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AL 
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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în 

despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de 

concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 

nr.21/1996, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr. 239 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 649 din 23 iulie 2020, cu care Comisia pentru constituționalitate, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate 

în fond prin  adresa PLx 326/2017/2021. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria 

legilor organice.  

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

 

 

P R E Ş E D I N T E      

Mihai-Alexandru BADEA                                   

 

 

 

P R E Ş E D I N T E  

Sándor BENDE 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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Comisia pentru 

constituționalitate  
Nr.4c-23/73/2021 

Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 

Comisia pentru 

industrii și servicii 

Nr.4c-3/127/2021 

  

 

 

Bucureşti, 09.11.2021  

     PLx 326/2017/2021 

 

                                                                                                                              

RAPORT COMUN  

asupra Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 

privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei 

în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea  

Legii concurenţei nr.21/1996 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru constituționalitate, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, cu Legea privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în 

despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de 

concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 

nr.21/1996, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr. 239 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 649 din 23 iulie 2020, trimisă cu adresa nr. PL-x 326/2017/2020. 

Legea are ca obiect de reglementare dreptul oricărei persoane care a suferit un 

prejudiciu cauzat de o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă de către o 

întreprindere sau asociaţie de întreprinderi de a solicita instanţelor de judecată 

competente despăgubirea integrală a prejudiciului suferit. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 

art.75 și ale art.76 alin (1) din Constituția României, republicată a fost transmisă spre 

promulgare Președintelui României la data de 21 aprilie 2020. 
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Guvernul României, parlamentari aparținând Grupului parlamentar al 

Partidului Național Liberal, USR, UDMR și Președintele României au trimis sesizare 

de neconstituționalitate referitoare la prevederile Legii privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de 

încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996. 

În motivarea obiecției de neconstituționalitate, autorii au formulat critici 

extrinseci și intrinseci de neconstituționalitate.    

Curtea observă că acest act normativ are ca obiect transpunerea în legislația 

națională a Directivei 2014/104/UE privind anumite norme care guvernează acțiunile 

în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației 

în materie de concurentă a statelor membre și a Uniunii Europene, precum și o serie de 

modificări și completări aduse Legii concurenței nr.21/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în scopul îmbunătățirii mecanismului de 

aplicare a normelor de concurență de către autoritatea de concurență. Din analiza 

Directivei menționate rezultă, potrivit art.1, că obiectul și domeniul de aplicare ale 

acesteia vizează anumite norme necesare pentru a asigura că orice persoană care a 

suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislației în materie de concurență de 

către o întreprindere sau o asociație de întreprinderi își poate exercita în mod efectiv 

dreptul de a solicita respectivei întreprinderi sau asociații de întreprinderi o 

despăgubire integrală pentru prejudiciul respectiv. Directiva prevede, de asemenea, 

norme care promovează concurența nedenaturată pe piața internă și care îndepărtează 

obstacolele în calea funcționării adecvate a acesteia prin asigurarea unei protecții 

echivalente pe întregul cuprins al Uniunii Europene pentru orice persoană care a 

suferit un astfel de prejudiciu. De asemenea, Directiva prevede norme pentru 

coordonarea asigurării respectării normelor de concurență de către autoritățile în 

materie de concurență și pentru asigurarea respectării normelor respective prin 

acțiunile în despăgubire introduse în fața instanțelor naționale. 

În raport cu acestea, notează Curtea, „(. . .) este evident că domeniul vizat de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a 

sancțiunilor internaționale, care transpune directiva menționată, este circumscris 

domeniilor de specialitate ale CES referitoare la protecția concurenței loiale a 

drepturilor consumatorilor. Prin urmare, inițiatorul proiectului de act normativ avea 

obligația de a solicita avizul CES anterior adoptării sale. Cu toate acestea, Guvernul, 

în calitate de inițiator, nu a îndeplinit această exigentă de rang constituțional legal. De 

altfel, neîndeplinirea acestei obligații nu a fost suplinită nici la nivelul Parlamentului, 

care, în cadrul procedurii parlamentare de dezbatere și adoptare a proiectului de lege 

de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017, în cele două Camere, 

avea posibilitatea solicitării avizelor, având în vedere modificările aduse în această 

etapă.  
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Curtea Constituțională, printr-o serie de decizii, a sancționat omisiunea 

solicitării avizului Consiliului Economic Social în cazul unor acte normative al căror 

obiect de reglementare se referă la domeniile de specialitate ale Consiliului (de 

exemplu, Decizia nr.139 din. 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.336 din 3 mai 2019, Decizia nr.140 din 13 martie 2019, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.377 din 14 mai 2019, Decizia 

nr.29 din 29 ianuarie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.128 din 19 februarie 2020). 

Având în vedere dispozițiile constituționale și legale citate, se precizează în 

decizie, Curtea constată că omisiunea solicitării avizului Consiliului Economic și 

Social cu prilejul adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 este de 

natură să determine neconstituționalitatea extrinsecă a acestui act normativ, în raport 

cu prevederile art.1 alin.(3) și (5), coroborate cu cele ale art.141 din Constituția 

României, republicată. 

„În acest context, în acord cu jurisprudența sa (a se vedea, spre exemplu, 

Decizia nr.738 din 19 septembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.690 din 8 octombrie 2012, Decizia nr.55 din 5 februarie 2014, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.136 din 25 februarie 2014, Decizia nr.761 

din 17 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.46 din 

20 ianuarie 2015), Curtea reține că viciul de neconstituționalitate extrinsecă al 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 nu poate fi acoperit prin adoptarea 

unei legi de aprobare. Legea care aprobă o ordonanță de urgență neconstituțională este 

ea însăși neconstituțională. În aceste condiții, Curtea constată că Legea pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017, în ansamblul său, încalcă, 

de asemenea, dispozițiile art.1 alin.(3) și (5), coroborate cu cele ale art.141 din 

Constituția României, republicată.” 

De asemenea, referindu-se la Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative stabilirea unor măsuri 

în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, 

Curtea a constatat că, „în ceea ce privește efectele deciziei prin care Curtea, în cadrul 

controlului anterior promulgării, constată neconstituționalitatea unei legi în ansamblul 

său, iar nu doar a unor dispoziții din cuprinsul acesteia, Curtea reține că - în temeiul 

prevederilor art.147 alin.(4) din Legea fundamentală și având în vedere jurisprudența 

sa în materie - Parlamentului îi revine obligația de a constata încetarea de drept a 

procesului legislativ. Curtea a arătat în jurisprudența sa că situația determinată de 

constatarea neconstituționalității legii în ansamblul său are efect definitiv cu privire la 

acel act normativ, consecința fiind încetarea procesului legislativ în privința 

respectivei reglementări (. . .).” 
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Curtea Constituțională prin Decizia nr. 239/2020 a admis obiecția de 

neconstituționalitate formulată asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a 

dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr.21/1996. Curtea Constituțională a constatat că 

Legea precum este neconstituțională în ansamblul său. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat Legea privind 

respingerea ordonanței de urgență, în cadrul procedurii de reexaminare ca urmare a 

Deciziei Curții Constituționale în ședința din 22 februarie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale      

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 

În conformitate cu prevederile art.62, art.64 și art. 131 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități au reexaminat Legea sus-menționată în ședința desfășurată în 

sistem mixt, din ziua de 15 aprilie 2021. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, deputații au fost 

prezenți conform listei de prezență.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind 

acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie 

de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 

nr.21/1996. 

 

În conformitate cu prevederile art.63, art.64 și art.131 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru industrii și 

servicii au reexaminat Legea în ședința din data de 28 septembrie 2021. 

La ședința Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți deputații 

conform listei de prezență.  

În urma examinării cererii de reexaminare, precum și a opiniilor exprimate, 

membrii Comisiei pentru industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 

privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în 

materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr.21/1996, cu un amendament admis prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din raport. 
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Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea aflată în 

procedură de reexaminare și documentele anexate, în ședința din data de  9 noiembrie 

2021.  

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă 8 deputaţi. 

În această ședință, membrii Comisiei pentru constituționalitate au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a 

dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii concurenței nr.21/1996, cu un amendament admis prevăzut în 

anexa la raport. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au 

hotărât, adoptarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor 

legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii concurenţei nr.21/1996, cu un amendament admis prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, actul normativ face parte din categoria 

legilor organice.  

           

       

 

 P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU  

 

 

P R E Ş E D I N T E      

Mihai-Alexandru BADEA                                   

 

 

 

P R E Ş E D I N T E   

      Sándor BENDE 

 

       

 

S E C R E T A R 

Laurenţiu-Nicolae CAZAN 

 

 

S E C R E T A R       

Cristian-Tudor BĂCANU 

  

  

 

 

S E C R E T A R 

Oana-Marciana ÖZMEN 

 

 

 

 
Consilier   parlamentar,                                                                                      Consilier parlamentar,                                                         Consilier parlamentar,  
Roxana David                                                                                    Alina Grigorescu                                Isabela-Patricia Robe 

Silvia Olaru 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 

crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 

1. Titlul Legii 

LEGE  

privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de 

încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței 

nr.21/1996 

 

Titlul Legii 

LEGE  

pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de 

încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr.21/1996 

Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Conform normelor de 

tehnică legislativă. 

2. Art.I. - Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr.39 

din 31 mai 2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de 

încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței 

nr.21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.422 din 8 iunie 2017. 

 

Nemodificat  

3. Art.II. - (1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.39/2017 

privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a 

dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 

a produs efecte juridice, potrivit art.147 alin.(4) din Constituția 

României, până la data de 23 iulie 2020. 

(2) Toate efectele juridice produse de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.39/2017 până la data de 23 iulie 2020 se mențin 

în integralitate. 

 

Nemodificat  

 


