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Modificarea Legii concurenţei, în discuţia Avocatului Poporului şi a Camerei de 

Comerţ Americane în România 
 

 
Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, alături de doamnele Ecaterina 

Mirea, Emma Turtoi şi Claudia Filip, consilieri, s-au întâlnit cu membrii grupului de 

lucru ai Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham).  Din delegaţia 

AmCham au făcut parte doamnele Livia Zamfiropol, Voichiţa Lefter, Alexandra 

Martin şi Otilia Vîlcu. 

În cadrul întâlnirii, membrii grupului de lucru de concurență și ajutor de stat 

din cadrul AmCham şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu proiectul de act 

normativ, respectiv ordonanţă de urgenţă pentru modificarea legii concurenţei. 

Membrii grupului de lucru de concurență și ajutor de stat din cadrul Amcham au 

susținut că proiectul de act normativ de modificare a legii concurenței reprezintă o 

modificare de substanță ce trebuie analizată în detaliu, pentru a se asigura astfel 

dreptul la apărare al companiilor vizate de investigații sau anchete sectoriale. Prin 

urmare, adoptarea unei ordonanțe de urgență fără o dezbatere si analiză aprofundată nu 

este de dorit. În context, membrii grupului de lucru de concurență și ajutor de stat din 

cadrul AmCham au opinat că nu se justifică nici urgenţa şi nici situaţia extraordinară, 

astfel încât legea concurenţei să fie modificată prin ordonanţă de urgenţă. 

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea a declarat că instituţia nu este 

implicată în procesul de redactare şi adoptare a respectivei ordonanţe de urgenţă, iar în 

această fază nu i se cere avizul şi nici nu poate interveni prin formularea unei excepţii 

de neconstituţionalitate în faţa Curţii Constituţionale. Domnul Victor Ciorbea a 

precizat că, după adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind modificarea 

Legii concurenţei, AmCham se va putea adresa Avocatului Poporului cu o eventuală 
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solicitare de ridicare a unei excepţii de neconstituţionalitate, aspect ce va fi analizat de 

către personalul de specialitate, iar Avocatul Poporului va decide în conformitate cu 

prevederile legale incidente în materie.  

În cadrul discuţiilor, membrii grupului de lucru de concurență și ajutor de stat 

din cadrul AmCham au semnalat şi numărul mare de ordonanţe de urgenţă ale 

Guvernului, aprobate cu întârziere de către Parlament. Aceştia s-au pronunţat în sensul 

creării unui cadru legislativ predictibil şi al existenţei unui număr cât mai mic de 

ordonanţe de urgenţă. În context, membrii grupului de lucru de concurență și ajutor de 

stat din Amcham şi-au arătat interesul cu privire la practica Avocatului Poporului în 

materia sesizării Curţii Constituţionale referitoare la ordonanţele de urgenţă. 

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea a reamintit faptul că până anul 

trecut a existat, la nivelul instituţiei, practica de a nu se implica în controlul de 

constituţionalitate a legilor sau ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului care au un 

pronunţat caracter politic sau electoral. Domnul Victor Ciorbea a afirmat însă că, 

începând din acest an, şi ca urmare a criticilor formulate de către Comisia Europeană, 

critici însuşite de către Avocatul Poporului, a fost schimbată vechea practică, instituţia 

formulând până în prezent două excepţii de neconstituţionalitate în cazul unor 

ordonanţe de urgenţă.  

Totodată, Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, a făcut referire şi la 

recentul Raport al Departamentului de Stat al S.U.A. cu privire la situaţia drepturilor 

omului în România, raport în care se reţine, între altele, că majoritatea observatorilor 

au considerat Avocatul Poporului, inactiv. Cu privire la acest aspect, domnul Victor 

Ciorbea a susţinut că afirmaţiile observatorilor nu sunt reale, în contextul în care au 

crescut numărul de petiţii adresate instituţiei, de audiențe, de sesizări din oficiu, 

anchete, recomandări, excepţii de neconstituţionalitate şi recursuri în interesul legii 

formulate de către Avocatul Poporului. În acelaşi timp, domnia sa a subliniat faptul că 

volumul de activitate al instituţiei a sporit, în urma înfiinţării Domeniului pentru 

prevenirea torturii în cadrul Avocatului Poporului. 
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