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CONSILIUL CONCURENÞEI

REGULAMENT
pentru aplicarea prevederilor art. 5 ºi 6 din Legea concurenþei nr. 21/1996,
privind practicile anticoncurenþiale
ARTICOLUL 1

(2) Conform art. 8 din lege, prevederile art. 5 ºi 6 din
lege
nu sunt incidente în privinþa agenþilor economici sau
Dispoziþii generale
grupãrilor de agenþi economici a cãror cifrã de afaceri pen(1) Sunt interzise, fiind nule de drept, înþelegerile,
tru exerciþiul financiar precedent recurgerii la comportaexprese sau tacite, dintre agenþii economici sau asociaþiile
mente susceptibile a fi calificate practici anticoncurenþiale
de agenþi economici, orice decizii de asociere sau practici
nu depãºeºte plafonul stabilit anual de cãtre Consiliul
concertate între aceºtia, care intrã sub incidenþa art. 5
alin. (1) din Legea concurenþei nr. 21/1996, denumitã în Concurenþei, iar cota de piaþã deþinutã de agentul econocontinuare lege, în afarã de cazurile exceptate de cãtre mic sau de agenþii economici participanþi la grupare nu
Consiliul Concurenþei, prin decizie, în baza prevederilor depãºeºte 5%.
(3) Limitele prevãzute la alin. (2) nu se aplicã practicilor
art. 5 alin. (2) din lege, precum ºi folosirea abuzivã a unei
poziþii dominante deþinute de cãtre unul sau mai mulþi anticoncurenþiale care privesc preþuri, tarife, acorduri de
agenþi economici, prin recurgerea la faptele anticoncuren- partajare a pieþei sau participarea în mod concertat, cu
þiale ºi la practicile abuzive care intrã sub incidenþa art. 6 oferte trucate, la licitaþii sau la alte forme de concurs de
oferte, aceste practici
descoperite
ºi
din lege.
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dovedite, fiind interzise automat ºi sancþionate conform prevederilor legii.
(4) Cazurile de încãlcare a interdicþiilor prevãzute la
art. 5 alin. (1) ºi la art. 6 din lege, descoperite ºi investigate de Consiliul Concurenþei sau de Oficiul Concurenþei, în
condiþiile procedurii prevãzute de lege la cap. V ºi detaliate
în prezentul regulament, vor fi sancþionate prin deciziile
emise în conformitate cu prevederile cap. VI din lege.
(5) Beneficiul exceptãrii prevãzut la art. 5 alin. (2) din
lege se obþine:
a) prin dispensã acordatã de Consiliul Concurenþei pentru cazuri individuale de înþelegeri, decizii de asociere ori
practici concertate, la solicitarea agenþilor economici sau a
asociaþiilor de agenþi economici, care vor trebui sã probeze
îndeplinirea condiþiilor stabilite la art. 5 alin. (2).
Deciziile de acordare a dispenselor vor specifica data
de la care se aplicã, durata pentru care se acordã dispensa, precum ºi condiþiile ºi obligaþiile care trebuie respectate de cãtre beneficiarii dispensei.
Procedura de întocmire a cererilor pentru dispense,
informaþiile care trebuie prezentate, procedura de investigare ºi de emitere a deciziilor ºi termenele de observat
sunt stabilite prin prezentul regulament.
b) prin încadrare într-o categorie exceptatã prin regulament al Consiliului Concurenþei, pentru urmãtoarele categorii de înþelegeri, decizii de asociere ori practici concertate:
distribuþia selectivã, agregatã sau exclusivã, cumpãrarea
exclusivã, cercetare-dezvoltare, specializare, licenþã de brevete ºi comunicare de know-how, francisã, distribuþie de
autovehicule, piese de schimb ºi service, asigurãri.
Deciziile de acordare a beneficiului exceptãrii vor fi luate
pentru înþelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, notificate de cãtre agenþii economici sau asociaþiile
de agenþi economici la Consiliul Concurenþei, în condiþiile
de procedurã stabilite prin Regulamentul privind exceptarea
pe categorii de înþelegeri, decizii de asociere ori practici
concertate.
ARTICOLUL 2
Procedura de acordare a exceptãrii de la interdicþia prevãzutã
la art. 5 alin. (1) din lege, pentru înþelegerile,
deciziile de asociere ori practicile concertate

Pentru a se asigura îndeplinirea condiþiilor de încadrare în
categoria respectivã de acorduri exceptate, agenþii economici în cauzã vor putea sã renegocieze acordul;
b) pentru a obþine dispensa în cazurile individuale de
înþelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, în condiþiile prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, agenþii economici
sau asociaþiile de agenþi economici interesaþi vor solicita
Consiliului Concurenþei dispensa în condiþiile prezentului
regulament.
(2) Neobservarea prevederilor alin. (1) nu excepteazã
înþelegerile, deciziile de asociere ºi practicile concertate de
la interdicþia stabilitã prin art. 5 alin. (1) din lege, iar agenþii economici în cauzã vor fi supuºi sancþiunilor prevãzute
de aceasta, chiar dacã respectivele acorduri, decizii de
asociere ori practici concertate ar îndeplini condiþiile de
exceptare individualã ori s-ar încadra într-o categorie
exceptatã.
ARTICOLUL 3
Procedura de certificare prealabilã de cãtre Consiliul
Concurenþei cã nu existã temei pentru intervenþie în baza art. 5
alin. (1) sau a art. 6 din lege

(1) Înainte de a stabili o înþelegere, o decizie de asociere sau o practicã concertatã, ori înainte de a realiza o
poziþie dominantã pe piaþã, agenþii economici sau asociaþiile
de agenþi economici implicaþi pot solicita Consiliului
Concurenþei o certificare prealabilã cã nu existã motiv pentru intervenþie în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege
cu privire la comportamentul concurenþial preconizat.
(2) Pentru certificare, agenþii economici sau asociaþiile
de agenþi economici vor înainta cererea, în condiþiile ºi
conform procedurii stabilite prin prezentul regulament.
Cererea va fi întocmitã conform formularului-tip utilizat ºi
pentru solicitãrile de dispensã individualã, conform art. 5
alin. (2) din lege.
(3) Formularul-tip, anexat la prezentul regulament, va
putea fi folosit ºi pentru cererea de certificare prealabilã,
pentru cazurile în care comportamentul pe piaþã nu este
considerat abuz ºi nu intrã sub incidenþa art. 6 din lege.
(4) Cererilor de certificare prealabilã li se aplicã procedura de furnizare a informaþiilor, de investigare a cazului ºi
de luare a deciziilor, conform prezentului regulament.

(1) Pentru înþelegerile, deciziile de asociere ori practicile
concertate, anterioare sau posterioare intrãrii în vigoare a
ARTICOLUL 4
legii, care intrã sub incidenþa interdicþiei prevãzute la art. 5
Definirea termenilor piaþã, parte substanþialã din piaþã
alin. (1) din lege, dupã publicarea în Monitorul Oficial al
ºi poziþie dominantã, în înþelesul art. 5 ºi 6 din lege
României a Regulamentului privind exceptarea pe categorii
(1) Prin piaþã se înþelege piaþa relevantã, respectiv piaþa
de înþelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, respectiv a prezentului regulament, se va proceda dupã cum produsului ºi piaþa geograficã, afectatã de o înþelegere,
decizie de asociere, practicã concertatã sau pe care se
urmeazã:
a) pentru a beneficia de exceptarea pe categorie, dacã exercitã o poziþie dominantã.
Piaþa relevantã se defineºte în legãturã cu un produs
îndeplinesc condiþiile stabilite de Consiliul Concurenþei prin
Regulamentul privind acordarea exceptãrii pe categorii de sau cu un grup mic de produse ºi cu aria geograficã în
înþelegeri, decizii de asociere ºi practici concurenþiale, de la care acestea sunt comercializate.
Piaþa produsului include toate produsele ºi/sau serviciile
interdicþia prevãzutã la art. 5 alin. (1) din lege, agenþii economici sau asociaþiile de agenþi economici interesaþi vor care sunt considerate de cãtre consumatori ca interschimînainta notificarea la Consiliul Concurenþei, în condiþiile, ter- babile sau substituibile produselor/serviciilor agenþilor ecoCompression
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utilizãrii date, respectiv pe toþi agenþii economici care
comercializeazã aceste produse ori servicii.
Piaþa geograficã cuprinde aria în care agenþii economici
din cadrul pieþei relevante a produsului ºi/sau serviciului
sunt implicaþi în comercializare, în condiþii similare de
concurenþã, ºi care poate fi delimitatã de ariile geografice
învecinate.
(2) În aplicarea prevederilor art. 6 din lege, prin parte
substanþialã a pieþei româneºti, se înþelege acea parte din
teritoriul României care reprezintã piaþa relevantã afectatã
de comportamentul agentului economic care abuzeazã de
poziþia sa dominantã, atunci când aceasta are sau ar putea
avea consecinþe semnificative pentru economia României în
ansamblu.
(3) Prin poziþie dominantã pe piaþa relevantã se înþelege
situaþia în care un agent economic este capabil, într-o
mãsurã apreciabilã, sã se comporte independent faþã de
concurenþii ºi clienþii sãi de pe aceastã piaþã. Între
concurenþi se vor include ºi concurenþii potenþiali, adicã
agenþii economici care, în circumstanþele economice date,
au capacitatea de a intra pe piaþa relevantã cu produse de
pe alte arii geografice, inclusiv din import, sau prin adaptarea rapidã a capacitãþilor de producþie de care dispun, în
condiþii acceptabile de eficienþã.
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a) certificarea cã nu existã temei pentru intervenþie în
baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege;
b) acordarea de dispense pentru înþelegeri, decizii de
asociere sau practici concertate, care se încadreazã în prevederile art. 5 alin. (2) din lege.
(6) Ori de câte ori Consiliul Concurenþei decide pornirea
unei investigaþii pentru încãlcarea prevederilor art. 5
alin. (1) sau ale art. 6 din lege, pentru certificarea neintervenþiei sau ca urmare a cererii de dispensã în condiþiile
art. 5 alin. (2) din lege, poate solicita ca investigaþia sã fie
efectuatã de cãtre Oficiul Concurenþei, acesta fiind obligat
sã o aducã la îndeplinire în condiþiile legii ºi ale prezentului regulament.
(7) Dacã o investigaþie pentru încãlcarea dispoziþiilor
art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege a fost dispusã de
cãtre Consiliul Concurenþei, Oficiul Concurenþei nu poate
dispune efectuarea unei investigaþii în cazul respectiv.
ARTICOLUL 6
Dispoziþii generale privind procedura de desfãºurare
a investigaþiilor

(1) Descoperirea ºi investigarea încãlcãrii prevederilor
legii incumbã Consiliul Concurenþei ºi Oficiului Concurenþei,
care acþioneazã prin personalul de control de specialitate
împuternicit în acest scop conform art. 39 alin. (1) din
ARTICOLUL 5
lege.
Reguli de competenþã pentru aplicarea prevederilor art. 5
În aplicarea prevederilor art. 5 ºi 6 din lege, investigaþiºi 6 din lege
ile vor fi desfãºurate în baza competenþelor precizate la
art. 5 din prezentul regulament.
(1) Conform prevederilor art. 27 lit. a) din lege, Consiliul
(2) În cazul sãvârºirii infracþiunii prevãzute la art. 63
Concurenþei, pe linia combaterii practicilor anticoncurenþiale,
alin. (1) din lege, ºi anume în cazurile de participare cu
ia decizii în cazurile de încãlcare a dispoziþiilor art. 5 ºi 6
intenþie frauduloasã ºi în mod determinant a unei persoane
din lege, constatate în urma investigaþiilor efectuate în anufizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor
mite cazuri.
interzise de art. 5 alin. (1) ºi de art. 6 din lege ºi care nu
(2) Conform prevederilor art. 37 lit. a) ºi d) din lege,
sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale
Oficiul Concurenþei efectueazã, din proprie iniþiativã sau ca
art. 8 din lege, personalul desemnat în condiþiile alin. (1)
urmare a unei plângeri sau sesizãri, investigaþiile privind va putea efectua numai actele prevãzute la art. 214 din
aplicarea prevederilor art. 5 ºi 6 din lege ºi urmãreºte apli- Codul de procedurã penalã.
carea efectivã a deciziilor Consiliului Concurenþei, informând
(3) Procedura de investigaþie pentru cazurile de încãlasupra situaþiilor constatate.
care a prevederilor art. 5 alin. (1) ºi ale art. 6 din lege
(3) În baza art. 39 alin. (3) din lege, Consiliul cuprinde:
Concurenþei ºi Oficiul Concurenþei se vor informa reciproc
a) examinarea preliminarã a eventualelor plângeri;
asupra investigaþiilor pe care le iniþiazã ºi vor putea conlub) solicitarea de informaþii;
cra la desfãºurarea oricãrei investigaþii.
c) investigaþia propriu-zisã la faþa locului;
(4) Consiliul Concurenþei sau, dupã caz, Oficiul
d) raportul asupra investigaþiei;
Concurenþei, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) ºi ale
e) audierea;
art. 6 din lege, dispune efectuarea de investigaþii, dupã
f) luarea deciziilor.
cum urmeazã:
(4) Pentru certificarea prealabilã a cazurilor de neintera) din oficiu;
venþie ºi pentru obþinerea de dispense în condiþiile art. 5
b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice intere- alin. (2) din lege, procedura cuprinde:
sate;
a) întocmirea ºi înaintarea cererilor la Consiliul
c) la cererea oricãreia dintre autoritãþile, instituþiile, orga- Concurenþei de cãtre agenþii economici interesaþi;
nizaþiile sau a oricãruia dintre organele menþionate la
b) verificarea cererilor ºi eventuala completare ºi/sau
art. 30 lit. a) Ð f) din lege.
suplimentare a informaþiilor;
(5) Conform prevederilor art. 27 lit. b) ºi c) din lege,
c) investigarea cazului, care include consultarea terþilor
Consiliul Concurenþei poate dispune efectuarea de investi- ºi audierea pãrþilor care solicitã certificarea neintervenþiei,
gaþii, ca urmare a cererilor înaintate de agenþii economici respectiv dispensa;
Compression
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(5) În baza art. 47 din lege, ori de câte ori dispune pornirea unei investigaþii, preºedintele Consiliului Concurenþei,
respectiv ºeful Oficiului Concurenþei, desemneazã un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigaþiei, care instrumenteazã toate actele procedurii de
investigare ºi propune preºedintelui Consiliului Concurenþei,
respectiv ºefului Oficiului Concurenþei, dispunerea mãsurilor
care sunt de competenþa acestora.
ARTICOLUL 7
Examinarea preliminarã a eventualelor plângeri

În baza art. 40 lit. b) din lege, plângerile unor persoane
fizice sau juridice afectate prin încãlcarea prevederilor art. 5
alin. (1) sau ale art. 6 din lege vor fi examinate de
Consiliul Concurenþei sau de Oficiul Concurenþei, în termen
de 30 de zile de la primire, în condiþiile prevederilor art. 46
din lege.
ARTICOLUL 8
Solicitarea de informaþii

Decizia va fi emisã, conform art. 60 alin. (3) din lege,
de cãtre o comisie din cadrul Consiliului Concurenþei sau,
dupã caz, de cãtre adjunctul ºefului Oficiului Concurenþei.
(3) În conformitate cu prevederile art. 57 din lege, individualizarea sancþiunilor prevãzute la alin. (2) se va face
þinând seama de gravitatea faptei, de cifra de afaceri ºi de
cota de piaþã deþinutã de contravenient, gradat pe trepte.
(4) Deciziile emise vor fi comunicate pãrþilor în cauzã de
cãtre Secretariatul Consiliului Concurenþei sau, dupã caz, al
Oficiului Concurenþei.
(5) Împotriva deciziilor luate de cãtre o comisie din
cadrul Consiliului Concurenþei sau de cãtre adjunctul ºefului
Oficiului Concurenþei se poate face plângere, în termen de
15 zile de la comunicare, la preºedintele Consiliului
Concurenþei, respectiv la ºeful Oficiului Concurenþei, care
se vor pronunþa, prin decizie motivatã, în termen de 30 de
zile de la înregistrarea plângerii.
(6) Deciziile preºedintelui Consiliului Concurenþei, respectiv ale ºefului Oficiului Concurenþei, luate în condiþiile
alin. (5), pot fi atacate în faþa Secþiei de contencios administrativ a Curþii Supreme de Justiþie, în termen de 15 zile
de la primirea comunicãrii.
(7) Conform art. 45 din lege, la solicitarea Consiliului
Concurenþei, respectiv a Oficiului Concurenþei, organele
administraþiei publice centrale ºi locale sau, dupã caz, alte
instituþii ºi autoritãþi publice sunt obligate sã permitã accesul
personalului de investigaþie la documentele, datele ºi informaþiile deþinute de acestea.

(1) În baza art. 41 din lege, personalul Consiliului
Concurenþei, respectiv al Oficiului Concurenþei, poate solicita agenþilor economici sau asociaþiilor de agenþi economici, informaþiile necesare, cu specificarea:
Ñ modalitãþii în care trebuie furnizate informaþiile;
Ñ datei pânã la care trebuie furnizate informaþiile;
Ñ bazei legale ºi scopului solicitãrii informaþiilor;
Ñ sancþiunii prevãzute de lege la art. 55 lit. b) sau c),
ARTICOLUL 9
respectiv amenzii de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei, în
Investigaþia
propriu-zisã la faþa locului
cazul furnizãrii de informaþii inexacte sau incomplete, sau
în cazul nefurnizãrii informaþiilor solicitate.
(1) Procedura stabilitã prin prezentul articol se aplicã în
(2) Dacã agenþii economici sau asociaþiile de agenþi caz de încãlcare a prevederilor legii, investigatã din oficiu
economici nu au furnizat în termenul stabilit informaþiile de cãtre Consiliul Concurenþei sau de Oficiul Concurenþei,
solicitate conform alin. (1) sau au furnizat informaþii ine- pentru care pornirea investigaþiei s-a hotãrât în urma autoxacte sau incomplete, se va aplica, de cãtre personalul de sesizãrii, în baza art. 40 lit. a) din lege, în cazul plângerilor
control al Consiliului Concurenþei, respectiv al Oficiului examinate conform art. 46 alin. (1), pentru care s-a dispus
Concurenþei, împuternicit sã instrumenteze investigarea pornirea investigaþiei, în cazul cererilor de dispensã ale
cazului, amenda prevãzutã la art. 55 lit. b) sau c) din lege. agenþilor economici sau ale asociaþiilor de agenþi economici
În cazul furnizãrii de documente, înregistrãri ºi evidenþe interesaþi, în baza art. 40 lit. c) din lege, precum ºi în
într-o formã incompletã în timpul investigaþiilor desfãºurate cazurile cererilor autoritãþilor, organelor ºi organizaþiilor menconform prevederilor art. 42 alin. (2) sau al refuzului de a þionate la art. 30 lit. a)Ñf) din lege, conform art. 40 lit. d)
se supune unui control desfãºurat conform prevederilor din lege.
art. 42 alin. (1) ºi ale art. 43 din lege, se va aplica, de
(2) Personalul de control de specialitate, abilitat în baza
cãtre personalul de control, amenda prevãzutã la art. 55 art. 42 alin. (1) din lege, poate sã efectueze anchete,
lit. d) ºi e) din lege.
poate, conform art. 42 alin. (2) din lege, sã solicite declaContravenþiilor sancþionate cu amenzi, prevãzute la raþii sau orice documente necesare pentru îndeplinirea
art. 55 lit. b)Ñe) ºi la art. 56 lit. d) din lege, li se aplicã misiunii, sã sigileze, sã ridice registre, acte financiar-contaprevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþiona- bile ºi comerciale sau alte evidenþe, eliberând persoanei
rea contravenþiilor, cu excepþia art. 25Ñ27.
supuse investigaþiei copii de pe originale, ori sã obþinã
În baza art. 59 alin. (1) din lege, Consiliul Concurenþei, copii, pãstrând originalele; de asemenea, este autorizat sã
respectiv Oficiul Concurenþei, poate obliga, prin decizie, facã inspecþii inopinate, al cãror rezultat va fi consemnat
agenþii economici sau asociaþiile de agenþi economici la într-un proces-verbal de constatare, ºi sã primeascã, la
plata unor amenzi cominatorii în sumã de pânã la convocare sau la faþa locului, informaþii ºi justificãri.
250.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculatã de la
(3) Refuzul de a se supune unui control constituie condata stabilitã prin decizie, pentru a-i determina sã furnizeze travenþie, care, conform art. 55 lit. e) din lege, se sancþioinformaþiile care le-au fost cerute în baza art. 41 sau sã neazã cu amendã de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei.
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cazurile de refuz de a se supune oricãrui control prevãzut
la art. 42Ñ44 din lege, Consiliul Concurenþei, respectiv
Oficiul Concurenþei, poate obliga, prin decizie, pe agenþii
economici sau asociaþiile de agenþi economici la plata unor
amenzi cominatorii în sumã de pânã la 250.000 lei pentru
fiecare zi de întârziere, calculatã de la data stabilitã prin
decizie.
(4) Furnizarea de documente, înregistrãri ºi evidenþe
într-o formã incompletã în timpul investigaþiilor desfãºurate
conform alin. (2) constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei, conform
art. 55 lit. d) din lege.
(5) Percheziþia în baza autorizãrii judiciare date prin
ordonanþa preºedintelui tribunalului se desfãºoarã în condiþiile de procedurã stipulate în art. 42 alin. (3), în art. 43 ºi
în art. 44 alin. (3), (4), (5) ºi (6) din lege ºi cu respectarea
art. 44 alin. (8) ºi (9) din lege.
(6) În caz de constatare a sãvârºirii infracþiunii prevãzute
la art. 63 alin. (1) din lege, acþiunea penalã se pune în
miºcare la sesizarea Consiliului Concurenþei sau, dupã caz,
a Oficiului Concurenþei.
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ARTICOLUL 11
Audierea

(1) Orice procedurã de investigaþie, conform art. 48 din
lege, cuprinde audierea agenþilor economici, participanþi la
înþelegerea, decizia de asociere ori practica concertatã sau
la concentrarea economicã, investigatã. Audierea este dispusã de cãtre preºedintele Consiliului Concurenþei.
(2) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixatã pentru
audiere, o copie de pe raportul asupra investigaþiei va fi
transmisã, spre luare la cunoºtinþã, persoanelor a cãror
audiere a fost dispusã, împreunã cu citaþiile pentru audiere.
(3) Preºedintele Consiliului Concurenþei poate admite
audierea autorului unei plângeri sau reclamaþii, la cererea
acestuia, precum ºi a oricãrei persoane fizice sau juridice
care declarã cã deþine date ºi informaþii relevante pentru
stabilirea adevãrului în cauza investigatã.
(4) Persoanelor a cãror audiere a fost admisã, conform
alin. (2), li se va trimite, cu cel puþin douã sãptãmâni
înainte de data fixatã pentru audiere, o copie de pe raportul asupra investigaþiei, cuprinzând elementele prevãzute la
art. 10 alin. (1) din prezentul regulament, numai la cerere
ºi dacã preºedintele Consiliului Concurenþei apreciazã cã
este util în interesul investigaþiei, împreunã cu citaþiile penARTICOLUL 10
tru audiere.
Raportul asupra investigaþiei
(5) În citaþiile pentru audiere se vor preciza:
a) data fixatã pentru audiere;
(1) Raportorul, desemnat conform prevederilor art. 6
b) posibilitatea ºi condiþiile în care poate fi consultat
alin. (5) din prezentul regulament, întocmeºte raportul asudosarul
cauzei, la sediul Consiliului Concurenþei;
pra investigaþiei, în care va consemna:
c)
faptul
cã neprezentarea sau renunþarea la audiere,
a) numele ºi adresele pãrþilor implicate;
b) prevederile din lege, considerate a fi fost încãlcate de precum ºi refuzul oricãrei depoziþii, conform art. 48 alin. (3)
din lege, nu constituie impedimente pentru continuarea procãtre agenþii economici implicaþi;
cedurii de investigaþie în cazul respectiv.
c) faptele, elementele ºi consideraþiile pe baza cãrora se
(6) Înainte de audiere, la cererea scrisã a pãrþilor, resapreciazã cã s-a comis încãlcarea prevederilor legii;
pectiv a persoanelor citate, conform prevederilor art. 49
d) mãsurile ºi, dupã caz, sancþiunile propuse.
alin. (2) ºi (3) din lege, preºedintele Consiliului Concurenþei
(2) Raportul asupra investigaþiei va fi comunicat pãrþilor poate permite consultarea dosarului la Secretariatul
în cauzã, cu solicitarea ca, pânã la o anumitã datã, aces- Consiliului Concurenþei ºi obþinerea, contra cost, de copii ºi
tea sã comunice Consiliului Concurenþei, respectiv Oficiului extrase de pe actele procedurii de investigaþie.
Concurenþei, observaþiile lor, în scris.
(7) Documentele, datele ºi informaþiile din dosarul cau(3) Termenul pentru comunicarea observaþiilor de cãtre zei, care prezintã caracter de secret de stat ori sunt confipãrþile implicate va fi stabilit de la caz la caz, avându-se în denþiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori obþinere
vedere complexitatea cazului, ºi nu va fi mai scurt de o de copii sau de extrase decât prin decizie semnatã de prelunã de la data primirii raportului asupra investigaþiei. În ºedintele Consiliului Concurenþei.
(8) Persoanele care au consultat dosarul cauzei vor fi
baza deciziei Consiliului Concurenþei, respectiv a Oficiului
înregistrate
într-un registru special, cu toate datele de idenConcurenþei, acest termen poate fi prelungit o singurã datã
tificare
ºi
de
localizare a acestora ºi cu semnãtura autoºi pentru cel mult 30 de zile, la cererea pãrþii care invocã
grafã.
motive întemeiate, având în vedere împrejurãrile speciale în
(9) Agenþii economici citaþi vor fi reprezentaþi la audiere
care se aflã.
de cãtre reprezentanþii lor legali sau de cãtre persoanele
(4) Raportorul desemnat va preda Consiliului Concurenþei
împuternicite special în acest scop. Audierile vor fi fãcute
raportul asupra investigaþiei, cuprinzând ºi observaþiile pãrþiîn plenul Consiliului Concurenþei.
lor, mãsurile ºi sancþiunile propuse, împreunã cu dosarul
(10) Audierea persoanelor citate va fi fãcutã separat sau
complet al cazului.
în prezenþa altor pãrþi citate, caz în care se va acorda
(5) Rapoartele întocmite de Oficiul Concurenþei trebuie atenþia cuvenitã pãstrãrii secretului de afaceri al agenþilor
sã poarte viza ºefului Oficiului Concurenþei.
economici implicaþi.
(6) Raportorul va prezenta ºi va susþine, la data fixatã,
(11) Depoziþiile sau declaraþiile persoanelor audiate vor fi
raportul în plenul Consiliului Concurenþei, care va decide consemnate în scris ºi vor fi semnate de persoanele resCompression
byurmeazã
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ARTICOLUL 12
Luarea deciziilor

(7) Deciziile emise conform alin. (1), (2), (3), (5) ºi (6)
vor fi comunicate fãrã întârziere pãrþilor în cauzã, prin
secretarul general al Consiliului Concurenþei, ºi vor putea fi
publicate în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala
contravenientului sau a solicitantului, dupã caz. La publicarea deciziilor se va þine seama de interesele legitime ale
agenþilor economici în cauzã, astfel încât secretul profesional sã nu fie divulgat.
(8) Împotriva deciziilor luate conform alin. (3), (5) ºi (6),
se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data
comunicãrii deciziei, la preºedintele Consiliului Concurenþei,
respectiv la ºeful Oficiului Concurenþei, care se vor pronunþa prin decizie motivatã, în termen de 30 de zile de la
înregistrarea plângerii.
(9) Deciziile preºedintelui Consiliului Concurenþei, respectiv ale ºefului Oficiului Concurenþei, luate conform
alin. (8), pot fi atacate în faþa Secþiei de contencios administrativ a Curþii Supreme de Justiþie, în termen de 15 zile
de la primirea comunicãrii.
(10) Deciziile luate de Consiliul Concurenþei conform
alin. (1) pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea
de Apel Bucureºti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Preºedintele instanþei poate ordona, la cerere, suspendarea executãrii deciziei atacate.
(11) Conform art. 7 din lege, dacã, prin mãsurile luate
ºi prin sancþiunile aplicate de Consiliul Concurenþei unui
agent economic care abuzeazã de poziþia sa dominantã, nu
se obþine restabilirea situaþiei ºi prevenirea repetãrii abuzului, Consiliul Concurenþei, pentru motiv de afectare gravã a
unui interes public major, poate cere curþii de apel în a
cãrei circumscripþie teritorialã se aflã sediul principal al
agentului economic în cauzã sã ordone mãsurile adecvate
pentru lichidarea poziþiei dominante pe piaþã a acestuia.

(1) În conformitate cu prevederile art. 50 lit. a) ºi în
baza atribuþiei prevãzute la art. 27 lit. a) din lege, dupã
audierile dispuse ºi, dacã este cazul, admise ºi dupã examinarea observaþiilor pãrþilor asupra raportului de investigaþie, Consiliul Concurenþei poate decide dupã cum urmeazã:
a) sã ordone încetarea practicilor anticoncurenþiale constatate, sã formuleze recomandãri, sã impunã pãrþilor condiþii speciale ºi alte obligaþii, sã aplice agenþilor economici
amenzi în condiþiile prevãzute la cap. VI din lege, în cazul
unei investigaþii dispuse din oficiu sau la sesizare, privind
încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din
lege;
b) sã emitã o decizie motivatã de acordare sau de
refuz de dispensã, pentru înþelegerea, decizia de asociere
ori practica concertatã, în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (4) din lege.
(2) În cazurile în care agenþii economici sau asociaþiile
de agenþi economici se fac vinovaþi de încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau, dupã caz, ale art. 6 din lege,
Consiliul Concurenþei va emite o decizie prin care ordonã
încetarea practicilor anticoncurenþiale constatate, putând,
totodatã, prin aceastã decizie sã formuleze recomandãri ºi
sã impunã pãrþilor implicate condiþii speciale ºi alte obligaþii.
Decizia va preciza termenul în care pãrþile sunt obligate sã
se conformeze hotãrârii ºi mãsurilor dispuse.
(3) Contravenþiile reprezentând încãlcarea prevederilor
art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, conform art. 56
lit. a) din lege, se sancþioneazã cu amendã de la
5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru agenþii economici cu o cifrã de afaceri de peste 2.500.000.000 lei în
anul financiar anterior celui în care s-a încãlcat legea, cu
ARTICOLUL 13
amendã în sumã de pânã la 10% din cifra de afaceri resProcedura de întocmire ºi de înaintare a cererilor
pectivã.
pentru certificarea prealabilã a neintervenþiei Consiliului
(4) Individualizarea sancþiunii se face þinând seama de
Concurenþei, în condiþiile art. 3 din prezentul regulament,
precum ºi a cererilor de dispensã, potrivit art. 5 alin. (2)
gravitatea faptei ºi de consecinþele sale asupra concurenþei,
ºi în baza art. 5 alin. (4) ºi (6) din lege
dupã criteriul cifrei de afaceri a contravenientului ºi al cotei
de piaþã deþinute de acesta, gradat pe tranºe. Sancþiunea
(1) Cererea se întocmeºte în forma prezentatã în anexa
se aplicã prin decizie emisã de comisia Consiliului
la prezentul regulament ºi va fi intitulatã, dupã caz, cerere
Concurenþei, desemnatã pentru cazul în speþã, respectiv de pentru certificarea prealabilã a neintervenþiei sau cerere
adjunctul ºefului Oficiului Concurenþei.
pentru dispensã. Se recomandã agenþilor economici sã
(5) În cazul în care agenþii economici implicaþi nu au consulte compartimentul de specialitate al Consiliului
adus la îndeplinire o decizie emisã conform alin. (2), în Concurenþei înainte de întocmirea cererii pentru certificarea
termenul indicat, agenþii economici sau asociaþiile de agenþi neintervenþiei sau pentru dispensã.
economici în cauzã pot fi obligaþi la plata unei amenzi
(2) Cererilor pentru certificarea prealabilã a neintervencominatorii în sumã de pânã la 750.000 lei pentru fiecare þiei, privind înþelegerile, deciziile de asociere ori practicile
zi de întârziere, prin decizie emisã de o comisie din cadrul concertate, intervenite dupã data intrãrii în vigoare a legii, li
Consiliului Concurenþei, respectiv de adjunctul ºefului se aplicã, mutatis mutandis, procedura prevãzutã la art. 2
Oficiului Concurenþei, conform art. 59 alin. (2) lit. a) din alin. (1) din prezentul regulament.
lege.
(3) Cererile, împreunã cu documentele precizate în for(6) Conform art. 59 alin. (3) din lege, în baza deciziei mular, semnate de reprezentanþii legali ai agenþilor econocomisiei din cadrul Consiliului Concurenþei, respectiv a mici sau ai asociaþiilor de agenþi economici în cauzã, vor fi
adjunctului ºefului Oficiului Concurenþei, profiturile suplimen- înaintate Consiliului Concurenþei în cinci exemplare, prin
tare realizate de agenþii economici ca urmare a încãlcãrii poºtã, recomandat sau prin curier. Consiliul Concurenþei va
prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, vor fi înregistra primirea cererilor într-un registru special de eviconfiscate ºi vãrsate
bugetul de stat.
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(4) Cererile pentru certificarea prealabliã a neintervenþiei
ºi cererile de dispensã devin efective la data primirii lor de
cãtre Consiliul Concurenþei, atunci când acestea sunt
corecte ºi complete, cu consecinþele prevãzute la art. 15
din prezentul regulament.
(5) Dacã se constatã cã informaþiile cuprinse în cerere
ºi/sau documentele aferente sunt incomplete ºi/sau inexacte, Consiliul Concurenþei va informa neîntârziat, în scris,
pãrþile care au înaintat cererea ºi va fixa un termen de cel
mult douã sãptãmâni pentru completarea informaþiilor de
cãtre pãrþile în cauzã. În aceste cazuri, cererea devine
efectivã la data primirii de cãtre Consiliul Concurenþei a
completãrii informaþiilor, astfel încât cererea sã devinã
corectã ºi completã. Dacã autorii nu corecteazã ºi nu completeazã informaþiile conform solicitãrii ºi pânã la expirarea
termenului stabilit de Consiliul Concurenþei, cererea respectivã va fi consideratã inacceptabilã ºi va putea fi respinsã
de Consiliul Concurenþei; agenþii economici vor fi informaþi,
în scris, fãrã întârziere.
(6) În examinarea de fond a cazului, Consiliul
Concurenþei se bazeazã pe informaþiile cuprinse în cerere
ºi pe documentele aferente, putând sã solicite ºi informaþii
suplimentare, în baza prevederilor art. 41 din lege; solicitarea acestor informaþii de la agenþii economici se va face
conform prevederilor art. 8 din prezentul regulament.
ARTICOLUL 14
Procedura de examinare a cererilor, de investigare
ºi de emitere a deciziilor
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b) raportorul desemnat cu investigarea cazului va completa raportul cu concluziile rezultate din comentariile terþilor
ºi, în cazul în care acestea sunt favorabile, în funcþie ºi de
rezultatul audierilor, Consiliul Concurenþei va putea emite
decizia de acordare a dispensei;
c) dacã din observaþiile prezentate de terþi rezultã
rezerve serioase în privinþa acordãrii dispensei, raportorul
va continua procedura de investigaþie, conform art. 9, 10,
11 ºi 12 din prezentul regulament;
d) în baza art. 50 lit. b) din lege, dupã audierile dispuse
ºi, dacã este cazul, admise, dupã examinarea observaþiilor
pãrþilor asupra raportului de investigaþie, Consiliul
Concurenþei va emite o decizie motivatã de acordare sau
de refuz de dispensã, pentru înþelegerea, decizia de asociere ori practica concertatã în cauzã.
(4) Deciziile de acordare a dispenselor pentru înþelegeri,
decizii de asociere ori practici concertate vor specifica data
de la care se aplicã, durata pentru care este acordatã dispensa, precum ºi eventualele condiþii ºi obligaþii ce trebuie
respectate de cãtre beneficiari.
(5) Dispensa acordatã prin decizie poate fi reînnoitã, la
cerere, dacã sunt satisfãcute în continuare condiþiile necesare, ºi poate fi revocatã, dacã circumstanþele în care a
fost acordatã s-au modificat.
(6) Decizia de acordare a dispensiei este nulã, dacã a
fost acordatã pe baza unor informaþii inexacte, furnizate cu
scopul inducerii în eroare.
(7) În deciziile de acordare a dispensei se va menþiona
taxa de dispensã, care va fi plãtitã de beneficiar, conform
art. 33 din lege.
(8) Comunicarea deciziei cãtre autorii cererii va fi fãcutã,
fãrã întârziere, de cãtre secretarul general al Consiliului
Concurenþei ºi va putea fi publicatã, pe cheltuiala solicitantului, în Monitorul Oficial al României. La publicarea deciziilor se va þine seama de interesele legitime ale agenþilor
economici în cauzã, astfel încât secretul profesional sã nu
fie divulgat.
Deciziile pot fi atacate în contencios administrativ la
Curtea de Apel Bucureºti, în termen de 30 de zile de la
comunicare. Preºedintele instanþei poate ordona, la cerere,
suspendarea executãrii deciziei atacate.

(1) În cazul cererilor de certificare prealabilã a neintervenþiei, în urma examinãrii informaþiilor din cerere ºi a
eventualelor informaþii solicitate suplimentar, Consiliul
Concurenþei va hotãrî, dupã caz:
a) certificarea neintervenþiei sale, atunci când constatã
cã înþelegerea, decizia de asociere sau practica concertatã
ori poziþia dominantã nu intrã sub incidenþa prevederilor
art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege;
b) încadrarea înþelegerii, deciziei de asociere sau practicii concertate ori poziþiei dominante în cauzã, ca intrând
sub incidenþa prevederilor art. 5 alin. (1), respectiv ale
art. 6, din lege.
(2) Calificarea conform lit. a) sau b) va fi comunicatã în
ARTICOLUL 15
scris, de îndatã, pãrþilor care au înaintat cererea.
Neaplicarea de amenzi
(3) În examinarea cazurilor de acordare de dispensã
Nu vor fi aplicate amenzi pentru încãlcarea prevederilor
conform prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, Consiliul
art.
5 alin. (1) din lege agenþilor economici ºi asociaþiilor de
Concurenþei se va baza pe informaþiile furnizate prin cerere
ºi pe eventualele informaþii solicitate suplimentar, în condiþi- agenþi economici, în perioada cuprinsã între data când
cererea pentru certificarea prealabilã a neintervenþiei, resile prevãzute la art. 8 din prezentul regulament.
Atunci când din examinarea preliminarã a cererii rezultã pectiv cererea pentru dispensã la Consiliul Concurenþei,
posibilitatea acordãrii exceptãrii, se va proceda dupã cum devine efectivã ºi data emiterii deciziei de cãtre Consiliul
Concurenþei, pentru activitãþile ºi acþiunile acoperite prin
urmeazã:
a) se va publica, pe cheltuiala pãrþii interesate în obþi- cerere.
nerea dispensei, rezumatul cererii ºi vor fi invitaþi terþii sã-ºi
ARTICOLUL 16
prezinte punctul de vedere, într-un termen limitã de 30 de
Intrarea în vigoare
zile de la publicare. Terþii vor transmite în scris Consiliului
Concurenþei observaþiile lor în termenul stabilit prin anunþ.
Prezentul regulament intrã în vigoare, prin ordin al preÎn anunþul publicat se va acorda atenþia cuvenitã pãstrãrii ºedintelui Consiliului Concurenþei, la data publicãrii în
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ANEXÃ
la regulament

Ñ FORMULAR TIP Ñ

CERERE

pentru certificarea prealabilã a neintervenþiei Consiliului Concurenþei,
respectiv pentru dispensa de exceptare individualã de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege
CAPITOLUL I

Pãrþile la acord
Secþiunea 1
Pãrþile la acord sau persoanele împuternicite
sã înainteze cererea

1.1. Indicaþi agenþii economici, pãrþi la înþelegere, decizie
de asociere ori practicã concertatã sau la poziþia dominantã consideratã, cu menþionarea: denumirii/sediului principal; nr./datei înmatriculãrii la Registrul comerþului sau
înregistrãrii echivalente; codului fiscal; nr. de telefon; nr. de
fax; persoanei indicate pentru relaþii: nr. de telefon, nr. de
fax, funcþia deþinutã.
1.2. În cazul când cererea este întocmitã în comun de
pãrþi, indicaþi numele reprezentantului imputernicit sã le
reprezinte, pentru întocmirea ºi înaintarea cererii, nr. de
telefon, nr. de fax, adresa; se va anexa ºi împuternicirea
legalã pentru reprezentant. Cererea va fi semnatã de pãrþile la acord.
Secþiunea a 2-a
Informaþii despre pãrþile la acord ºi grupurile
din care acestea fac parte

2.1. Pentru fiecare dintre agenþii economici menþionaþi la
pct. 1.1., indicaþi obiectul de activitate ºi precizaþi activitatea
principalã ºi pe cele secundare.
2.2. Indicaþi grupul de societãþi din care face parte fiecare dintre pãrþile la acord, menþionând domeniul de activitate al grupului ºi activitãþile desfãºurate pe piaþa relevantã.
Secþiunea a 3-a
Menþiuni privind notificarea

Secþiunea a 4-a
Detalii despre acordul care face obiectul cererii

4.1. Prezentaþi, pe scurt, natura, conþinutul ºi obiectivele
acordului.
4.2. Prezentaþi detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului, care restricþioneazã sau poate restricþiona
libertatea pãrþilor de a lua independent decizii în activitatea
lor, cu privire la:
Ñ stabilirea preþurilor de vânzare sau de cumpãrare, a
discounturilor ºi a altor condiþii comerciale sau facilitãþi de
platã;
Ñ cantitãþile de produse care se fabricã ori se distribuie
sau numãrul de servicii care se presteazã;
Ñ dezvoltarea tehnicã ºi tehnologicã sau investiþiile;
Ñ alegerea pieþelor sau a surselor de aprovizionare;
Ñ aprovizionarea de la terþi sau vânzarea cãtre aceºtia.
4.3. Precizaþi dacã ºi în ce fel prin acordul în cauzã se
afecteazã comerþul dintre România ºi altã þarã sau alte þãri.
Secþiunea a 5-a
Publicarea rezumatului cazului

Dupã primirea cererii, Consiliul Concurenþei poate da un
anunþ prin care îi invitã pe terþi sã-ºi exprime punctul de
vedere în legãturã cu acordul în cauzã. În textul care va fi
publicat se va þine seama de pãstrarea secretului de afaceri al pãrþilor ºi el va cuprinde:
Ñ numele pãrþilor la acord ºi grupurile de agenþi economici din care acestea fac parte;
Ñ un rezumat scurt cuprinzând natura ºi obiectivele
acordului;
Ñ sectoarele de producþie ºi/sau de distribuþie afectate
de acordul în cauzã.

3.1. Prezentaþi, pe scurt, eventualele motive de naturã
economicã sau juridicã, pentru care cazul care face obiecCAPITOLUL II
tul cererii comportã urgenþã în soluþionare.
Piaþa relevantã
3.2. Precizaþi dacã, în plus faþã de informaþiile cerute
Secþiunea a 6-a
prin formular, intenþionaþi sã prezentaþi fapte sau docuElemente de bazã pentru definirea pieþei relevante
mente suplimentare care nu sunt disponibile la data întocmirii cererii, iar dacã da, la care secþiune ºi punct.
Se vor aplica Instrucþiunile privind definirea pieþei rele3.3. Precizaþi dacã, înainte de întocmirea cererii, aþi vante, emise de Consiliul Concurenþei în aplicarea preveavut, cu compartimentul de specialitate al Consiliului derilor legii.
Concurenþei, vreo discuþie privind clarificarea informaþiilor
Piaþa relevantã are douã componente: piaþa produsului
ºi piaþa geograficã. For Evaluation Purposes Only
care trebuie furnizate
prin cerere. Technologies’ PdfCompressor.
Compression
by CVISION
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Piaþa produsului cuprinde toate produsele sau serviciile
care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile
sau înlocuibile, datoritã caracteristicilor, preþurilor ºi utilitãþii
date acestora.
Piaþa geograficã cuprinde aria în care agenþii economici
vând produse sau presteazã servicii identice, similare, respectiv substituibile celor din acord, pentru care condiþiile de
concurenþã sunt omogene ºi care poate fi distinsã faþã de
ariile învecinate, în special datoritã cheltuielilor de transport
suportate de cumpãrãtori.
6.1. Informaþii pentru definirea pieþei produsului
6.1.1. Enumeraþi produsele sau serviciile care sunt
incluse în acordul care face obiectul cererii.
6.1.2. Enumeraþi produsele ºi/sau serviciile care, dupã
pãrerea dumneavoastrã, constituie substitute posibile pentru
produsele ºi serviciile indicate la pct. 6.1.1.
Dacã au fost identificate mai multe pieþe ale produsului,
pentru fiecare dintre acestea, afectate de acordul în cauzã,
se vor indica distinct produsele care constituie substitute, în
acest caz fiind definite mai multe pieþe ale produsului.
Pentru a stabili posibilii înlocuitori, se va presupune cã
produsul din acord sau afectat de acord va înregistra o
creºtere de preþ micã, dar semnificativã ºi de duratã (de
exemplu de 5%). Produsele cãtre care se vor reorienta
clienþii în acest caz constituie substitute ale produsului respectiv.
Produsele înlocuitoare, astfel identificate, vor fi înscrise
în ordinea

descrescãtoare a substituibilitãþii.

6.2. Informaþii pentru definirea pieþei geografice
6.2.1. Delimitaþi aria geograficã în care activeazã pãrþile
la acord, pentru produsele incluse în piaþa/pieþele produsului. Aceasta poate fi întreg teritoriul României sau o parte a
acestuia, care va fi delimitatã, respectiv precizatã.
6.2.2. Identificaþi aria geograficã în care sunt localizaþi
agenþii economici producãtori, care vând produsele incluse
în piaþa produsului, care sunt sau pot fi luaþi în considerare de cumpãrãtorii din aria geograficã definitã la
pct. 6.2.1., atunci când aceºtia iau deciziile de cumpãrare.
Aria geograficã în care activeazã pãrþile la acord ºi aria
geograficã în care sunt localizaþi agenþii economici
concurenþi, identificaþi mai sus, formeazã piaþa geograficã.
6.2.3. Pentru produsele din import incluse în piaþa rele-
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Secþiunea a 7-a
Situaþia pãrþilor la acord pe piaþa relevantã

Informaþiile solicitate în aceastã secþiune trebuie furnizate pentru fiecare parte la acord, iar când aceasta face
parte dintr-un grup, pentru grupul fiecãrei pãrþi, luat ca un
tot.
7.1. În legãturã cu fiecare piaþã relevantã identificatã,
indicaþi ponderea însumatã a pãrþilor la acord pe piaþa
relevantã în ultimii 3 ani. Ponderea de piaþã se calculeazã
pe baza cifrei de afaceri a fiecãreia dintre pãrþi ºi se vor
utiliza Instrucþiunile emise de Consiliul Concurenþei în aplicarea prevederilor legii, privind modul de calculare a cifrei
de afaceri.
7.2. Indicaþi, prin estimare, gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie ale pãrþilor la acord ºi ale capacitãþilor
totale de producþie existente pe piaþa relevantã.
Secþiunea a 8-a
Situaþia concurenþei pe piaþa relevantã

Informaþiile solicitate în aceastã secþiune trebuie furnizate pentru fiecare parte la acord sau pentru grupul pãrþii
la acord, luat ca un tot.
8.1. Indicaþi principalii concurenþi ai pãrþilor, menþionând
denumirea/numele lor ºi ponderea pe piaþã a fiecãruia.
Indicaþi sediul/adresa lor, nr. de telefon, nr. de fax ºi
numele persoanei care poate fi contactatã pentru fiecare
dintre agenþii economici identificaþi.
8.2. Explicaþi modul în care agenþii economici concurenþi
îºi vând produsele sau presteazã serviciile pe piaþa relevantã (produc pe plan local, sunt importatori, vând prin sistem de distribuþie exclusivã sau neexclusivã?).
8.3. Descrieþi nivelul ºi dinamica cererii în raport cu
oferta pe piaþa relevantã a produsului. Existã categorii diferite de cumpãrãtori? Existã agenþi economici cu capital de
stat care fac achiziþii publice importante?
8.4. Indicaþi principalii clienþi ai fiecãreia dintre pãrþi,
menþionând denumirea/numele lor, sediul/adresa, nr. de
telefon, nr. de fax ºi numele persoanei care poate fi contactatã pentru relaþii.
CAPITOLUL III

Motivul cererii ºi documentele în susþinerea acesteia
Secþiunea a 9-a
Motivele cererii pentru certificarea prealabilã a neintervenþiei

9.1. Arãtaþi care prevederi sau efecte ale acordului sau
ale comportamentului de piaþã ridicã probleme de compatieventualele bariere existente la intrarea acestor produse pe bilitate cu regulile de concurenþã stabilite prin lege în
piaþa româneascã (bariere tarifare Ñ exemplu: taxe vamale; România, pentru a permite Consiliului Concurenþei sã se
bariere netarifare Ñ exemplu: condiþii impuse prin regle- clarifice asupra faptelor. Prezentaþi faptele relevante ºi motimentãri interne, costurile de transport relativ mari, lipsa vele pentru care consideraþi cã prevederile art. 5 alin. (1)
reþelelor de distribuþie sau dificultãþi de acces la reþelele de sau ale art. 6 din Legea concurenþei nu sunt aplicabile în
Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
Evaluation Purposes Only
cazul menþionat în For
cerere.
distribuþie existente).
vantã, precizaþi numele producãtorilor, þara de origine ºi
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9.2. De ce acordul sau comportamentul nu are ca
obiect sau ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenþei pe piaþa româneascã într-o mãsurã apreciabilã sau de ce agenþii economici în cauzã nu au un
comportament care sã constituie abuz de poziþie dominantã?
Secþiunea a 10-a
Motivele cererii pentru dispensã

10.1. În conformitate cu art. 5 alin. (2) din lege, prezentaþi modul concret în care sunt îndeplinite condiþiile pentru
exceptare.
Argumentaþi avantajele, respectiv creºterile în eficienþã,
care sunt scontate în cazul derulãrii acordului pentru care
s-a cerut dispensa, cu precizarea domeniului concret în
care acestea se vor produce ºi a efectului în reducerea
substanþialã ºi de duratã a preþurilor la consumatori.
Menþionaþi eventualele avantaje de interes general.
Secþiunea a 11-a
Documentele în susþinerea cererii

Cererea va fi însoþitã de urmãtoarele documente, în
fotocopie:

a) rapoartele de gestiune ºi bilanþurile contabile ale pãrþilor la acord, pe ultimii 3 ani;
b) rapoartele, studiile ºi analizele de piaþã întocmite, în
baza cãrora s-a luat decizia de convenire a acordului care
face obiectul cererii de dispensã;
c) acordul convenit de pãrþi, care va trebui sã cuprindã
pãrþile semnatare, obiectul acordului, obligaþiile pãrþilor, data
intrãrii în vigoare, termenul de valabilitate sau data expirãrii.
Atât cererea, cât ºi documentaþia anexatã vor fi depuse
în cinci exemplare.
Secþiunea a 12-a
Declaraþie

Cererea se va încheia cu urmãtoarea declaraþie, care
trebuie semnatã de cãtre sau în numele ºi din împuternicirea pãrþilor la acord (se vor menþiona, în clar, numele ºi
calitatea persoanelor semnatare):
”Subsemnaþii declarãm cã informaþiile date în prezenta
cerere sunt corecte, dupã cunoºtinþa ºi convingerea noastrã, cã documentele solicitate prin formular sunt anexate ºi
cã pãrerile exprimate sunt sincere. Se cunoaºte conþinutul
regulamentului emis de Consiliul Concurenþei pentru aplicarea prevederilor art. 5 ºi 6 din Legea concurenþei.Ò

Data ºi locul .........................................

Semnãturile
.................................
.................................
.................................

CONSILIUL CONCURENÞEI

REGULAMENT

privind stabilirea ºi perceperea tarifelor pentru procedurile ºi serviciile
prevãzute de Legea concurenþei nr. 21/1996 ºi de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia
În temeiul art. 28 alin. (2) ºi (3) din Legea concurenþei nr. 21/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996,
Plenul Consiliului Concurenþei adoptã prezentul regulament.
Art. 1. Ñ Tarifele reprezintã contravaloarea unor servicii
ale Consiliului Concurenþei pentru agenþii economici sau
pentru persoanele fizice interesate.
Art. 2. Ñ Sumele reprezentând taxe de autorizare a
concentrãrilor economice ºi taxe de dispensã pentru exceptãri individuale de înþelegeri, decizii de asociere ºi practici
concertate, aplicate de Consiliul Concurenþei, se fac venit
la bugetul de stat, conform prevederilor art. 26 alin. (3)
din Legea concurenþei. Sumele privind taxele se stabilesc
la o cotã de 0,1% din cifra de afaceri, cumulatã, a beneficiarilor concentrãrii economice autorizate ºi respectiv a
beneficiarilor exceptãrii individuale prin dispensã, conform
prevederilor art. 33 alin. (2) ºi (3) din Legea concurenþei.

Art. 3. Ñ Sumele provenind din plata tarifelor privind
notificãri pentru concentrãri economice ºi pentru obþinerea
beneficiului încadrãrii în categoriile exceptate, precum ºi
tarifele privind solicitãri de dispensã constituie venituri ale
Consiliului Concurenþei, conform prevederilor art. 33
alin. (5) din Legea concurenþei. Nivelul tarifelor sunt prezentate în anexã*).
Art. 4. Ñ (1) Pentru achitarea taxelor, sumele se depun
în contul administraþiei financiare, ca venituri la bugetul de
stat.
(2) Pentru achitarea tarifelor, sumele se depun în contul
nr. 6151 3000 109 la Banca Comercialã Românã Ñ S.A.,
Sucursala municipiului Bucureºti, sau ca venituri ale
Consiliului Concurenþei, la casierie.

*) Tarifele valabile la data aplicãrii prezentului regulament vor putea fi modificate, ori de câte ori este necesar, în funcþie de indicele
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Art. 5. Ñ (1) Plata tarifelor se face înainte de notificare
sau de solicitarea de dispensã sau pentru certificare de
neintervenþie ºi de acces la documentaþie.
(2) Plata taxei de dispensã ºi a taxei de autorizare a
concentrãrii se va efectua în urma deciziilor de acordare a
dispensei sau de autorizare a operaþiunii de concentrare
date.
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Art. 6. Ñ Notificãrile ºi solicitãrile de dispensã sau pentru certificare de neintervenþie vor fi date numai dupã ce
se prezintã dovada achitãrii tarifelor.
Accesul la documentaþie se acordã dupã plata tarifului
la casierie.
Art. 7. Ñ Notificãrile ºi solicitãrile de dispensã sau pentru certificare de neintervenþie ºi accesul la documentaþie,
la care nu sunt anexate dovezile de achitare a tarifelor, nu
se considerã depuse la Consiliul Concurenþei.

ANEXÃ
TARIFELE

instituite conform prevederilor art. 33 alin. (5) din Legea concurenþei nr. 21/1996
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea tarifului

Tarif privind notificãri pentru concentrãri
Tarif privind notificãri pentru obþinerea beneficiului încadrãrii
în categoriile exceptate
Tarif privind solicitãri de dispensã pentru exceptãri individuale
Tarife privind certificarea de neintervenþii
Tarife privind accesul la documentaþie
Tarif pentru eliberare de copii sau extrase:
• format A4/faþã
• format A4/faþã-verso
• format A3/faþã
• format A3/faþã-verso

Suma
(lei)

2.500.000
700.000
1.500.000
200.000
75.000
400
700
1.000
1.500

CONSILIUL CONCURENÞEI

REGULAMENT
privind personalul de control ºi investigaþie,
precum ºi constatarea ºi aplicarea sancþiunilor prevãzute de Legea concurenþei nr. 21/1996
În temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996,
Plenul Consiliului Concurenþei adoptã prezentul Regulament privind personalul de control ºi investigaþie, precum ºi
constatarea ºi aplicarea sancþiunilor prevãzute de Legea concurenþei nr. 21/1996.
CAPITOLUL I

ministrului justiþiei abilitarea cu puteri de anchetã, respectiv
cu drept de percheziþie ºi ridicare de documente sau efectuare de copii de pe acestea, punere de sigilii ºi luare a
Art. 1. Ñ Descoperirea ºi investigarea încãlcãrii preve- altor mãsuri dintre cele prevãzute la art. 214 din Codul de
derilor Legii concurenþei nr. 21/1996, denumitã în continu- procedurã penalã.
Art. 3. Ñ Personalul de control prevãzut la art. 1 ºi 2
are lege, ºi a altor legi speciale ce conþin dispoziþii
constatã
ºi aplicã sancþiunile pentru contravenþiile prevãzute
referitoare la concurenþã se fac de cãtre personalul de
la
art.
55
lit. b) Ð e) ºi la art. 56 lit. d) din lege, respectiv
control încadrat în departamentele de specialitate, împuterpentru:
nicit în acest scop, prin ordin, de cãtre preºedintele
Ñ furnizarea de informaþii inexacte sau incomplete prin
Consiliului Concurenþei, respectiv de cãtre ºeful Oficului
solicitarea
fãcutã conform prevederilor art. 5 alin. (4) ori
Concurenþei.
prin
notificarea
fãcutã conform prevederilor art. 5 alin. (7)
Art. 2. Ñ Din rândul personalului de control de specialitate, preºedintele Consiliului Concurenþei, respectiv ºeful sau ale art. 16;
Ñ furnizarea de informaþii inexacte sau nefurnizarea
Oficiului Concurenþei, desemneazã, potrivit prevederilor
art. 42 alin. (1) din
persoanele
pentru care solicitã
informaþiilor solicitate
conform
prevederilor
art. 41;
Compression
by lege,
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Technologies’
PdfCompressor.
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Ñ furnizarea de documente, înregistrãri ºi evidenþe
într-o formã incompletã în timpul investigaþiilor defãºurate
conform prevederilor art. 42 alin. (2);
Ñ refuzul de a se supune unui control desfãºurat conform prevederilor art. 42 alin. (1) ºi ale art. 43;
Ñ neîndeplinirea unei obligaþii sau a unei condiþii
impuse printr-o decizie luatã în conformitate cu prevederile
legii.
Art. 4. Ñ Personalul de control de specialitate prevãzut
la art. 1 ºi 2 constatã ºi propune plenului ºi comisiilor
Consiliului Concurenþei sau Oficiului Concurenþei, în raportul
de investigaþie, sancþiunile ºi mãsurile prevãzute la art. 55
lit. a) ºi la art. 56 lit. a) Ð c) din lege, ºi anume:
Ñ omisiunea notificãrii unei concentrãri economice
cerute de art. 16;
Ñ încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau
ale art. 13;
Ñ încheierea unei operaþiuni de concentrare economicã
cu încãlcarea prevederilor art. 16 alin. (4);
Ñ începerea unei acþiuni de concentrare economicã
declaratã incompatibilã cu prevederile Legii concurenþei
printr-o decizie a Consiliului Concurenþei, luatã conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a).
Art. 5. Ñ Personalul de control de specialitate prevãzut
la art. 1 ºi 2 propune comisiilor Consiliului Concurenþei,
respectiv adjunctului ºefului Oficiului Concurenþei, aplicarea
amenzilor cominatorii prevãzute la art. 59 alin. (1) ºi (2),
precum ºi emiterea unei decizii, dacã este cazul, în aplicarea prevederilor art. 59 alin. (3) din lege.
Art. 6. Ñ Dacã, în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei, contravenientul nu se conformeazã mãsurilor
dispuse, Consiliul Concurenþei îi poate aplica amenda
maximã prevãzutã la art. 56 din lege.
Art. 7. Ñ Dacã, pe parcursul efectuãrii investigaþiei,
personalul de control de specialitate prevãzut la art. 2
constatã sãvârºirea infracþiunilor prevãzute la art. 63 din
lege, va putea efectua numai actele stabilite la art. 214 din
Codul de procedurã penalã ºi va propune Consiliului
Concurenþei, în cadrul raportului de investigaþie, sesizarea
organelor de urmãrire penalã, în vederea punerii în miºcare
a acþiunii penale.

CAPITOLUL III

Modalitãþile de platã a amenzilor ºi urmãrirea executãrii
Art. 10. Ñ (1) Sumele reprezentând cuantumul amenzii
aplicate cu titlu de sancþiune pentru contravenþia sãvârºitã,
stabilitã prin proces-verbal sau decizie, precum ºi cele
reprezentând amenzile cominatorii stabilite prin decizii, se
achitã de contravenient prin ordin de platã printr-o societate bancarã, ca venit la bugetul de stat, în contul administraþiei financiare, indicat în actul de sancþionare, în
termen de 15 zile de la comunicare.
(2) O copie de pe dovada achitãrii amenzii se transmite
în maximum 15 zile de la constatare ºi aplicare, de cãtre
contravenient, Consiliului Concurenþei, respectiv Oficiului
Concurenþei, pentru a fi ataºatã dosarului cauzei.
(3) În caz de neprezentare a documentului de platã
prin care se face dovada achitãrii sumei, dupã trecerea termenului menþionat la alin. (2), Consiliul Concurenþei, respectiv Oficiul Concurenþei, va transmite actul de constatare,
care constituie titlu executoriu, la organele administraþiei
financiare, spre executare.
CAPITOLUL IV

Cãile de atac

Art. 11. Ñ Ordonanþa preºedinþialã de autorizare a efectuãrii unei perchiziþii poate fi atacatã cu recurs în termen
de 5 zile, conform Codului de procedurã civilã, la Curtea
de Apel Bucureºti, potrivit art. 44 alin. (7) din lege.
Recursul nu este suspensiv de executare.
Art. 12. Ñ Împotriva actelor de constatare ºi de sancþionare a contravenþiilor se poate face plângere, care se
depune la Consiliul Concurenþei, respectiv la Oficiul
Concurenþei, în termen de 15 zile de la comunicare.
Art. 13. Ñ Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare ºi de sancþionare a contravenþiilor,
întocmite de personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop, împreunã cu dosarul, se transmit, de
îndatã, instanþei competente sã soluþioneze cauza, potrivit
prevederilor Legii nr. 32/1968, modificatã ºi completatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 12/1994, conform prevederilor
CAPITOLUL II
art. 61 din lege.
Cuprinsul procesului-verbal de constatare
Art. 14. Ñ (1) Împotriva deciziilor comisiilor Consiliului
ºi de sancþionare a abaterii ºi al deciziei de sancþionare
Concurenþei,
prin care se aplicã amenzile prevãzute la
a abaterii
art. 55 lit. a) ºi la art. 56 lit. a) Ð c) din lege, se poate
Art. 8 Ñ (1) Constatarea contravenþiilor prevãzute la
art. 55 lit. b) Ð e) ºi la art. 56 lit. d) din lege se face de face plângere, în termen de 15 zile de la luarea la cunoºcãtre personalul de control de specialitate, prin proces-ver- tinþã, la preºedintele Consiliului Concurenþei, care se pronunþã prin decizie motivatã.
bal de constatare ºi sancþionare a abaterii.
(2) Împotriva deciziilor prin care se aplicã amenzile
(2) Procesul-verbal prevãzut la alin. (1) va fi redactat,
aºa cum prevede legea, cu respectarea dispoziþiilor Legii cominatorii prevãzute la art. 59 alin. (1) ºi (2) din lege, se
nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, poate face plângere, în termen de 15 zile de la luarea la
modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului cunoºtinþã, la preºedintele Consiliului Concurenþei sau, dupã
nr. 12/1994.
caz, la ºeful Oficiului Concurenþei, care se pronunþã prin
Art. 9. Ñ (1) Sancþiunile pentru contravenþiile prevãzute decizie motivatã.
la art. 55 lit. a) ºi la art. 56 lit. a) Ð c) din lege se aplicã
Art. 15. Ñ Deciziile prevãzute la art. 14 pot fi atacate,
de cãtre comisiile Consiliului Concurenþei, prin decizie.
în termen de 15 zile de la comunicare, la Curtea Supremã
(2) Amenzile cominatorii prevãzute la art. 59 alin. (1) ºi de Justiþie Ñ Secþia de contencios administrativ.
(2), precum ºi mãsurile prevãzute la art. 59 alin. (3) din
Art. 16. Ñ Prevederile prezentului regulament sunt oblilege se stabilesc de cãtre Consiliul Concurenþei, respectiv
gatorii ºi se aplicã atât de cãtre Consiliul Concurenþei, cât
de cãtre Oficiul Concurenþei, prin decizie.
(3) La redactarea acestor decizii se va avea în vedere ºi de cãtre Oficiul Concurenþei, în conformitate cu dispoziþienumerarea tuturor elementelor care sã conducã la identifi- ile art. 66 alin. (2) din lege.
Art. 17. Ñ Prevederile prezentului regulament se întrecarea agentului constatator, a vinovatului, fapta sãvârºitã,
raportarea la articolul din lege încãlcat, amenda aplicatã, gesc cu dispoziþiile Legii nr. 32/1968, cu modificãrile ulteîncadrarea acesteia în lege, termenul ºi modalitatea de rioare, exceptând prevederile art. 25Ð27, ale Legii
platã, termenul de contestare ºi organul competent sã solu- nr. 21/1996, ale Codului de procedurã penalã ºi cu dispoCompression
For Evaluation Purposes Only
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CONSILIUL CONCURENÞEI/
OFICIUL CONCURENÞEI/

Inspectoratul de Concurenþã
Judeþean ..................................

PROCES-VERBAL
SERIA .............. NR. ........

de constatare ºi de sancþionare a contravenþiilor

Încheiat în .............................................., ziua ................., luna ......................, anul ...................
Subsemnaþii .........................................................................., având funcþia de .............................,
în temeiul Legii concurenþei nr. 21/1996, în baza legitimaþiilor nr. .........................., eliberate de
Consiliul Concurenþei (Oficiul Concurenþei), în urma controlului efectuat în ziua de ..............,
luna ............., anul ............., ora ........, la ............................. din .............................
str. .............................. nr. ......, am constatat urmãtoarele: ...............................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .
Faptele de mai sus constituie contravenþie potrivit prevederilor art. .......... din ..................
De sãvârºirea acestor fapte se face vinovat(ã) ................................................., reprezentat(ã)
prin ......................................, având calitatea de ......................., domiciliat(ã) în ..................................,
str. .......................... nr. ........, ºi legitimat(ã) cu .......... seria ........ nr. .......... .
Faþã de contravenþiile constatate, în temeiul Legii nr. 21/1996 ºi al Legii nr. 32/1968, cu
modificãrile ulterioare, se aplicã urmãtoarele sancþiuni:
Contravenientul ........................... se amendeazã cu ..........................., conform art. ....... din
.................., ºi cu ...................., conform art. ........ din .................., în sumã totalã de ...............
Amenda se va achita în contul nr. ...................................... al administraþiei financiare, deschis
la ............................... .

Organul constatator,

Martor,

Contravenient,

.........................

.....................

.......................

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 116 bis
Amenda se va achita în contul nr. ..................................... al administraþiei financiare, deschis
la ....................
În situaþia în care contravenientul nu va achita amenda în termen de 15 zile de la data
comunicãrii procesului-verbal, se va proceda la executare silitã, în condiþiile legii.
Contravenientul a formulat urmãtoarele obiecþii: .......................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .
Împotriva prezentului proces-verbal, care þine loc ºi de înºtiinþare de platã, se poate face
plângere în termen de 15 zile de la data comunicãrii. Plângerea va fi însoþitã de copia de pe procesul-verbal ºi se va depune la ........................... .
Întocmit în patru exemplare, dintre care o copie s-a comunicat astãzi .................../sau se va
comunica contravenientului.

Organul constatator,

Martor,

Contravenient,

.........................

.....................

.......................

Subsemnatul ................................., domiciliat în ........................., str. .......................... nr. ........,
bl. ........, sc. ........, ap. ........, legitimat cu ..............................., seria ........ nr. ...................., eliberat
de ..................... la data de ....................., confirm, ca martor, cele de mai sus.

Semnãtura,
.......................................
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI:
ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie
1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor
atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
pentru a fi informaþi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de
afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1,
sectorul 2, invitã societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum
ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,30Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,30Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 iulie 1997, preþurile
practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la
filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES ÑS.R.L. (telefon 643.93.90), GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon/fax 628.58.49), PERMI IMPEX ÑS.R.L. (telefon
050/74.17.28) ºi TOTAL PRESS Ñ S.R.L. (tel. 650.47.90; 650.44.75; fax 659.63.50), sunt
urmãtoarele:

Nr.
crt.

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Denumirea publicaþiei

Trim. III

Trim. IV

84.000

92.400

39.400

39.400

3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã

128.250

128.250

4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a

235.125

235.125

5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a

45.000

45.000

6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a

187.500

187.500

7. Colecþia Legislaþia României

32.670

36.000

8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
României ºi alte acte normative

73.500

80.850

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1

9. Decizii ale Curþii Constituþionale

36.000*)

10. Legislaþia României, ediþii trilingve

127.500*)

*) Preþ pentru abonamentele colectate în trimestrele III ºi IV.

Foarte important!
Abonamentul vã conferã informaþii complete ºi prompte cu privire la legislaþie ºi o
economie importantã în bugetul dumneavoastrã.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi la telefon 614.24.29 sau
fax 312.47.03.
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Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, de la data de 1 ianuarie 1997, s u n t u r m ã t o a r e l e :
Tarifele pentru anul 1997
1. MONITORUL OFICIAL, PARTEA I
Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
de organe ale administraþiei publice, care nu sunt prevãzute de legea
fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145

per paginã manuscris

75.000 lei

Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, schimbãri de nume, citaþii
emise de instanþele judecãtoreºti

per act

11.250 lei

Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã

per act

60.000 lei

Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege

per anunþ

15.750 lei

Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã

per anunþ

150.000 lei

Ð concursuri de ocupare de posturi didactice în învãþãmântul superior

per cuvânt

225 lei

Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici

per cuvânt

225 lei

Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
hotãrârea irevocabilã a instanþei judecãtoreºti prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã

per act

2. MONITORUL OFICIAL, PARTEA A III-A

60.000 lei

3. MONITORUL OFICIAL , PARTEA A IV-A
Ð publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind societãþile comerciale

per anunþ

Ð publicarea contractelor de societate pentru înfiinþarea societãþilor comerciale
în nume colectiv ºi în comanditã simplã

125.000 lei

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi

per anunþ

67.500 lei

Ð publicaþii cu prezentare tabelarã

per rând/coloanã

Ð lista activelor scoase la licitaþie

per poziþie

34.500 lei

Ð lista societãþilor comerciale propuse pentru privatizare

per poziþie

34.500 lei

Ð acte adiþionale pentru agenþi economici

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð modificãri de capital al societãþilor comerciale

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere a unui asociat

per paginã manuscris

37.500 lei

Ð alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
generale, prospecte de emisiune etc.)

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii unei concesiuni aprobate de Guvern

per anunþ

30.000 lei

Ð publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei donatorilor ºi donaþiilor pentru partidele politice

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð rezultatele alocãrii acþiunilor pe fiecare societate

per paginã manuscris

90.000 lei

per paginã manuscris

90.000 lei

4.500 lei

4. MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A
Ð publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional
ºi de ramurã

Plata publicaþiilor se va face prin mandat poºtal sau, dupã caz, cu ordin de platã pe adresa: Regia Autonomã ”Monitorul
OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ñ4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont 30.98.12.301 B.C.R.ÑS.M.B.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 116
bis/1997 conþine 16 pagini.
Preþul 560 lei Purposes
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