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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010
privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea și completarea Legii
concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010, cu următoarele
modificări și completări:
1. La articolul I punctul 1, alineatele (2) și (3) ale
articolului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Prin întreprindere în sensul prezentei legi se înțelege
orice operator economic angajat într-o activitate constând în
oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, independent
de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este
definită în jurisprudența Uniunii Europene.
(3) Când întreprinderile, definite potrivit prevederilor alin. (1)
lit. a), participă la o grupare realizată pe cale convențională prin
acord, înțelegere, pact, protocol, contract și altele asemenea,
fie ea explicită, publică ori ascunsă, dar fără personalitate
juridică și indiferent de formă — alianță, coaliție, grup, bloc,
federație și altele asemenea — pentru actele și faptele
prevăzute la alin. (1), săvârșite în cadrul participării la o
asemenea grupare, dispozițiile prezentei legi se aplică fiecărei
întreprinderi, ținându-se seama de principiul proporționalității.”
2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 3 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Punerea în aplicare a prezentei legi este
încredințată Consiliului Concurenței ca autoritate națională în
domeniul concurenței. Consiliul Concurenței este autoritate
administrativă autonomă, învestită în acest scop, în condițiile,
modalitățile și limitele stabilite prin dispozițiile prezentei legi.”
3. La articolul I punctul 3, partea introductivă a
alineatului (1) și litera b) a alineatului (2) ale articolului 5 se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Sunt interzise orice înțelegeri între întreprinderi,
decizii ale asociațiilor de întreprinderi și practici concertate, care
au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori
denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a
acesteia, în special cele care:
................................................................................................
b) impun întreprinderilor în cauză doar acele restricții care
sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;”
4. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 6 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Se prezumă, până la proba contrară, că una sau mai
multe întreprinderi se află în poziție dominantă, în situația în care
cota ori cotele cumulate pe piața relevantă, înregistrate în
perioada supusă analizei, depășesc 40%.”
5. La articolul I punctul 6, alineatul (4) al articolului 8 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Prevederile alin. (1)—(3) nu se aplică acordurilor care
conțin oricare dintre următoarele restricții grave:
a) în ceea ce privește acordurile dintre concurenți, astfel cum
sunt definite la art. 8 alin. (1), restricțiile care, în mod direct sau
indirect, izolat ori în combinație cu alți factori aflați sub controlul
părților au ca obiect:
1. fixarea prețurilor de vânzare a produselor către terți;
2. limitarea producției sau a vânzărilor;

3. împărțirea piețelor sau a clienților;
b) în ceea ce privește acordurile dintre neconcurenți, astfel
cum sunt definite la art. 8 alin. (1), restricțiile care, în mod direct
sau indirect, izolat ori în combinație cu alți factori aflați sub
controlul părților au ca obiect:
1. restrângerea capacității cumpărătorului de a-și stabili
prețul de vânzare, fără a aduce atingere posibilității furnizorului
de a impune un preț de vânzare maxim sau de a recomanda un
preț de vânzare, cu condiția ca acestea din urmă să nu fie
echivalente cu un preț de vânzare fix ori minim stabilit în urma
presiunilor exercitate de una dintre părți sau a măsurilor de
stimulare practicate de aceasta;
2. restrângeri teritoriale sau privind clienții cărora
cumpărătorul le poate vinde bunurile ori serviciile care fac
obiectul contractului, cu excepția cazului în care este vorba de
una dintre următoarele restricții care nu sunt grave:
(i) restrângerea vânzărilor active către teritoriul exclusiv
sau către o clientelă exclusivă rezervate furnizorului
ori cedate de furnizor unui alt cumpărător, atunci
când o asemenea restricție nu limitează vânzările
efectuate de clienții cumpărătorului;
(ii) restrângerea vânzărilor către utilizatorii finali realizate
de un cumpărător care acționează pe piață în calitate
de comerciant cu ridicata;
(iii) restrângerea vânzărilor către distribuitori neautorizați
realizate de membrii unui sistem de distribuție
selectivă;
(iv) restrângerea capacității cumpărătorului de a vinde
componente destinate încorporării unor clienți care
ar putea să le utilizeze pentru fabricarea de produse
asemănătoare celor produse de furnizor;
3. restrângerea vânzărilor active sau a vânzărilor pasive
către utilizatori finali realizate de membrii unui sistem de
distribuție selectivă care acționează pe piață în calitate de
vânzători cu amănuntul, fără a aduce atingere posibilității de a
interzice unui membru al sistemului să își desfășoare activitățile
dintr-un sediu secundar neautorizat;
4. restrângerea livrărilor încrucișate între distribuitori în cadrul
unui sistem de distribuție selectivă, inclusiv între distribuitori care
acționează la diferite niveluri ale comerțului;
5. restricția convenită între un furnizor de componente și un
cumpărător care încorporează aceste componente, care
limitează posibilitatea furnizorului de a vinde aceste componente
ca piese separate utilizatorilor finali, unor reparatori sau altor
prestatori de servicii care nu au fost desemnați de cumpărător
pentru repararea ori întreținerea bunurilor sale;
c) în ceea ce privește acordurile între concurenți, astfel cum
sunt definite la art. 8 alin. (1), atunci când concurenții
acționează, în sensul acordului, la niveluri diferite ale lanțului de
producție sau de distribuție, oricare dintre restricțiile grave
enumerate la lit. a) și b).”
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6. La articolul I punctul 7, partea introductivă a
alineatului (1) și alineatul (2) ale articolului 9 se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Sunt interzise orice acțiuni sau inacțiuni ale
autorităților și instituțiilor administrației publice centrale ori locale
și ale entităților către care acestea își deleagă atribuțiile, care
restrâng, împiedică sau denaturează concurența, precum:
...............................................................................................
(2) În cazul în care autoritățile sau instituțiile administrației
publice centrale ori locale sau entitățile către care acestea și-au
delegat atribuțiile nu se conformează, în termenul stabilit,
măsurilor dispuse prin decizie de către Consiliul Concurenței în
scopul restabilirii mediului concurențial, acesta poate introduce
acțiune în contencios administrativ, la Curtea de Apel București,
solicitând instanței, după caz, anularea, în tot sau în parte, a
actului care a condus la restrângerea, împiedicarea ori
denaturarea concurenței, obligarea autorității sau instituției în
cauză să emită un act administrativ ori să efectueze o anumită
operațiune administrativă.”
7. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 10 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În măsura în care crearea unei societăți în comun,
reprezentând o concentrare potrivit prevederilor alin. (1), are ca
obiect sau efect coordonarea comportamentului concurențial al
întreprinderilor rămase independente, o astfel de coordonare
este evaluată în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 5
alin. (1)—(3), precum și cu cele ale art. 101 alin. (1) și (3) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a se
stabili dacă operațiunea este sau nu compatibilă cu un mediu
concurențial normal.”
8. La articolul I, după punctul 13 se introduc patru noi
puncte, punctele 131—134, cu următorul cuprins:
„131. La articolul 17, alineatele (1), (2) și (3) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
«Art. 17. — (1) Plenul Consiliului Concurenței este un organ
colegial și este format din 7 membri, după cum urmează: un
președinte, 2 vicepreședinți și 4 consilieri de concurență. Numirea
membrilor Plenului Consiliului Concurenței se realizează de către
Președintele României, la propunerea Colegiului Consultativ al
Consiliului Concurenței, cu avizul Guvernului și după audierea
candidaților în comisiile de specialitate ale Parlamentului.
Respingerea unei nominalizări se poate face doar cu condiția
prezentării motivelor pe care aceasta se bazează.
(2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului
Concurenței este de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o singură
dată. Membrii Plenului îndeplinesc atribuții conform regulamentelor
aprobate de către Plen sau conform delegării Președintelui.
(3) Președintele, vicepreședinții și consilierii de concurență
trebuie să aibă o independență reală și să se bucure de o înaltă
reputație profesională și probitate civică.»
132. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
«(31) Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenței, o
persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) este cetățean român, cetățean al unui alt stat membru al
Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European
sau cetățean al Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română;
c) are capacitate deplină de exercițiu;
d) a absolvit studii superioare dovedite cu diplomă;
e) dă dovadă de înaltă competență profesională în domeniul
concurenței;
f) beneficiază de o bună reputație;
g) are o vechime de minimum 10 ani în activități din domeniul
economic sau juridic;
h) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracțiune
săvârșită în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau alte
infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care legea prevede o
pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare.»
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133. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«(5) Calitatea de membru al Consiliului Concurenței este
incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activități profesionale
sau de consultanță, cu participarea, directă ori prin persoane
interpuse, la conducerea sau administrarea unor entități publice
ori private sau cu deținerea de funcții ori de demnități publice, cu
excepția funcțiilor și activităților didactice din învățământul
superior, cercetare științifică și creație literar-artistică. Ei nu pot
fi desemnați experți sau arbitri nici de părți și nici de instanța
judecătorească sau de către o altă instituție.»
134. La articolul 17, după alineatul (11) se introduce un
nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
«(12) Activitatea desfășurată de către membrii Plenului
Consiliului Concurenței este considerată experiență de
specialitate necesară numirii în organele de conducere ale
autorităților de reglementare, precum și ale oricăror alte
autorități sau instituții publice.»”
9. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 20
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 20. — (1) Consiliul Concurenței își desfășoară
activitatea, deliberează și ia decizii în plen sau în comisii. Plenul
Consiliului Concurenței se întrunește valabil în prezența a cel
puțin 5 dintre membrii săi, iar hotărârile se adoptă cu votul
majorității membrilor Plenului. Comisia se întrunește valabil în
prezența celor 3 membri, hotărârile fiind adoptate cu majoritatea
voturilor membrilor.”
10. La articolul I punctul 16, după alineatul (4) al
articolului 20 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu
următorul cuprins:
„(41) Plenul Consiliului Concurenței va putea delega
exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (4) lit. a) și b) unei
comisii formate din 3 membri ai Plenului.”
11. La articolul I punctul 16, alineatul (6) al articolului 20
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în plen
conform prevederilor alin. (4) se semnează de către președinte,
în numele Consiliului Concurenței. Acestea vor putea fi atacate
în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la
comunicare, în procedura de contencios administrativ la Curtea
de Apel București. Sentința va fi pronunțată fără drept de apel,
împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casație
și Justiție.”
12. La articolul I punctul 17, alineatul (4) al articolului 22
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Activitatea desfășurată în cadrul Consiliului Concurenței
de către inspectorii de concurență cu studii superioare constituie
vechime în specialitate.”
13. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou
punct, punctul 171, cu următorul cuprins:
„171. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc patru
noi alineate, alineatele (2)—(5), cu următorul cuprins:
«(2) În cadrul Consiliului Concurenței funcționează Colegiul
Consultativ, ca organism nepermanent, format din 11 până la 17
reprezentanți ai mediului universitar de concurență, ai mediului
de afaceri și ai asociațiilor de protecție a consumatorilor sau din
alte persoane cu prestigiu în domeniul economic, juridic ori al
concurenței.
(3) Membrii Colegiului Consultativ trebuie să respecte
dispozițiile legale cu privire la conflictul de interese legat de
activitățile la care participă în cadrul acestuia. La lucrările
Colegiului Consultativ participă de drept foștii președinți ai
Consiliului Concurenței.
(4) Colegiul Consultativ emite opinii neobligatorii cu privire la
principalele aspecte ale politicii de concurență. În cadrul
Colegiului Consultativ pot funcționa grupuri de lucru pe teme
specifice.
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(5) Modul de numire a membrilor, rolul, funcționarea și
organizarea Colegiului Consultativ sunt prevăzute în
regulamentul de funcționare, aprobat prin hotărâre a
Guvernului.»”
14. La articolul I punctul 19, literele i), l) și ș) ale
alineatului (1) al articolului 26 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„i) sesizează instanțele judecătorești asupra cazurilor în care
acestea sunt competente, potrivit prezentei legi;
................................................................................................
l) emite avize pentru proiectele de acte normative care pot
avea impact anticoncurențial, autoritățile și instituțiile
administrației publice centrale și locale fiind obligate să solicite
acest aviz, și poate recomanda modificarea actelor normative
care au un asemenea efect;
................................................................................................
ș) asigură aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în
domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 137/2007, precum și aplicarea prevederilor Legii
nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu
modificările și completările ulterioare.”
15. La articolul I punctul 19, după alineatul (3) al
articolului 26 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:
„(4) Toate referirile din Legea nr. 11/1991, cu modificările și
completările ulterioare, la Oficiul Concurenței vor fi înlocuite cu
referirea la Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței va
putea folosi oricare dintre instrumentele prevăzute de prezenta
lege pentru identificarea și sancționarea faptelor de concurență
neloială.”
16. La articolul I punctul 20, alineatul (2) al articolului 27
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Consiliul Concurenței poate face recomandări de bună
practică în diverse sectoare economice și îndrumări privind
diverse aspecte generale ale aplicării legislației în domeniul
concurenței, cu luarea în considerare a practicii instanțelor
naționale și a celor de la nivelul Uniunii Europene, precum și a
practicii Comisiei Europene.”
17. La articolul I punctul 20, alineatul (3) al articolului 27
se abrogă.
18. La articolul I punctul 24, alineatul (2) al articolului 32
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Taxa de autorizare a concentrării economice se
stabilește între 10.000 și 25.000 euro, prin instrucțiuni ale
Consiliului Concurenței. Echivalentul în lei al taxei de autorizare
se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca
Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului
financiar din anul anterior emiterii deciziei de autorizare a
concentrării economice.”
19. La articolul I punctul 27, alineatul (5) al articolului 35
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) Informațiile colectate potrivit prevederilor alin. (1)—(3),
art. 351 și art. 36 pot fi folosite doar pentru scopul aplicării
legislației în domeniul concurenței. Consiliul Concurenței va
putea sesiza și alte instituții sau autorități publice în condițiile în
care sunt descoperite aspecte care țin de competența acestora.”
20. La articolul I punctul 28, articolul 351 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Art. 351. — În scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, Consiliul
Concurenței poate să ia declarații de la orice persoană fizică
sau de la reprezentantul legal al persoanei juridice, care
consimte să dea astfel de declarații.”
21. La articolul I punctul 29, alineatele (4), (8) și (11) ale
articolului 36 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(4) Inspectorii de concurență sunt abilitați cu puteri de
inspecție prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței. O
copie certificată a acestui ordin este înmânată întreprinderii sau

asociației de întreprinderi supuse inspecției dispuse cu
respectarea dispozițiilor alin. (2).
................................................................................................
(8) Comunicările dintre întreprinderea sau asociația de
întreprinderi investigate și avocatul acestora, realizate în cadrul
și în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al
întreprinderii, respectiv după deschiderea procedurii
administrative în baza prezentei legi ori anterior deschiderii
procedurii administrative, cu condiția ca aceste comunicări să
aibă legătură cu obiectul procedurii, nu pot fi ridicate ori folosite
ca probă, în cursul procedurilor desfășurate de Consiliul
Concurenței. Nu pot fi ridicate ori folosite ca probă documentele
pregătitoare întocmite de întreprinderea sau asociația de
întreprinderi investigate în scopul exclusiv al exercitării dreptului
la apărare.
................................................................................................
(11) Decizia președintelui Consiliului Concurenței cu privire la
caracterul protejat al comunicării poate fi atacată în contencios
administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile
de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu
modificările și completările ulterioare. Hotărârea curții de apel
este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de
la comunicare. Instanțele vor soluționa cauza de urgență și cu
precădere.”
22. La articolul I punctul 32, alineatul (2) al articolului 40
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Dacă plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a
justifica pornirea unei investigații, Consiliul Concurenței o
respinge, comunicând autorului decizia, în scris, cu precizarea
motivelor, în termen de 60 de zile de la data la care acestuia i se
confirmă faptul că plângerea este completă și îndeplinește toate
condițiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4). Respingerea unei
plângeri se face prin decizie a Consiliului Concurenței după ce
i s-a dat posibilitatea autorului plângerii să își prezinte punctul de
vedere față de motivele pentru care autoritatea de concurență
intenționează să respingă plângerea.”
23. La articolul I punctul 33, alineatul (2) al articolului 42
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În situația în care investigația a fost declanșată ca
urmare a unei plângeri și se constată că aceasta nu a condus la
descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care
să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul
Concurenței, închiderea investigației se va face prin decizie a
Plenului Consiliului Concurenței, în urma audierii părților
implicate, dacă autorul plângerii solicită acest lucru.”
24. La articolul I punctul 34, alineatul (1) al articolului 43
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 43. — (1) Cu excepția situației prevăzute la art. 42
alin. (1), în orice procedură de investigație, Consiliul
Concurenței acordă întreprinderilor participante la înțelegerea,
decizia luată de asociații de întreprinderi, practica concertată,
abuzul de poziție dominantă sau la concentrarea economică, ce
formează obiect al investigației, ocazia de a-și exprima în scris
observațiile cu privire la conținutul raportului de investigație. În
observațiile scrise, destinatarii raportului de investigație pot
solicita organizarea de audieri de către Consiliul Concurenței.
Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului
în cauza investigată, Consiliul Concurenței poate organiza
audieri și în lipsa unei solicitări din partea destinatarilor raportului
de investigație. Data până la care trebuie trimise observațiile,
respectiv data audierii, după caz, sunt fixate de președintele
Consiliului Concurenței.”
25. La articolul I punctul 35, alineatele (1), (4) și (5) ale
articolului 44 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 44. — (1) O copie a raportului va fi transmisă spre luare
la cunoștința persoanelor supuse investigației, acordându-le
acestora un termen de minimum 30 de zile în care să își
formuleze observațiile. Persoanelor a căror audiere a fost
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admisă potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) li se va trimite copia
raportului numai la cerere și dacă președintele Consiliului
Concurenței apreciază că este util în interesul investigației.
................................................................................................
(4) Documentele, datele și informațiile din dosarul cauzei
care sunt confidențiale nu sunt accesibile pentru consultare ori
obținere de copii sau extrase decât prin ordin al președintelui
Consiliului Concurenței. Ordinul președintelui Consiliului
Concurenței poate fi atacat la Curtea de Apel București — Secția
contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicarea
către părțile interesate. Hotărârea curții de apel este supusă
recursului, care poate fi declarat în termen de 5 zile de la
comunicare. Instanțele vor proceda la judecarea cauzei de
urgență și cu precădere.
(5) Atacarea ordinului președintelui Consiliului Concurenței
suspendă procedura în fața autorității de concurență până la
soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei, potrivit
prevederilor alin. (4).”
26. La articolul I punctul 37, după alineatul (8) al
articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu
următorul cuprins:
„(9) În situațiile în care o operațiune de preluare a controlului
asupra unor întreprinderi sau a unor active prezintă riscuri
pentru siguranța națională, Guvernul, la propunerea Consiliului
Suprem de Apărare a Țării, va emite o hotărâre prin care
aceasta să fie interzisă, cu respectarea competenței Comisiei
Europene în acest domeniu. Consiliul Concurenței va informa
Consiliul Suprem de Apărare a Țării în legătură cu operațiunile
de concentrare economică care sunt notificate acestuia,
susceptibile să fie analizate din punctul de vedere al siguranței
naționale.”
27. La articolul I punctul 38, alineatul (3) al articolului 462
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Prin decizie, Consiliul Concurenței conferă forță
obligatorie angajamentelor propuse de întreprinderi, în măsura
în care acestea sunt suficiente pentru protecția concurenței și
dacă îndeplinirea lor conduce la înlăturarea situației care a
determinat declanșarea investigației. Decizia Consiliului
Concurenței poate fi adoptată pe o durată determinată și poate
concluziona, fără audierea părților implicate, că nu mai există
motive pentru acțiunea autorității de concurență.”
28. La articolul I punctul 40, alineatul (2) al articolului 471
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Instanța poate dispune, la cerere, suspendarea
executării deciziei atacate. În cazul amenzilor, suspendarea se
va dispune doar cu condiția plății unei cauțiuni stabilite conform
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, cu privire la creanțele
bugetare.”
29. La articolul I, după punctul 40 se introduce un nou
punct, punctul 401, cu următorul cuprins:
„401. — Articolul 48 se abrogă.”
30. La articolul I punctul 41, articolul 49 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Art. 49. — Sunt nule de drept orice înțelegeri sau decizii
interzise prin art. 5 și 6 din prezenta lege, precum și prin art. 101
și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
respectiv orice angajamente, convenții ori clauze contractuale
raportându-se la o practică anticoncurențială, precum și orice
acte care încalcă prevederile art. 9 din prezenta lege.”
31. La articolul I punctul 42, partea introductivă a
articolului 50 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 50. — Constituie contravenții și se sancționează cu
amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totală din anul
financiar anterior sancționării următoarele fapte, săvârșite cu
intenție sau din neglijență de întreprinderi ori asociații de
întreprinderi:”.
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32. La articolul I punctul 43, articolul 501 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Art. 501. — (1) Constituie contravenții și se sancționează cu
amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei faptele autorităților și
instituțiilor administrației publice centrale și locale constând în:
a) furnizarea cu intenție ori din neglijență de informații
inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente
incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor
solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b);
b) furnizarea cu intenție ori din neglijență de informații
inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare
efectuată potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).
(2) Dacă, cu intenție sau din neglijență, nefurnizarea
informațiilor solicitate persistă după termenul stabilit de către
Consiliul Concurenței, acesta va putea aplica conducătorului
instituției ori autorității administrației publice centrale sau locale
o amendă cominatorie de până la 5.000 lei pentru fiecare zi de
întârziere.”
33. La articolul I punctul 44, partea introductivă și litera d)
ale alineatului (1) al articolului 51 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„Art. 51. — (1) Constituie contravenții și se sancționează cu
amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în
anul financiar anterior sancționării următoarele fapte, săvârșite
cu intenție sau din neglijență de întreprinderi sau asociații de
întreprinderi:
..................................................................................................
d) punerea în practică a unei operațiuni de concentrare
economică, declarată incompatibilă printr-o decizie a Consiliului
Concurenței, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a);”.
34. La articolul I punctul 45, literele a) și b) ale alineatului (2)
al articolului 511 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul
contravențiilor prevăzute la art. 50;
b) amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, în cazul
contravențiilor prevăzute la art. 51 alin. (1).”
35. La articolul I punctul 46, alineatul (2) al articolului 52
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 51 alin. (1), dacă,
după primirea raportului de investigație și exercitarea dreptului
de acces la dosar, în condițiile art. 44 sau în cadrul audierilor,
întreprinderea recunoaște, în mod expres, săvârșirea faptei
anticoncurențiale și, acolo unde este cazul, propune remedii
care duc la înlăturarea cauzelor încălcării, acest fapt va fi reținut
drept circumstanță atenuantă specială sub forma colaborării în
cadrul procedurii administrative și va determina diminuarea
cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% și 30% din
nivelul de bază determinat potrivit instrucțiunilor, adoptate
potrivit prevederilor alin. (1), inclusiv atunci când acesta este
stabilit la minimul prevăzut de lege.”
36. La articolul I punctul 49, alineatul (4) al articolului 55
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 51 alin. (1)
lit. a)—c) se aplică de către Plenul Consiliului Concurenței sau
de comisie, după caz, prin aceeași decizie prin care s-a
constatat săvârșirea respectivei contravenții.”
37. La articolul I, după punctul 49 se introduce un nou
punct, punctul 491, cu următorul cuprins:
„491. — La articolul 55, alineatul (6) se abrogă.”
38. La articolul I punctul 50, alineatul (2) al articolului 56
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Procesele-verbale prin care se aplică sancțiuni, potrivit
prevederilor art. 55 alin. (2) și ale Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 137/2007, pot fi contestate la Judecătoria
Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare.
Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul
București — Secția contencios administrativ, în termen de
15 zile de la comunicare.”
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39. La articolul I punctul 52, alineatul (1) al articolului 58
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 58. — (1) Dreptul Consiliului Concurenței de a aplica
sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor
prezentei legi se prescrie după cum urmează:
a) în termen de 3 ani, în cazul săvârșirii uneia dintre
contravențiile prevăzute la art. 50 și 501;
b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte contravenții
prevăzute de prezenta lege.”
40. La articolul I, punctul 53 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„53. La articolul 60, alineatele (1) și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
«Art. 60. — (1) Participarea cu intenție frauduloasă și în mod
determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea
sau realizarea practicilor interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)
și care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2)
constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni
la 3 ani ori cu amendă și interzicerea unor drepturi.
(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică practicii interzise de art. 5
alin. (1) lit. f) când aceasta se realizează prin înțelegere între
participanți pentru a denatura prețul de adjudecare, caz în care
se aplică reglementările specifice acestui domeniu.»”
41. La articolul I punctul 54, alineatele (3) și (5) ale
articolului 61 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) Întreprinderea care beneficiază de imunitate la amendă
nu răspunde solidar pentru prejudiciile cauzate prin participarea
sa la o practică anticoncurențială interzisă la art. 5 din prezenta
lege, precum și la art. 101 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, practică sancționată de autoritatea de
concurență.
...............................................................................................

(5) Persoanele fizice sau juridice, care se consideră
prejudiciate printr-o practică anticoncurențială interzisă de
prezenta lege, vor putea formula cerere privind acordarea de
despăgubiri în termen de 2 ani de la data la care decizia
Consiliului Concurenței, pe care se întemeiază acțiunea în
subsidiar, a rămas definitivă ori a fost menținută, în tot sau în
parte, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.”
42. La articolul I punctul 54, după alineatul (5) al
articolului 61 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu
următorul cuprins:
„(51) Acțiunea în justiție va putea fi intentată pentru
consumatori și de către asociațiile de protecția consumatorilor
legal înregistrate, precum și de către asociațiile profesionale sau
patronale pentru membrii acestora afectați de o practică
anticoncurențială, pe baza atribuțiilor acestora și a
împuternicirilor primite în acest sens, după caz.”
43. La articolul I punctul 57, partea introductivă a
articolului 65 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 65. — Cifrele de afaceri prevăzute în prezenta lege sunt
înlocuite:”.
44. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. III. — În toate actele normative în vigoare, cu aplicare
în domeniul concurenței, orice referire la «agent economic» se
consideră a fi făcută la «întreprindere» sau la «operator
economic», după caz.”
Art. II. — Prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 21/1996,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din
16 august 2005, cu modificările și completările ulterioare,
precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la
un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 5 iulie 2011.
Nr. 149.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea
și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței
nr. 21/1996 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 4 iulie 2011.
Nr. 627.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public
al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Alba, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 701 și 701 bis din 25 septembrie
2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează
după cum urmează:
1. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Mirăslău”, la secțiunea I

„Bunuri imobile”, după poziția nr. 38 se introduc două noi
poziții, pozițiile nr. 39 și 40, prevăzute în anexa nr. 1.
2. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Noșlac”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”, după poziția nr. 310 se introduc nouă noi
poziții, pozițiile nr. 311—319, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. II. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
București, 22 iunie 2011.
Nr. 652.
ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mirăslău
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.
0

Codul de Denumirea
clasificare
bunului
1

2

Elemente de identificare

Anul dobândirii Valoarea de
sau, după caz, al
inventar
dării în folosință
— lei —

Situația juridică
actuală

3

4

5

6

39

Teren

Teren în suprafață de 28.010 mp situat în extravilanul
satului Decea lângă calea ferată, pe care se va
amplasa stația de epurare necesară pentru
canalizarea satului Decea, pe o suprafață de
2.500 mp, CF 1.504 Decea, nr. cadastral 192/7

2009

823.494

Domeniul public al
comunei Mirăslău,
conform HCL
nr. 5/2009

40

Teren

Teren în suprafață de 4.479 mp situat în extravilanul
satului Mirăslău, pe care se va amplasa stația de
epurare necesară pentru canalizarea satului Mirăslău,
pe o suprafață de 2.500 mp, CF 1.580 Mirăslău,
nr. cadastral 223

2009

25.000

Domeniul public al
comunei Mirăslău,
conform HCL
nr. 5/2009

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Noșlac
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.
0

311

Codul de Denumirea
clasificare
bunului
1

2

Stradă

Elemente de identificare

Anul dobândirii Valoarea de
sau, după caz, al
inventar
dării în folosință
— lei —

Situația juridică
actuală

3

4

5

6

Situată administrativ în comuna Noșlac, satul
Căptălan, identificată cu nr. cadastral 416, în
suprafață de 913 mp

2009

—

Domeniul public al
comunei Noșlac,
conform HCL
nr. 20/2009
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1

2

3

4

5

6

312

Stradă

Situată administrativ în comuna Noșlac, satul Noșlac,
identificată cu nr. cadastral 1.267, în suprafață de
2.336 mp

2009

_

Domeniul public al
comunei Noșlac,
conform HCL
nr. 20/2009

313

Stradă

Situată administrativ în comuna Noșlac, satul Noșlac,
identificată cu nr. cadastral 1.266, în suprafață de
3.166 mp

2009

_

Domeniul public al
comunei Noșlac,
conform HCL
nr. 20/2009

314

Stradă

Situată administrativ în comuna Noșlac, satul Noșlac,
identificată cu nr. cadastral 1.243, în suprafață de
5.622 mp

2009

—

Domeniul public al
comunei Noșlac,
conform HCL
nr. 20/2009

315

Stradă

Situată administrativ în comuna Noșlac, satul Noșlac,
identificată cu nr. cadastral 1.253, în suprafață de
1.929 mp

2009

—

Domeniul public al
comunei Noșlac,
conform HCL
nr. 20/2009

316

Drum
vicinal

Situat administrativ în comuna Noșlac, satul Noșlac
(numit Balastieră), identificat cu nr. cadastral 500/1,
în suprafață de 10.200 mp, lungime de 1.700 m

2009

—

Domeniul public al
comunei Noșlac,
conform HCL
nr. 20/2009

317

Drum
vicinal

Situat administrativ în comuna Noșlac, satul Căptălan
(numit Rat), identificat cu nr. cadastral 1.110, în
suprafață de 3.600 mp

2009

—

Domeniul public al
comunei Noșlac,
conform HCL
nr. 20/2009

318

Drum
vicinal

Situat administrativ în comuna Noșlac, satul Căptălan
(numit Rat), identificat cu nr. cadastral 1.120, în
suprafață de 4.200 mp

2009

—

Domeniul public al
comunei Noșlac,
conform HCL
nr. 20/2009

319

Pășune

Situată în comuna Noșlac, satul Căptălan (numită
Ritul Căptălanului), identificată cu nr. cadastral 1.123,
în suprafață de 85.100 mp

2009

—

Domeniul public al
comunei Noșlac,
conform HCL
nr. 20/2009

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001
privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind
atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 și
634 bis din 28 august 2002, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al județului Hunedoara”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”, capitolul VI „Completări”, după poziția
nr. 131 se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. 132—134,
conform anexei nr. 1.
2. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Hațeg”, la secțiunea I „Bunuri
imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă — Câmpu Mare, De 24”, iar
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ de
la De 65—T1 pădure, L = 0,541 km, l = 4,0 m”;
— la poziția nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă — Câmpu Mare, De 53”, iar
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ de
la str. Suseni — De 24, L = 1,373 km, l = 4,0 m”;
— la poziția nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă — Răstoacă, De 343”, iar
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ de
la De 338 — De 346, L = 1,374 km, l = 4,0 m”;
— la poziția nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă — Răstoacă, De 346”, iar
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coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ din
Str. Progresului — De 343, L = 0,680 km, l = 4,0 m”;
— la poziția nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă — Lunca de Jos, De 410”, iar
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ din
bd. N. Titulescu — De 436 (PD), L = 1,302 km, l = 4,0 m”;
— la poziția nr. 66, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă — Lunca de Jos, De 427”, iar
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ din
De 410 — De 436, L = 1,332 km, l = 4,0 m”;
— la poziția nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă — Lunca de Jos, De 442”, iar
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ din
bd. N. Titulescu — De 427, L = 0,473 km, l = 4,0 m”;
— la poziția nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă — Lunca de Jos, De 444”, iar
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ din
bd. N. Titulescu — Fp 451/7, L = 0,261 km, l = 4,0 m”.
3. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Hărău”, la secțiunea I „Bunuri
imobile”:
a) se abrogă pozițiile nr. 17, 77, 79, 133, 213 și 214;
b) la poziția nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Clădire școală generală Bârsău și teren aferent”, iar coloana 3
va avea următorul cuprins: „Școală generală de 4 clase,

construcție din cărămidă cu șarpantă din lemn și țiglă, suprafață
construită — 200 mp și teren în suprafață de 13.466 mp,
identificat în C.F. Bârsău nr. 60.617”;
c) după poziția nr. 394 se introduc zece noi poziții, pozițiile
nr. 395—404, conform anexei nr. 2.
4. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Ilia”, la secțiunea I „Bunuri
imobile”, după poziția nr. 262 se introduc trei noi poziții,
pozițiile nr. 263—265, conform anexei nr. 3.
5. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Lelese”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”, după poziția nr. 20 se introduc douăzeci
și două de noi poziții, pozițiile nr. 21—42, conform anexei
nr. 4.
6. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Pui”, la secțiunea I „Bunuri
imobile”, după poziția nr. 272 se introduce o nouă poziție,
poziția nr. 273, conform anexei nr. 5.
7. La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Zam”, la secțiunea I „Bunuri
imobile”, după poziția nr. 146 se introduce o nouă poziție,
poziția nr. 147, conform anexei nr. 6.
Art. II. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
București, 22 iunie 2011.
Nr. 653.
ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Hunedoara
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Anul dobândirii Valoarea de
sau, după caz, al
inventar
dării în folosință
— lei —

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

3

4

5

6

Teren extravilan
în suprafață de
35 ha destinat
construirii unui
depozit de
deșeuri

Terenul este situat în extravilanul satului
Chitid, comuna Boșorod, zona „Pășunea
Chitidului de pe Valea Gridului”. Terenul are
suprafața de 35 ha, este înscris în titlul de
proprietate nr. 20/6172/2009; terenul este
destinat construirii unui depozit județean de
deșeuri prin proiectul „Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”
Vecinătăți: La nord — drumul comunal DC 56:
Streisângeorgiu — Grid, la est — pădure
având proprietari privați, la sud și la vest —
pășune comunală proprietatea comunei
Boșorod

2011

—

Domeniul public al
județului Hunedoara
Hotărârea
Consiliului Județean
Hunedoara
nr. 74/2011
Teren dobândit de
județul Hunedoara
potrivit Protocolului
nr. 536/14.04.2011—
2.730/15.04.2011
încheiat de
Primăria Comunei
Boșorod cu
Consiliul Județean
Hunedoara în
baza Hotărârii
nr. 14/2011 a
Consiliului Local
al Comunei
Boșorod

132 1.1.1.

Situația juridică
actuală

10
0
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1

2

3

133 1.3.7.

Drum județean km 0+000—2+491, lățime 6 m, lățime
DJ 700B:
platformă 8 m, lungime 2,491 km
Deva (Str.
Depozitelor) —
Sântuhalm —
DJ 700
(Aeroport),
din care:
1.3.7.2. km 0+000—1+540 drum pavat, prelungirea Str. Depozitelor —
Sântuhalm (pasaj la nivel peste calea ferată)
1.3.7.1. km 1+540—2+166 drum de pământ, cuprins între pasajul de la
Sântuhalm până la podul peste râul Cerna
1.3.7.1. km 2+166—2+491 drum pietruit între podul peste râul Cerna și
DJ 700 (Aeroport)

134 1.3.7.

Drum județean
DJ 700:
DJ 700A
(Simeria)—
Săulești—
Aeroport—
DN7—
Sântandrei—
Bârcea Mare—
UM,
din care:
1.3.7.3. km 0+000—1+890
1.3.7.1.
1.3.7.1.
1.3.7.1.
1.3.7.2.

km 1+890—3+227
km 3+227—4+427
km 4+427—5+800
km 5+800—9+580

1.3.7.1. km 9+580—12+500
1.3.17.2 Pod
Zona de
siguranță

km 0+000—12+500, lungime 12,500 km,
lățime carosabil 6 m și lățime platformă 8 m
între km 0+000—9+580, respectiv carosabil
de 4 m și platformă de 4 m pe porțiunea
cuprinsă între km 9+580—12+500

4

5

2011

58.771,24

2011

1.766.540

îmbrăcăminte de beton, localitatea Simeria—
Săulești
drum pietruit, localitatea Săulești
drum de pământ, extravilan localitatea Săulești
drum pietruit, extravilan localitatea Săulești
îmbrăcăminte din asfalt CF—localitatea
Bârcea Mare
drum de pământ, Bârcea Mare—UM
pod beton armat, la km 9+900, lungime 12,40 m,
lățime 8,00 m
conform art. 16 din Ordonanța Guvernului
nr. 43/1997

6

Domeniul public
al Județului
Hunedoara
Hotărârea
Consiliului
Județean
Hunedoara
nr. 74/2011;
28.895,58 Protocolul privind
transmiterea unor
29.875,66 drumuri înregistrat
sub nr.
—
1.534/11.03.2011—
2.040/28.03.2011
între Primăria
Municipiului Deva
și Consiliul
Județean
Hunedoara;
Protocolul privind
transmiterea unor
drumuri înregistrat
sub nr.
3.719/14.04.2011—
2.750/15.04.2011
între Primăria
Orașului Simeria
și Consiliul
Județean
Hunedoara

472.500
106.960
2.400
109.840
945.000
5.840
124.000
—

Domeniul public
al Județului
Hunedoara
Hotărârea
Consiliului
Județean
Hunedoara
nr. 74/2011;
Hotărârea
Consiliului
Județean
Hunedoara
nr. 4/2011;
Ordonanța
Guvernului
nr. 43/1997;
Hotărârea
Guvernului
nr. 540/2000

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărău
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Anul dobândirii Valoarea de
sau, după caz, al
inventar
dării în folosință
— lei —

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situația juridică
actuală

0

1

2

3

4

5

6

395

1.3.7.1.

Drum comunal

Cu îmbrăcăminte din pământ, Dc 129/C
Chimindia

2011

—

Domeniul public al
comunei Hărău
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Hărău
nr. 10/2011
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0

1

2

3

4

5

6

396

1.3.7.1.

Drum comunal

Cu îmbrăcăminte din pământ, Dc 129/D
Banpotoc

2011

—

Domeniul public al
comunei Hărău
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Hărău
nr. 10/2011

397

—

Teren intravilan

Bârsău, nr. cadastral 60.618, în suprafață de
3.965 mp
C.F. 60.618 Bârsău

2010

11.894

Domeniul public al
comunei Hărău
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Hărău
nr. 16/2011
C.F. 60.618
Bârsău

398

—

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.513, în suprafață de
2.919 mp

2011

7.500

Domeniul public al
comunei Hărău
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Hărău
nr. 40/2011

399

—

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.654, în suprafață de
1.163 mp

2011

3.315

Domeniul public al
comunei Hărău
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Hărău
nr. 40/2011

400

—

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.655, în suprafață de
2.800 mp

2011

7.980

Domeniul public al
comunei Hărău
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Hărău
nr. 40/2011

401

—

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.656, în suprafață de
2.800 mp

2011

7.980

Domeniul public al
comunei Hărău
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Hărău
nr. 40/2011

402

—

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.657, în suprafață de
2.800 mp

2011

7.980

Domeniul public al
comunei Hărău
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Hărău
nr. 40/2011

403

—

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.694, în suprafață de
1.594 mp

2011

1.000

Domeniul public al
comunei Hărău
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Hărău
nr. 40/2011

404

—

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.700, în suprafață de
847 mp

2011

1.000

Domeniul public al
comunei Hărău
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Hărău
nr. 40/2011
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ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ilia
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Anul dobândirii Valoarea de
sau, după caz, al
inventar
dării în folosință
— lei —

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situația juridică
actuală

0

1

2

3

4

5

6

263

1.3.7.1. Drum agricol de
exploatație nr. 4

Situat în extravilanul comunei Ilia, satul
Săcămaș, pornește de la D.N. 7 (E 68) până
la D.N. 68 A, cu lungimea de 1,5 km și
lățimea de 5 m, drum de pământ, deservește
suprafețele agricole situate în locul numit
„Ostru”

2011

—

Domeniul public al
comunei Ilia
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Ilia
nr. 23/2011

264

1.3.7.1. Drum agricol de
exploatație nr. 5

Situat în extravilanul comunei Ilia, satul Ilia,
pornește de la D.C. 154 (Ilia—Cuieș—
Ulieș—D.N. 7) până la D.C. 153
(Ilia—Bacea), cu lungimea de 1,3 km și
lățimea de 5 m, drum de pământ, deservește
suprafețele agricole situate în locurile numite
„Cristos, Zabran și Sabuca”

2011

—

Domeniul public al
comunei Ilia
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Ilia
nr. 23/2011

265

1.3.7.1. Drum agricol de
exploatație nr. 6

Situat în extravilanul comunei Ilia, satul Ilia,
pornește de la D.J. 706 A (Ilia—Brănișca—
Bejan—Băița—Ormindea—Vălișoara) până
în intravilanul localității Bretea Mureșeană,
cu lungimea de 3,3 km și lățimea de 5 m,
drum de pământ, deservește suprafețele
agricole situate în locurile numite „La Vale,
Sideașcă, După Gară, Ogor” și obiectivele
social-economice Cimitir Bretea Mureșeană
și S.C. Utilaj Rural Serv — S.R.L.

2011

—

Domeniul public al
comunei Ilia
Hotărârea
Consiliului Local
al Comunei Ilia
nr. 23/2011

ANEXA Nr. 4

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lelese
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Anul dobândirii Valoarea de
sau, după caz, al
inventar
dării în folosință
— lei —

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

3

4

5

6

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011
Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

21

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 001 „Dealul
Străzii”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
5,3 km,
km 0+000—km 5+300

1952

—

22

1.3.7.1. Drum de
Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
exploatare,
3,400 km,
DE 002 „
km 0+000—km 3+400
1 Mai—Purcăreț”

1952

—

23

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 003
„Voinești”

1921

—

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
2,200 km,
km 0+000—km 2+200

Situația juridică
actuală

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

13
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0

1

2

3

4

5

6

24

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 004
„Țarină—Bazin”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
0,500 km,
km 0+000—km 0+500

1972

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

25

1.3.7.1. Drum de
Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
exploatare,
1,700 km,
DE 005 „Mină— km 0+000—km 1+700
Gruniul Leordei”

1980

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

26

1.3.7.1. Drum de
Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
exploatare,
1,600 km,
DE 006 „Cariera km 0+000—km 1+600
Veche—
Zăpozia—
Cariera Nouă”

1992

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

27

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 007 „Dealul
cu Calea”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
5,5 km,
km 0+000—km 5+500

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

28

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 008 „După
Măciuca”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
0,400 km,
km 0+000—km 0+400

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

29

1.3.7.1. Drum de
Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
exploatare,
0,5 km,
DE 009 „Coasta km 0+000—km 0+500
Nădrabului”

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

30

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 010 „Valea
Dobrii”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
0,4 km,
km 0+000—km 0+400

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

31

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 011 „Vărful
Carpen”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
0,4 km,
km 0+000—km 0+400

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

32

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 012
„Runcuri”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
0,9 km,
km 0+000—km 0+900

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

33

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 013
„Progadia
Veche”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
0,8 km,
km 0+000 — km 0+800

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

14
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1

2

3

4

5

6

34

1.3.7.1. Drum de
Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
exploatare,
0,5 km,
DE 014
km 0+000 — km 0+500
„Leleasa Veche”

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

35

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 015
„Leleasa Nou”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
0,3 km,
km 0+000 — km 0+300

1972

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

36

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 016
„Macoviște”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
1,5 km,
km 0+000 — km 1+500

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

37

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 017 „Vârful
Poienii—
Răcurele”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
0,85 km,
km 0+000 — km 0+850

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

38

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 018 „Valea
Spinului”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
0,3 km,
km 0+000 — km 0+300

1980

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

39

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 019 „Piatra
Galben—
Limperț”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
2,5 km,
km 0+000 — km 2+500

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

40

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 020 „Calea
Morii”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
1,9 km,
km 0+000 — km 1+900

1921

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

41

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 021 „Valea
Strajei”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
0,5 km,
km 0+000 — km 0+500

1978

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011

42

1.3.7.1. Drum de
exploatare,
DE 022
„Limperț—
Valea Neagră”

Îmbrăcăminte din pământ și piatră, lungime
5,5 km,
km 0+000 — km 5+500

1978

—

Domeniul public al
comunei Lelese
Hotărârea
Consiliului Local al
Comunei Lelese
nr. 10/2011
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ANEXA Nr. 5

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pui
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Anul dobândirii Valoarea de
sau, după caz, al
inventar
dării în folosință
— lei —

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

3

4

5

6

273

1.6.2.

Imobil situat în comuna Pui, Str. Republicii
nr. 63, județul Hunedoara, compus din:
— parter compus din: spațiu destinat sălii de
sport, două săli pentru vestiare, o încăpere cu
dușuri și grup sanitar și spațiu destinat
arbitrilor, dotat cu grup sanitar
— etaj intermediar compus din spațiu destinat
arbitrilor, dotat cu grup sanitar, în suprafață
construită de 382 mp, și teren aferent
construcției în suprafață de 388 mp

2007

655,445

Domeniul public al
comunei Pui
Hotărârea Consiliului
Local al Comunei
Pui nr. 20/2011

Sală de sport

Situația juridică
actuală

ANEXA Nr. 6

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Zam
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Anul dobândirii Valoarea de
sau, după caz, al
inventar
dării în folosință
— lei —

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

3

4

5

6

147

1.6.2.

Rețea de alimentare cu apă a imobilelor
situate în satul Zam din sursa aflată în
proprietatea Spitalului Zam

1990

5.000

Domeniul public al
comunei Zam
Hotărârea Consiliului
Local al Comunei
Zam nr. 12/2011

Rețea de
alimentare cu
apă, în lungime
totală de 1,2 km

Situația juridică
actuală

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010
al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor
care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului
din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se desemnează Ministerul Mediului și Pădurilor
ca autoritate competentă responsabilă pentru aplicarea
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și
al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care
revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din
lemn, denumit în continuare regulament.
(2) Ministerul Mediului și Pădurilor își exercită atribuțiile de
autoritate competentă prevăzută la alin. (1) prin direcția cu

atribuții de control în silvicultură, inspectoratele teritoriale de
regim silvic și de vânătoare și Garda Națională de Mediu.
Art. 2. — (1) Direcția cu atribuții de control în silvicultură din
structura Ministerului Mediului și Pădurilor și inspectoratele
teritoriale de regim silvic și de vânătoare din subordinea acestuia
exercită atribuțiile de control al operatorilor și comercianților,
astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. c) și d) din regulament, pentru
sortimentele de lemn și produsele din lemn prevăzute în anexa

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 490/11.VII.2011

la regulament, corespunzătoare următoarelor coduri de
clasificare: 4401, 4403, 4406 și 4407.
(2) Garda Națională de Mediu, din subordinea Ministerului
Mediului și Pădurilor, exercită atribuțiile de control al operatorilor
și comercianților prevăzuți la alin. (1) pentru sortimentele de
lemn și produsele din lemn prevăzute în anexa la regulament,
corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare: 4408—
4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30,
9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 și 9406 00 20,
precum și pentru celuloză și hârtie prevăzute la cap. 47 și 48
din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. I la

Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987
privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal
Comun, cu excepția celor pe bază de bambus și a produselor
reciclate, respectiv deșeuri și resturi.
(3) Direcția cu atribuții de control în silvicultură, inspectoratele
teritoriale de regim silvic și de vânătoare și Garda Națională de
Mediu exercită atribuțiile de control al organizațiilor de
monitorizare prevăzute la art. 8 din regulament.
Art. 3. — Metodologia de exercitare a atribuțiilor de control
prevăzute la art. 2 se aprobă prin ordin al ministrului mediului și
pădurilor.
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