2000, Decizia
nr. 164 din 22 mai 2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001, Decizia
nr. 278 din 1 iulie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 565 din 6 august 2003, Decizia
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nr. 104 din 9 martie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, ∫i Decizia
nr. 223 din 18 mai 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 532 din 14 iunie 2004, Curtea
Constitu˛ional„ a respins excep˛iile de neconstitu˛ionalitate
privind aceste dispozi˛ii.
Œn aceste decizii Curtea a statuat c„ prin Legea
nr. 85/1992 a fost consacrat„ îo norm„ de justi˛ie social„,
Óntruc‚t d„ posibilitatea chiria∫ilor s„ cumpere locuin˛ele la
construirea c„rora au contribuit direct sau indirect Ón
vechiul sistem statal-juridic. Œn cazul privatiz„rii unit„˛ilor din
ale c„ror fonduri a fost construit„ locuin˛a ce a f„cut
obiectul v‚nz„rii, obliga˛ia de v‚nzare c„tre chiria∫i,
prev„zut„ de dispozi˛iile Legii nr. 85/1992, este — astfel
cum a statut Curtea Constitu˛ional„ — o obliga˛ie in rem,
deci Ón considerarea obiectului (locuin˛a construit„ din
fondurile unit„˛ii economice sau bugetare), iar nu o
obliga˛ie in personam, care ar fi avut Ón considerare
societatea comercial„ ce a luat na∫tere pe calea
privatiz„rii“.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi de natur„ s„
determine reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, at‚t solu˛iile, c‚t ∫i considerentele cuprinse Ón
aceste decizii Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón cauza de
fa˛„.
Referitor la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
Decretului-lege nr. 61/1990, Curtea observ„ c„ de fapt
autorul excep˛iei nu critic„ obligativitatea Ónstr„in„rii
locuin˛elor, ci pre˛ul de v‚nzare al acestora. Or, aceasta nu
este o problem„ de constitu˛ionalitate, ci una de op˛iune
legislativ„. Legiuitorul a Ón˛eles s„ stabileasc„ pre˛ul de
v‚nzare Óntr-un cuantum care s„ permit„ chiria∫ilor s„ Ó∫i
poat„ exercita efectiv dreptul la cump„rarea locuin˛elor, Ón
cazul unui pre˛ ridicat dreptul acestora devenind iluzoriu.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate
raportat„ la art. 45 din Constitu˛ie, text care garanteaz„
accesul liber al persoanei la o activitate economic„ ∫i
libera ini˛iativ„, Curtea constat„ c„ nu este incident Ón
cauz„.

Pentru motivele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1, 4 ∫i 6 din Legea nr. 85/1992 privind
v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice sau
bugetare de stat, ale Legii nr. 85/1992 Ón integralitate, precum ∫i ale Decretului-lege nr. 61/1990 privind v‚nzarea de
locuin˛e construite din fondurile statului c„tre popula˛ie, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îAvicola“ — S.A. Ia∫i
Ón Dosarul nr. 13.075/2003 al Tribunalului Ia∫i.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 aprilie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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ACTE

ALE

CONSILIULUI

CONCURENﬁEI

CONSILIUL CONCURENﬁEI

ORDIN
pentru punerea Ón aplicare a Instruc˛iunilor privind solu˛ionarea de c„tre Consiliul Concuren˛ei
a pl‚ngerilor referitoare la prevederile art. 5 ∫i 6 din Legea concuren˛ei nr. 21/1996,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Œn baza:
— Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concuren˛ei;
— prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) ∫i ale art. 29 alin. (1) din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œn urma adopt„rii Ón plenul Consiliului
Concuren˛ei, se pun Ón aplicare Instruc˛iunile privind
solu˛ionarea de c„tre Consiliul Concuren˛ei a pl‚ngerilor
referitoare la prevederile art. 5 ∫i 6 din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, prev„zute
Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concuren˛ei vor urm„ri punerea Ón aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin ∫i instruc˛iunile men˛ionate la
art. 1 vor fi publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei,
Mihai Berinde
Bucure∫ti, 24 mai 2005.
Nr. 90.
ANEX√

INSTRUCﬁIUNI
privind solu˛ionarea de c„tre Consiliul Concuren˛ei a pl‚ngerilor referitoare la prevederile art. 5 ∫i 6
din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
I. Introducere
1. Consiliul Concuren˛ei dore∫te s„ Óncurajeze cet„˛enii
∫i agen˛ii economici s„ i se adreseze, ca autoritate public„
abilitat„, pentru a sesiza posibilele Ónc„lc„ri ale regulilor de
concuren˛„.
La nivelul Consiliului Concuren˛ei exist„ dou„ modalit„˛i
pentru a realiza acest lucru, una dintre acestea fiind
Ónregistrarea unei pl‚ngeri conform art. 2 alin. (2) din
Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 ∫i 6 din
Legea concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, privind practicile anticoncuren˛iale Ón
cazul pl‚ngerilor1), denumit Ón continuare regulament. Œn
conformitate cu art. 3 alin. (2) din regulament, aceste
pl‚ngeri trebuie s„ Óndeplineasc„ anumite cerin˛e.
2. Cealalt„ modalitate o reprezint„ furnizarea de
informa˛ii Consiliului Concuren˛ei referitoare la pia˛„, f„r„ a
fi necesar„ Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute pentru pl‚ngeri,
a∫a cum prevede art. 3 alin. (2) din regulament. Aceste
informa˛ii pot constitui puncte de pornire pentru declan∫area
unor investiga˛ii de c„tre Consiliul Concuren˛ei.
II. Diferite posibilit„˛i pentru Ónaintarea pl‚ngerilor care
indic„ posibile Ónc„lc„ri ale art. 5 sau 6 din Legea
concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare
3. Œn timp ce instan˛ele judec„tore∫ti, pe baza
principiului ap„r„rii drepturilor indivizilor, sunt abilitate ∫i
sunt obligate s„ judece toate cauzele deduse judec„˛ii lor,
1)

Consiliul Concuren˛ei nu poate investiga toate pl‚ngerile,
fiind obligat s„ Ó∫i stabileasc„ priorit„˛ile Ón ceea ce prive∫te
aceast„ activitate. Consiliul Concuren˛ei, abilitat cu
asigurarea aplic„rii principiilor prev„zute la art. 5 ∫i 6 din
Legea concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, denumit„ Ón continuare lege, ∫i
responsabil de definirea ∫i punerea Ón aplicare a politicii
concuren˛iale la nivel na˛ional, pentru a realiza aceast„
sarcin„ Ón mod eficient, este abilitat s„ stabileasc„ diferite
grade de prioritate Ón investigarea pl‚ngerilor cu care este
sesizat.
4. Potrivit prezentelor instruc˛iuni, Consiliul Concuren˛ei
urm„re∫te s„ Ó∫i concentreze resursele sale pe urm„toarele
direc˛ii:
a) aplicarea regulilor de concuren˛„ Ón cazurile care sunt
Ón mod clar de competen˛a sa, pun‚ndu-se accent pe
analiza celor mai grave Ónc„lc„ri ale legisla˛iei de protec˛ie
a concuren˛ei;
b) analizarea cazurilor Ón care Consiliul Concuren˛ei
trebuie s„ ac˛ioneze Ón scopul definirii politicii de
concuren˛„ ∫i/sau s„ asigure aplicarea coerent„ a art. 5 ∫i
6 din lege.
Complementaritatea de roluri a autorit„˛ii publice
∫i a particularilor Ón vederea aplic„rii art. 5 ∫i 6 din lege

5. Instan˛ele judec„tore∫ti sunt abilitate s„ apere
drepturile persoanelor fizice ∫i ale celor juridice, care
decurg din prevederile art. 5 ∫i 6 din lege.

Aprobat prin Ordinul pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei nr. 81/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004.
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6. Instan˛ele judec„tore∫ti pot decide asupra validit„˛ii
sau nulit„˛ii contractelor Óncheiate ∫i numai ele pot acorda
desp„gubiri persoanelor fizice Ón cazul Ónc„lc„rii art. 5 ∫i 6
din lege. Pentru a asigura eficacitatea deplin„ a regulilor Ón
domeniul concuren˛ei, orice persoan„ poate solicita
desp„gubiri pentru prejudiciile suferite, cauzate de un
contract sau de un comportament susceptibil s„ restr‚ng„
ori s„ denatureze concuren˛a. Aceste ac˛iuni Ón recuperarea
daunelor Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti, av‚nd natura de
a descuraja agen˛ii economici de a Óncheia sau de a aplica
acordurile ori practicile care restr‚ng concuren˛a, sunt
susceptibile s„ contribuie semnificativ la men˛inerea unei
concuren˛e efective.
7. Ac˛iunea Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti are
urm„toarele avantaje pentru reclaman˛i:
a) instan˛ele judec„tore∫ti pot acorda desp„gubiri pentru
pierderile suferite ca o consecin˛„ a Ónc„lc„rii art. 5 ∫i 6
din lege, pot dispune m„suri asigur„torii ∫i pot acorda
cheltuieli de judecat„;
b) instan˛ele judec„tore∫ti pot decide asupra
revendic„rilor referitoare la pl„˛i sau la executarea
obliga˛iilor contractuale Óntemeiate pe un contract sau acord
analizat conform prevederilor art. 5 din lege.

relevante Ón cauz„, care nu le sunt disponibile
reclaman˛ilor.
Œn unele cazuri particulare, Ón baza art. 3 alin. (2) din
regulament, Consiliul Concuren˛ei poate acorda o derogare
de la obliga˛ia de a furniza informa˛ii Ón leg„tur„ cu o parte
din cele solicitate Ón cadrul Formularului de pl‚ngere.
Consiliul Concuren˛ei are Ón vedere c„ aceast„ posibilitate
este menit„, Ón special, s„ faciliteze Óntocmirea pl‚ngerilor
de c„tre asocia˛iile de consumatori, atunci c‚nd acestea nu
au acces la informa˛ii specifice provenind din sfera
agen˛ilor economici Ómpotriva c„rora se pl‚ng, informa˛ii
altfel necesare pentru Óntocmirea unei pl‚ngeri conform
Formularului de pl‚ngere.
13. Coresponden˛a adresat„ Consiliului Concuren˛ei,
care nu Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la art. 3 alin. (2)
∫i (3) din regulament ∫i care, deci, nu constituie o pl‚ngere
Ón sensul art. 40 lit. b) din lege, va fi considerat„ de c„tre
Consiliul Concuren˛ei ca fiind o informare general„
susceptibil„ de a conduce la declan∫area unei investiga˛ii
din oficiu, Ón baza art. 40 lit. a) din lege, dac„ Consiliul
Concuren˛ei o consider„ util„.

III. Œnaintarea unei pl‚ngeri la Consiliul Concuren˛ei Ón
conformitate cu art. 40 lit. b) din lege
8. Œn conformitate cu art. 40 lit. b) din lege, persoanele
fizice sau juridice care demonstreaz„ un interes legitim
sunt Óndrept„˛ite s„ Ónainteze o pl‚ngere pentru a solicita
Consiliului Concuren˛ei s„ constate o Ónc„lcare a art. 5 ∫i 6
din lege sau pentru a solicita Óncetarea unei Ónc„lc„ri a
legii, Ón conformitate cu art. 50 lit. a) din lege. Prezenta
parte a acestor instruc˛iuni explic„ cerin˛ele aplicabile unor
pl‚ngeri Ónaintate Ón baza art. 40 lit. b) din lege, evaluarea
lor ∫i procedura urm„rit„ de c„tre Consiliul Concuren˛ei.
9. Consiliul Concuren˛ei, spre deosebire de instan˛ele
judec„tore∫ti, a c„ror sarcin„ este aceea de a ap„ra
drepturile individuale ale persoanelor, este o autoritate
administrativ„ autonom„ care trebuie s„ ac˛ioneze Ón
interesul public. Definirea priorit„˛ilor constituie un element
inerent exercit„rii activit„˛ii Consiliului Concuren˛ei Ón
misiunea sa de serviciu public.
10. Consiliul Concuren˛ei este abilitat s„ stabileasc„
diferite grade de prioritate pentru pl‚ngerile pe care le are
de investigat. Atunci c‚nd Consiliul Concuren˛ei respinge o
pl‚ngere pe motiv c„ aceasta nu prezint„ suficient temei
de fapt ∫i de drept pentru a justifica declan∫area unei
investiga˛ii, reclamantul este Óndrept„˛it s„ primeasc„ o
decizie din partea Consiliului Concuren˛ei, f„r„ a se aduce
atingere art. 4 alin. (3) din regulament.

14. Persoanele fizice ∫i juridice care demonstreaz„ un
interes legitim, conform art. 40 lit. b) din lege, pot depune
o pl‚ngere la Consiliul Concuren˛ei.
15. Œn practica Consiliului Concuren˛ei, condi˛ia cu
privire la interesul legitim nu a ridicat dec‚t rareori Óndoieli,
Ón m„sura Ón care majoritatea reclaman˛ilor au fost afecta˛i
Ón mod direct de pretinsa Ónc„lcare a legii. Cu toate
acestea, exist„ situa˛ii Ón care condi˛ia unui îinteres legitim“
Ón sensul art. 40 lit. b) din lege necesit„ o analiz„
suplimentar„ pentru a se stabili dac„ aceasta este
Óndeplinit„. Cea mai bun„ orientare Ón acest sens poate fi
furnizat„ printr-un set neexhaustiv de exemple.
16. Astfel, o asocia˛ie de agen˛i economici poate invoca
un interes legitim Ón introducerea unei pl‚ngeri, chiar dac„
asocia˛ia nu este afectat„ Ón mod direct de comportamentul
denun˛at, ca un agent economic ce opereaz„ pe pia˛a
relevant„, cu condi˛ia ca, pe de o parte, asocia˛ia s„ aib„
dreptul de a reprezenta interesele membrilor s„i ∫i, pe de
alt„ parte, comportamentul denun˛at s„ fie susceptibil de a
leza interesele membrilor asocia˛iei. Dimpotriv„, Consiliul
Concuren˛ei este Óndrept„˛it s„ nu dea curs unei pl‚ngeri a
unei asocia˛ii de agen˛i economici ai c„rei membri nu au
participat la opera˛iuni comerciale de tipul celor denun˛ate
Ón cadrul pl‚ngerii.
17. Din aceste considerente se poate deduce c„ agen˛ii
economici, ei Ón∫i∫i sau prin asocia˛iile care sunt
Ómputernicite s„ le reprezinte interesele, pot valorifica un
interes legitim atunci c‚nd opereaz„ pe pia˛a relevant„ sau
c‚nd comportamentul denun˛at este susceptibil de
afectarea Ón mod direct a intereselor lor. Un interes legitim
poate fi invocat, de exemplu, de c„tre p„r˛ile unei
Ón˛elegeri sau practici denun˛ate, de c„tre concuren˛ii ale
c„ror interese au fost pe nedrept afectate de
comportamentul care constituie subiectul pl‚ngerii sau de
c„tre agen˛ii economici exclu∫i dintr-un sistem de
distribu˛ie.
18. Asocia˛iile de consumatori pot ∫i ele s„ depun„
pl‚ngeri la Consiliul Concuren˛ei. Mai mult dec‚t at‚t,
Consiliul Concuren˛ei este de p„rere c„ pot fi Ón pozi˛ia de
a avea un interes legitim ∫i consumatorii individuali ale
c„ror interese economice sunt afectate Ón mod direct prin
faptul c„ sunt cump„r„tori ai bunurilor sau serviciilor care
constituie obiectul unei Ónc„lc„ri a legii.

A. Depunerea unei pl‚ngeri conform art. 40 lit. b) din
lege
a) Formularul de depunere a unei pl‚ngeri

11. Œn scopul interven˛iei Consiliului Concuren˛ei Ón baza
art. 50 lit. a) din lege, o pl‚ngere Ónaintat„ conform art. 40
lit. b) din lege poate avea ca obiect doar o pretins„
Ónc„lcare a art. 5 sau 6 din lege. O astfel de pl‚ngere
trebuie s„ se conformeze cerin˛elor din Formularul de
pl‚ngere prev„zut Ón anexa la regulament.
12. Formularul de pl‚ngere solicit„ reclaman˛ilor s„
transmit„ informa˛ii complete Ón leg„tur„ cu pl‚ngerea
depus„ la Consiliul Concuren˛ei. Ace∫tia trebuie s„
furnizeze ∫i copii ale documentelor de sus˛inere relevante
care le sunt Ón mod rezonabil disponibile ∫i, Ón m„sura
posibilului, s„ furnizeze Consiliului Concuren˛ei indica˛ii de
unde acesta ar putea ob˛ine informa˛iile ∫i documentele

b) Interesul legitim
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19. Œn schimb, Consiliul Concuren˛ei nu consider„ un
interes legitim Ón sensul art. 40 lit. b) din lege interesul
persoanelor sau organiza˛iilor care doresc s„ ac˛ioneze Ón
virtutea unor considerente de interes general, f„r„ a
demonstra c„ ele sau membrii lor sunt Ón m„sur„ a fi
afecta˛i Ón mod direct ∫i nefavorabil de Ónc„lcarea legii (pro
bono publico).
20. Autorit„˛ile publice locale pot fi Ón m„sur„ s„
demonstreze un interes legitim Ón calitatea acestora de
cump„r„tori ori de utilizatori ai bunurilor sau serviciilor
afectate de c„tre comportamentul Ómpotriva c„ruia depun
pl‚ngere. Dimpotriv„, acestea nu pot fi considerate ca
av‚nd un interes legitim Ón sensul art. 40 lit. b) din lege Ón
m„sura Ón care aduc Ón aten˛ia Consiliului Concuren˛ei
pretinse Ónc„lc„ri pro bono publico.
21. Reclaman˛ii trebuie s„ demonstreze interesul lor
legitim. Consiliul Concuren˛ei este Óndrept„˛it, f„r„ a aduce
atingere dreptului s„u de a declan∫a o investiga˛ie din
oficiu, s„ nu dea curs pl‚ngerii unei persoane fizice sau
juridice, care nu poate demonstra un interes legitim.
Consiliul Concuren˛ei poate verifica, Ón orice etap„ a
procedurii, dac„ aceast„ condi˛ie este Óndeplinit„ sau nu.
B. Analiza pl‚ngerilor conform art. 5 ∫i 6 din lege
22. Examinarea unei pl‚ngeri denun˛‚nd Ónc„lc„ri ale
art. 5 ∫i 6 din lege implic„ dou„ aspecte, unul referitor la
faptele care trebuie stabilite pentru a dovedi Ónc„lcarea
art. 5 ∫i 6 din lege ∫i unul referitor la analiza legal„ a
comportamentului ce constituie obiectul pl‚ngerii.
23. Atunci c‚nd pl‚ngerea, chiar dac„ se conformeaz„
prevederilor art. 3 alin. (2) ∫i (3) din regulament ∫i ale
Formularului de pl‚ngere, nu argumenteaz„ suficient
acuza˛iile avansate, aceasta poate fi respins„. Pentru a
respinge o pl‚ngere pe motiv c„ obiectul ei, reprezentat de
comportamentul denun˛at, nu Óncalc„ regulile de concuren˛„
sau nu intr„ sub inciden˛a acestora, Consiliul Concuren˛ei
nu este obligat s„ ia Ón considerare circumstan˛ele care nu
au fost aduse Ón aten˛ia sa de c„tre reclamant ∫i pe care
le-ar fi putut descoperi doar printr-o investigare a cazului.
24. Criteriile pentru analiza legal„ a unei Ón˛elegeri sau
practici conform art. 5 ∫i 6 din lege nu pot fi prev„zute Ón
mod exhaustiv Ón prezentele instruc˛iuni. Cu toate acestea,
poten˛ialii reclaman˛i ar trebui s„ se refere la regulamentele
∫i instruc˛iunile adoptate de Consiliul Concuren˛ei ∫i la
practica acestuia.
25. Œn˛elegerile ∫i practicile intr„ sub inciden˛a art. 5 ∫i 6
din lege atunci c‚nd sunt capabile s„ afecteze concuren˛a
pe pia˛a rom‚neasc„ ori pe o parte substan˛ial„ a
acesteia, Ón cazul art. 5 din lege, sau s„ afecteze
activitatea economic„ ori s„ prejudicieze consumatorii, Ón
cazul art. 6 din lege. Atunci c‚nd o Ón˛elegere sau o
practic„ nu Óndepline∫te aceast„ condi˛ie, nu se poate
aplica legea.
26. Œn˛elegerile ce cad sub inciden˛a art. 5 din lege pot
fi Ón˛elegeri de importan˛„ minor„, care nu presupun o
restric˛ionare apreciabil„ a concuren˛ei. Œn acest sens,
art. 8 alin. (1) din lege prevede c„ dispozi˛iile art. 5 din
lege nu se aplic„ Ón cazul agen˛ilor economici sau
grup„rilor de agen˛i economici la care cifra de afaceri
pentru exerci˛iul financiar precedent recurgerii la
comportamente susceptibile a fi calificate practici
anticoncuren˛iale nu dep„∫e∫te un plafon stabilit anual de
c„tre Consiliul Concuren˛ei ∫i:
— cota de pia˛„ total„ a agen˛ilor economici implica˛i Ón
Ón˛elegerea, decizia asocia˛iei de agen˛i economici sau
practica concertat„ nu dep„∫e∫te 5% pe nici una dintre
pie˛ele relevante afectate, Ón cazul Ón˛elegerilor, deciziilor

luate de asocia˛iile de agen˛i economici ori practicilor
concertate dintre agen˛ii economici concuren˛i; sau
— cota de pia˛„ a fiec„rui agent economic implicat Ón
Ón˛elegerea, decizia asocia˛iei de agen˛i economici sau
practica concertat„ nu dep„∫e∫te 10% pe nici una dintre
pie˛ele relevante afectate, Ón cazul Ón˛elegerilor, deciziilor
luate de asocia˛iile de agen˛i economici ori practicilor
concertate dintre agen˛ii economici care nu sunt concuren˛i.
Conform prevederilor art. 8 alin. (2) din lege, limitele
prev„zute la alin. (1) al aceluia∫i articol nu sunt aplicabile
practicilor anticoncuren˛iale interzise prin prevederile art. 5
din lege, atunci c‚nd acestea privesc pre˛uri, tarife,
acorduri de partajare a pie˛ei sau licita˛ii.
27. Œn˛elegerile care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón
regulamentele de exceptare pe categorii sunt prezumate a
Óndeplini condi˛iile prev„zute la art. 5 alin. (2) din lege.
Pentru ca beneficiul except„rii s„ fie retras de c„tre
Consiliul Concuren˛ei, acesta, dup„ ce a procedat la o
analiz„ individual„, trebuie s„ ajung„ la concluzia c„
acordul c„ruia i se aplic„ aceste regulamente de exceptare
pe categorii are efecte incompatibile cu art. 5 alin. (2) din
lege. Condi˛iile retragerii beneficiului except„rii sunt
prev„zute Ón regulamentele de exceptare pe categorii.
28. Œn˛elegerile care restric˛ioneaz„ concuren˛a Ón sensul
art. 5 alin. (1) din lege pot Óndeplini condi˛iile prev„zute la
art. 5 alin. (2) din lege. Conform art. 5 alin. (3) din lege,
agen˛ii economici sau asocia˛iile de agen˛i economici pot
solicita Consiliului Concuren˛ei dispens„, prob‚nd
Óndeplinirea condi˛iilor stabilite la alin. (2) al aceluia∫i
articol.
C. Procedurile de analiz„ a pl‚ngerilor de c„tre
Consiliul Concuren˛ei
a) Cadrul general

29. Consiliul Concuren˛ei nu este obligat s„ declan∫eze
o investiga˛ie pe baza fiec„rei pl‚ngeri transmise, pentru a
stabili dac„ a fost s„v‚r∫it„ o Ónc„lcare a legii. Cu toate
acestea, Consiliul Concuren˛ei are datoria de a analiza cu
aten˛ie elementele de fapt ∫i de drept aduse Ón aten˛ia sa
de c„tre reclamant, Ón scopul de a stabili dac„ acele
elemente indic„ un comportament care este Ón m„sur„ s„
Óncalce art. 5 sau 6 din lege.
30. Œn cadrul procedurii de analiz„ a unei pl‚ngeri de
c„tre Consiliul Concuren˛ei se pot distinge diferite etape.
31. Œn cadrul primei etape, Ón urma primirii pl‚ngerii,
Consiliul Concuren˛ei o examineaz„ ∫i poate colecta
informa˛ii suplimentare, Ón scopul de a decide cum va
ac˛iona referitor la pl‚ngerea respectiv„.
32. Œn etapa a doua, Consiliul Concuren˛ei poate analiza
cazul, Ón scopul de a ini˛ia procedurile conform art. 50
lit. a) din lege Ómpotriva agen˛ilor economici reclama˛i Ón
pl‚ngere. Dac„ Consiliul Concuren˛ei consider„ c„ nu sunt
suficiente temeiuri pentru a ac˛iona Ón baza unei pl‚ngeri,
va informa reclamantul asupra motivelor sale ∫i Ói va oferi
acestuia posibilitatea de a transmite informa˛ii suplimentare
Ón cadrul unui termen limit„, conform prevederilor art. 4
alin. (1) din regulament.
33. Dac„ reclamantul nu Ó∫i face cunoscut punctul s„u
de vedere Ón cadrul termenului limit„ stabilit de Consiliul
Concuren˛ei, pl‚ngerea sa este considerat„ ca fiind retras„,
conform art. 4 alin. (3) din regulament. Œn toate celelalte
cazuri, Ón cea de-a treia etap„ a procedurii, Consiliul
Concuren˛ei ia cuno∫tin˛„ de observa˛iile transmise de c„tre
reclamant ∫i fie ini˛iaz„ o procedur„ de investiga˛ie
Ómpotriva subiectului pl‚ngerii, fie adopt„ o decizie de
respingere a pl‚ngerii.
34. Œn toate etapele procedurii, reclamantul beneficiaz„
de o serie de drepturi, prev„zute Ón special la art. 4 ∫i 5
din regulament. Cu toate acestea, procedurile Ón fa˛a
Consiliului Concuren˛ei nu constituie proceduri contradictorii
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Óntre reclamant, pe de o parte, ∫i companiile care sunt
subiectul investiga˛iei, pe de alt„ parte. Prin urmare,
drepturile procedurale ale reclamantului sunt mai pu˛in
cuprinz„toare dec‚t drepturile de ap„rare a agen˛ilor
economici Ómpotriva c„rora Consiliul Concuren˛ei conduce
aceast„ investiga˛ie.
b) Termenul de informare a reclamantului asupra ac˛iunii avute Ón
vedere de c„tre Consiliul Concuren˛ei

35. Consiliul Concuren˛ei are obliga˛ia de a lua o
decizie asupra unei pl‚ngeri Óntr-un termen de 30 de zile
de la data Ónregistr„rii acesteia, conform art. 46 din lege.
36. Œn consecin˛„, Ón acest termen de 30 de zile
Consiliul Concuren˛ei va comunica reclamantului cursul
propus al ac˛iunii, Ón sensul de declan∫are a unei
investiga˛ii sau de respingere a pl‚ngerii. Atunci c‚nd
examinarea pl‚ngerii a trecut Ón faza a doua a procedurii,
Consiliul Concuren˛ei va proceda direct la informarea
reclamantului asupra evalu„rii sale preliminare printr-o
scrisoare conform art. 4 alin. (1) din regulament.
37. Pentru a se asigura cea mai rapid„ analiz„ a
pl‚ngerilor, este de dorit ca reclamantul s„ coopereze Ón
mod diligent Ón timpul procedurilor, de exemplu prin
comunicarea c„tre Consiliul Concuren˛ei a oric„rui element
nou intervenit Ón cauz„.
c) Drepturi procedurale ale reclamantului

38. Œn cadrul etapei a treia a procedurii, dac„ s-a
declan∫at procedura de investiga˛ie, pre∫edintele Consiliului
Concuren˛ei — conform art. 48 alin. (2) din lege — poate
admite audierea autorului unei pl‚ngeri sau reclama˛ii, la
cererea acestuia. Reclamantului, a c„rui cerere de
participare a fost admis„ de c„tre pre∫edintele Consiliului
Concuren˛ei, i se va trimite, cu cel pu˛in dou„ s„pt„m‚ni
Ónainte de data fixat„ pentru audiere, o copie de pe
raportul asupra investiga˛iei, cuprinz‚nd elementele
prev„zute la art. 11 alin. (1) din regulament, numai la
cerere ∫i dac„ pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei
apreciaz„ c„ este util Ón interesul investiga˛iei, Ómpreun„ cu
cita˛ia pentru audiere.
39. Conform art. 48 alin. (3) din lege, neprezentarea
sau renun˛area la audiere, precum ∫i refuzul oric„rei
depozi˛ii sau declara˛ii nu constituie impedimente pentru
continuarea procedurii de investiga˛ie, conform art. 48
alin. (3) din lege.
40. Reclamantul poate transmite, la ini˛iativa sa ori Ón
urma unei cereri a Consiliului Concuren˛ei, documente care
con˛in secrete de afaceri sau alte informa˛ii confiden˛iale.
Informa˛iile confiden˛iale vor fi protejate de Consiliul
Concuren˛ei. Conform art. 14 din regulament, reclamantul
este obligat s„ identifice informa˛iile confiden˛iale, s„
motiveze de ce informa˛iile respective sunt considerate
confiden˛iale ∫i s„ transmit„ o versiune separat„,
neconfiden˛ial„ atunci c‚nd Ó∫i face cunoscut punctul s„u
de vedere, ca de altfel ∫i atunci c‚nd transmite subsecvent
informa˛ii suplimentare Ón cursul aceleia∫i proceduri. Mai
mult, Consiliul Concuren˛ei poate, Ón toate celelalte cazuri,
s„ solicite reclamantului care Ói furnizeaz„ documentele sau
declara˛iile s„ identifice documentele ori p„r˛ile din
documente sau declara˛ii pe care acesta le consider„ a fi
confiden˛iale. Consiliul Concuren˛ei poate, Ón special, stabili
un termen Ón care reclamantul s„ comunice motivele pentru
care consider„ c„ o informa˛ie este confiden˛ial„ ∫i s„
furnizeze o versiune neconfiden˛ial„, inclusiv o descriere
concis„ a fiec„rei piese ce con˛inea o informa˛ie eliminat„.
41. Calificarea informa˛iilor ca fiind confiden˛iale nu
Ómpiedic„ Consiliul Concuren˛ei s„ divulge ∫i s„ foloseasc„
aceste informa˛ii atunci c‚nd este necesar s„ probeze o
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Ónc„lcare a prevederilor art. 5 sau 6 din lege. Atunci c‚nd
secretele de afaceri sau informa˛iile confiden˛iale sunt
necesare pentru demonstrarea unei Ónc„lc„ri a legii,
Consiliul Concuren˛ei trebuie s„ analizeze, pentru fiecare
document, dac„ necesitatea de a dezv„lui acea informa˛ie
este mai mare dec‚t afectarea care ar rezulta din
dezv„luire.
42. Œn conformitate cu art. 4 alin. (1) din regulament,
atunci c‚nd Consiliul Concuren˛ei consider„, pe baza
analizei preliminare, s„ nu dea curs pl‚ngerii din cauza
motivelor insuficiente, va informa reclamantul printr-o
scrisoare, Ón care va indica temeiul legal, motivele care
stau la baza acestei concluzii ∫i va stabili un termen Ón
cadrul c„ruia acesta are posibilitatea s„ Ó∫i prezinte
informa˛ii sau observa˛ii suplimentare Ón fa˛a Comisiei
Consiliului Concuren˛ei. Consiliul Concuren˛ei va indica ∫i
consecin˛ele unui refuz de a r„spunde acestei oportunit„˛i,
Ón conformitate cu art. 4 alin. (3) din regulament.
43. Conform art. 5 alin. (1) din regulament, reclamantul
are dreptul de acces la informa˛iile pe care Consiliul
Concuren˛ei s-a bazat Ón formularea opiniei preliminare
asupra cazului.
44. Termenul limit„ de prezentare/transmitere a
observa˛iilor de c„tre reclamant a observa˛iilor sale
referitoare la scrisoare, termen prev„zut la art. 4 alin. (1)
din regulament, este stabilit Ón func˛ie de circumstan˛ele
cazului. Dac„ reclamantul nu r„spunde Ón cadrul termenului
stabilit de Consiliul Concuren˛ei, pl‚ngerea este considerat„
ca fiind retras„. Reclaman˛ii sunt Óndrept„˛i˛i s„ Ó∫i retrag„
pl‚ngerile Ón orice moment, dac„ doresc acest lucru.
45. Reclamantul poate solicita o prelungire a termenului
fixat pentru furnizarea comentariilor sale. Œn func˛ie de
circumstan˛ele cazului, Consiliul Concuren˛ei poate acorda
o astfel de prorogare.
46. Dac„ exist„ informa˛ii suplimentare furnizate de
reclamant ∫i acestea sunt de natur„ a schimba punctul de
vedere Ón urma analizei preliminare, Consiliul Concuren˛ei
poate declan∫a procedura de investiga˛ie Ómpotriva agen˛ilor
economici Ón cauz„. Œn cadrul acestei proceduri reclamantul
beneficiaz„ de drepturile procedurale prev„zute la pct. 38—45.
47. Œn situa˛ia Ón care observa˛iile reclamantului nu
schimb„ cursul ac˛iunii propuse a Consiliului Concuren˛ei,
acesta va respinge pl‚ngerea prin decizie.
d) Decizia Consiliului Concuren˛ei de respingere a unei pl‚ngeri

48. Atunci c‚nd Consiliul Concuren˛ei respinge o
pl‚ngere prin decizie, trebuie s„ prevad„ motivele care au
stat la baza acestei decizii Óntr-un mod care este adecvat
actului Ón discu˛ie ∫i lu‚nd Ón considerare circumstan˛ele
fiec„rui caz.
49. Expunerea motivelor avute Ón vedere trebuie s„ se
fac„ Óntr-un mod clar ∫i neechivoc, astfel Ónc‚t s„ Ói
permit„ reclamantului s„ verifice motivele deciziei, iar
instan˛ei judec„tore∫ti competente, s„ Ó∫i exercite controlul
asupra deciziei respective. Cu toate acestea, Consiliul
Concuren˛ei nu este obligat s„ adopte o pozi˛ie asupra
tuturor argumentelor ridicate de reclamant Ón sus˛inerea
pl‚ngerii sale, fiind suficient s„ expun„ considerentele de
drept ∫i de fapt care au o importan˛„ esen˛ial„ Ón contextul
deciziei.
50. Decizia de respingere a unei pl‚ngeri poate fi
atacat„ la Curtea de Apel Bucure∫ti, Sec˛ia de contencios
administrativ ∫i fiscal, Ón termen de 30 de zile de la
comunicare.
51. O decizie de respingere a unei pl‚ngeri Ól Ómpiedic„
pe reclamant s„ solicite redeschiderea procedurii, Ón afar„
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de cazul Ón care acesta aduce noi elemente de prob„
semnificative. Œn consecin˛„, coresponden˛a ulterioar„ cu
reclamantul pe aceea∫i presupus„ Ónc„lcare a legii nu
poate fi privit„ ca o nou„ pl‚ngere, cu excep˛ia cazului Ón
care probe noi semnificative sunt aduse Ón aten˛ia
Consiliului Concuren˛ei. Cu toate acestea, dreptul
Consiliului Concuren˛ei de a redeschide un caz r„m‚ne
rezervat.
e) Situa˛ii specifice

52. Conform art. 52 din lege, Ónainte de emiterea unei
decizii conform art. 50 din lege, Consiliul Concuren˛ei poate
impune — printr-o decizie privind m„suri interimare —
agen˛ilor economici implica˛i luarea oric„rei m„suri pe care
o consider„ necesar„ Ón scopul restabilirii mediului
concuren˛ial ∫i repunerii p„r˛ilor Ón situa˛ia anterioar„.
M„surile de suspendare sau de interdic˛ie a practicilor
anticoncuren˛iale constatate, precum ∫i dispozi˛iile obligatorii
date agen˛ilor economici de a reveni la situa˛ia anterioar„
vor fi dispuse de Consiliul Concuren˛ei Ón aplicarea
prevederilor art. 50 din lege, numai la constatarea unor
fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncuren˛iale
prohibite expres de lege ∫i care trebuie eliminate f„r„
Ónt‚rziere, pentru a preveni sau a opri producerea unui
prejudiciu grav ∫i cert. Aceste m„suri trebuie s„ fie strict

limitate, at‚t Ón durata, c‚t ∫i Ón obiectul lor, la ceea ce
este necesar pentru a corija afectarea liberei concuren˛e.
Deciziile privind m„surile interimare adoptate de
Consiliul Concuren˛ei vor fi comunicate de Óndat„ p„r˛ilor;
ele pot fi atacate Ón contencios administrativ la Curtea de
Apel Bucure∫ti Ón termen de 30 de zile de la comunicare.
Instan˛a poate ordona, la cerere, suspendarea execut„rii
deciziei atacate.
53. Unele persoane fizice pot dori s„ semnaleze
Consiliului Concuren˛ei eventualele Ónc„lc„ri ale art. 5 sau
6 din lege f„r„ a li se dezv„lui identitatea c„tre agen˛ii
economici viza˛i de acuza˛iile Ón cauz„. Aceste persoane
pot contacta Consiliul Concuren˛ei, care este obligat s„
respecte solicitarea acestora de a r„m‚ne anonimi, mai
pu˛in Ón cazul Ón care aceast„ cerere de a r„m‚ne anonim
este nejustificat„.
IV. Dispozi˛ii finale
54. Prezentele instruc˛iuni transpun dispozi˛iile Notei
privind solu˛ionarea pl‚ngerilor de c„tre Comisia
European„, Ón conformitate cu prevederile art. 81 ∫i 82 din
Tratatul CE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial C 101 din
27 aprilie 2004.
55. Prezentele instruc˛iuni vor fi puse Ón aplicare prin
ordin al pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei ∫i vor fi
publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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