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INTRUCŢIUNI 

 

 pentru modificarea şi completarea Intrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul 

Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 

21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi 

în cazurile de concentrări economice puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui 

Consiliului Concurenţei nr. 421/2011 

 

 

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

completările ulterioare, Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni. 

 

Articol unic. - Intrucţiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în 

cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări 

economice puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011, 

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din data de 18 martie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. După punctul 4 se introduce un nou punct,  punctul 4
1
,  cu următorul cuprins: 

„Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul investigaţiilor 

privind un anumit sector economic, atunci când sunt impuse, prin decizie, măsuri necesare, 

adecvate şi proporţionale pentru remedierea disfuncţionalităţilor pieţei.” 

 

2. Punctul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„În măsura în care un destinatar al raportului de investigaţie consideră, după ce i s-a acordat 

accesul la dosar, că îi este necesară pentru apărarea sa cunoaşterea unor informaţii 

inaccesibile, poate formula o cerere motivată în acest sens către preşedintele Consiliului 

Concurenţei. Documentele, datele şi informaţiile confidenţiale din dosarul Consiliului 

Concurenţei pot fi solicitate, de regulă, o singură dată. În lipsa unor elemente noi, nu pot fi 

formulate cereri succesive de acces la documente, date şi informaţii confidenţiale.” 

 

3. După punctul 51 se introduce un nou punct,  punctul 51
1
,  cu următorul cuprins: 

„Documentele, datele şi informaţiile confidenţiale din dosarul cauzei sunt accesibile pentru 

consultare ori obţinere de copii şi/sau extrase, doar prin ordin al preşedintelui Consiliului 

Concurenţei, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigaţia, 

prin aceeaşi cerere de chemare în judecată.” 

 


