
 

 

Regulament pentru modificarea Regulamentului privind constatarea contravenţiilor 

şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei pus în aplicare prin Ordinul 

preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.668/2011 

 

 

 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,  

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.  

 

Art.I  

Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul 

Concurenţei pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei 

nr.668/2011, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.17 

(1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat în 

termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.  

(2) Decizia Consiliului Concurenţei prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru 

săvârşirea contravenţiilor prevăzute de Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, 

constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.” 

 

2. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“(2) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii 

stabilite prin decizie, Consiliul Concurenţei, prin direcţiile care au investigat cazul, va 

transmite copia acesteia la organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală în a căror rază teritorială îşi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în 

termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare.” 

 

 

Art.II 

Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului 

Concurenţei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
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Tabel de corespondenţă  

privind propunerea de modificare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
1
   

Forma anterioară  Propunerea de modificare  Observaţii 

Art. 17 

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de 

aplicare a sancţiunii şi decizia Consiliului Concurenţei 

prin care se aplică sancţiuni, neatacate în termenul 

prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă 

formalitate. 

Art.17 

(1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de 

aplicare a sancţiunii, neatacat în termenul prevăzut de 

lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă 

formalitate.  

(2) Decizia Consiliului Concurenţei prin care se 

constată şi se aplică sancţiuni pentru săvârşirea 

contravenţiilor prevăzute de Legea concurenţei 

nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, constituie titlu executoriu, fără vreo altă 

formalitate 

 

Pasajele subliniate crează confuzii.  

Deciziile Consiliului Concurneţei fiind acte 

administrative se bucură de prezumţia de 

legalitate, autenticitate şi veridicitate, 

suspendarea executării lor neputând fi 

facută decât în condiţiile legii 

contenciosului administrativ şi cu plata 

unei cauţiuni prevăzută la art. 49 alin.(2) 

din legea concurenţei. 

Neoperând o suspendare de drept, curg 

termenele prevăzute de Codul de procedură 

fiscală pentru transmiterea la executare a 

titlurilor executorii prin care au fost 

stabilite creanţe fiscale, în cazul de faţă 

amenzi contravenţionale care potrivit art. 

24 alin.(3) din Legea concurenţei 

nr.21/1996, republicată se fac venit la 

bugetul de stat. 

Prin urmare, nu există temei legal pentru a 

institui printr-o normă secundară o cauză 

de suspendare a executării, suspendare 

care se acordă doar de către instanţa de 

judecată în conformitate cu prevederile 

Legii privind contenciosul administrativ 

nr.554/2004. 

 

 

Art. 19 

(2) În caz de neprezentare a documentului prin care se 

face dovada achitării amenzii stabilite prin decizie, 

Consiliul Concurenţei va transmite copia acesteia la 

organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are 

sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în 

termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 

contestare, dacă decizia nu a fost atacată în acest termen. 

Art.19 

În caz de neprezentare a documentului prin care se face 

dovada achitării amenzii stabilite prin decizie, 

Consiliul Concurenţei, prin direcţiile care au investigat 

cazul, va transmite copia acesteia la organele de 

specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală în a căror rază teritorială îşi are 

sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în 

termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 

contestare. 
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 Pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.688/2011 publicat în M.Of. nr.631/2011 


