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DECIZIA 
Nr. 47 din 02.11.2010 

referitoare la încălcarea art. 5 alin. (1) Legea concurenţei nr. 
21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
a art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene de 

către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România 

 
 
 

CONSILIUL CONCURENŢEI 
 
În baza: 
 
1. Decretului Preşedintelui României nr. 700/2009 din 27 aprilie 2009 pentru 
numirea Preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 284 din 30 aprilie 2009; 
 
2. Decretului Preşedintelui României nr. 701/2009 din 27 aprilie 2009 privind 
numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 284 din 30 aprilie 2009; 
 
3. Decretelor Preşedintelui României nr. 1087 din 06 septembrie 2006, nr. 1088 
din 06 septembrie 2006, nr. 702 din 27 aprilie 2009 şi nr. 703 din 27 aprilie 2009    
pentru numirea unor membri ai Plenului Consiliului Concurenţei, publicate în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 08 septembrie 2006, respectiv 
nr. 284 din 30 aprilie 2009; 
 
4. Legii concurenţei nr.21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare (în 
continuare lege); 
  
5. Regulamentului din 26 martie 2004 de organizare, funcţionare şi procedură al 
Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
288 din 01.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
6. Regulamentului din 14 aprilie 2004 privind constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 430/13.05.2004; 
  
7. Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile 
prevăzute la art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996, publicate în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 638/10.09.2010 (denumite în continuare Instrucţiunile privind 
individualizarea sancţiunilor);  
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8. Instrucţiunilor cu privire la definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.533 din 05.08.2010; 
  
9. Raportului de investigaţie prezentat de către raportor, precum şi a celorlalte 
acte şi lucrări din dosarul cauzei; 
  
10. Prevederilor privind procedura de transmitere a Raportului de investigaţie 
părţilor implicate pentru luare la cunoştinţă şi formulare de observaţii şi 
procedura de citare pentru audierea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România în Plenul Consiliului Concurenţei în data de 28.09.2010, 
care au fost îndeplinite; 
  
11. Observaţiilor la Raportul de investigaţie, transmise Consiliului Concurenţei de 
către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în data de 
26.08.2010; 
  
12. Prevederilor conform cărora Plenul Consiliului Concurenţei deliberează şi 
decide valabil în cvorum de cinci membri, care au fost respectate în cadrul 
şedinţei de audiere din data de 28.09.2010; 
  
14. Declaraţiilor făcute în timpul audierilor din data de 28.09.2010, de către 
reprezentantul legal al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România; 
  
15. Faptului că în data de 11.10.2010 a avut loc deliberarea de către Plenul 
Consiliului Concurenţei cu privire la acest caz, fiind întrunită condiţia de cvorum 
pentru ca Plenul Consiliului Concurenţei să poată decide în mod valabil.  
 
Având în vedere următoarele: 
  
I. Sumar executiv 
 

1. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 13.02.2009 a fost 
publicată Hotărârea nr. 09/144 din 12.01.2009 a Consiliului superior al 
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (în 
continuare CECCAR) de aprobare a ”Regulamentului privind stabilirea 
criteriilor şi modalităţilor pentru determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi 
compensaţiilor cuvenite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi 
societăţilor de profil, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România” (în continuare, alternativ, Regulament de stabilire a 
onorariilor, Regulament privind disciplina onorariilor, Tarif Profesional). 
 
2. Ca urmare a acestui fapt, a fost emis Ordinul Preşedintelui Consiliului 
Concurenţei nr. 79/25.02.2009 de declanşare din oficiu a investigaţiei având ca 
obiect posibila încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea Concurenţei nr. 
21/1996, republicată, şi ale art. 81 din Tratatul  de Instituire a Comunităţii 
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Europene1 pe piaţa serviciilor prestate de experţii contabili, contabilii autorizaţi şi 
societăţile de profil din România. 
 
3. În data de 26.02.2009 au fost efectuate inspecţii inopinate la sediul central al 
CECCAR şi la trei filiale ale acestei organizaţii profesionale şi au fost solicitate 
informaţii Corpului, unor membri reprezentativi ai acestei profesii şi Ministerului 
Finanţelor Publice.  
 
4. În urma investigaţiei au fost constatate următoarele: 
 
CECCAR a stabilit onorariile în profesia contabilă încă din anul 2001 prin 
intermediul unui regulament similar cu cel publicat în 2009, chiar dacă în anul 
2000 fusese avertizat de Consiliul Concurenţei să nu adopte un astfel de act. 
 
În 2004, regulamentul de stabilire a tarifelor a fost actualizat, iar sumele au fost 
transformate în euro. 
 
În anul 2009, organele de conducere au luat decizia de a publica Regulamentul 
în Monitorul Oficial pentru a fi aplicat pe o scară mai largă de membrii CECCAR; 
la săvârşirea practicii anticoncurenţiale au participat toate organele de conducere 
ale CECCAR, precum şi unele dintre filiale. 
 
Publicarea în Monitorul Oficial a reprezentat doar o parte a eforturilor de a 
extinde aplicarea Regulamentului asupra tuturor membrilor. 
 
Membrii CECCAR au fost verificaţi de către auditori de calitate numiţi în acest 
sens de conducerea organizaţiei, în privinţa aplicării Regulamentului de stabilire 
a onorariilor prin intermediul auditului de calitate. 
 
5. Aceste fapte reprezintă elemente ale încălcării prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. 
a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi de art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (în 
continuare Tratat). 
 
II. Părţile implicate 
 
6. Partea implicată este Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România, cu sediul în Bucureşti, sector 4, Intrarea Pielari nr. 1, cod poştal 
040296, cod de identificare fiscala 7426179. 
 
7. CECCAR este un organism profesional mandatat de stat să gestioneze 
profesia contabilă în România şi care îşi desfăşoară activitatea în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză 
contabilă şi a contabililor autorizaţi2. În perioada 1990-1991, CECCAR a 

                                                 
1
 Actualul art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 

2
 Republicată în Monitorul Oficial al României nr. 13 din 08 ianuarie 2008. 
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funcţionat ca o organizaţie profesională care reunea atât experţii contabili, cât şi 
experţii tehnici. Din octombrie 1991 organizaţia profesională a experţilor tehnici 
s-a separat, în cadrul CECCAR rămânând doar profesioniştii contabili. 
  
8. Profesia de contabil poate fi practicată sub mai multe forme de organizare şi 
conform unor criterii diferite în funcţie de activităţile prestate. Astfel, dacă pentru 
misiunile de ţinere a contabilităţii nu este neapărat nevoie ca persoana în cauză 
să fie membru al CECCAR, el putând fi angajat al firmei beneficiare, pentru alte 
tipuri de activităţi, cum ar fi expertizele contabile judiciare este necesară 
apartenenţa la CECCAR.  
 
9. Mai precis, membrii CECCAR sunt împărţiţi în două categorii distincte, în 
funcţie de nivelul studiilor: 

- experţii contabili, care au dreptul să efectueze toate tipurile de lucrări şi să 
constituie societăţi de expertiză contabilă, fiind necesare studii superioare; 

- contabilii autorizaţi, care pot să ţină contabilitatea operaţiunilor 
economico-financiare şi să pregătească lucrări în vederea elaborării 
situaţiilor financiare, fiind necesare studii medii. 

 
10. Conform art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea 
activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, în cadrul 
societăţilor comerciale de expertiză contabilă, majoritatea acţionarilor sau 
asociaţilor trebuie să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau 
parţilor sociale, iar consiliul de administraţie trebuie să fie ales în majoritate dintre 
asociaţii sau acţionarii având calitatea de expert contabil. 
 
11. Practic, aşa cum reiese din dispoziţiile art. 6,7, 9 şi 10 din O.G. nr. 65/1994, 
republicată, cvasitotalitatea activităţilor membrilor CECCAR sunt desfăşurate sau 
coordonate de experţii contabili.  
 
12. La data de 01.01.2010, numărul total al membrilor CECCAR3 era de 33.908 - 
contabili autorizaţi, experţi contabili şi societăţi de profil. 
 
13. Prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, CECCAR acordă şi 
retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat 
şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor sai, precum şi 
calitatea serviciilor prestate de aceştia. 
 
14. Conform art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, CECCAR 
are următoarele atribuţii: 
- organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea 
examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de 
contabil autorizat. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de 
expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul 
de aptitudini se elaborează de CECCAR şi se avizează de Ministerul Economiei 

                                                 
3
 Conform adresei CECCAR înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG/1834/23.03.2010. 
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şi Finanţelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în 
domeniu; 
-  organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a 
societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului; 
-  asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor 
autorizaţi; 
- elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a 
experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul 
financiar-contabil; 
-  asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe 
baza Standardelor Internaţionale de Evaluare; 
- sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare şi 
dezvoltare profesională adecvate; 
- apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu 
autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi 
fizice din ţară şi din străinătate; 
-  colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate; 
-  editează publicaţii de specialitate; 
-  alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament. 
 
15. Potrivit  pct. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CECCAR4, 
organele de conducere ale Corpului sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior 
şi Biroul permanent al Consiliului superior. La nivelul filialelor, organele de 
conducere sunt: adunarea generală, consiliul filialei şi biroul permanent al 
acestuia. 
 
16. CECCAR este organizat pe două secţiuni distincte: experţi contabili şi 
contabili autorizaţi. Atribuţiile acestora se stabilesc prin norme aprobate de 
Consiliul superior. Conducerea fiecarei secţiuni este asigurată de cel mult 5 
membri, desemnaţi din cadrul Consiliului superior, dintre care: un preşedinte 
(desemnat dintre vicepreşedinţii Biroului permanent), un supleant şi 1-3 membri. 
 
17. Conferinţa naţională este organul superior de conducere şi de control al 
CECCAR, având forme de desfăşurare ordinare şi extraordinare. Conferinţa 
naţională se constituie din membrii Consiliului superior al Corpului, membrii 
consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România, ai comisiilor de disciplină şi din reprezentanţii Ministerului Economiei şi 
Finanţelor de pe lângă Consiliul superior al Corpului şi consiliile filialelor, precum 
şi din câte un reprezentant la 100 de membri din fiecare filială, desemnat de 
adunarea generală a acesteia. 
 
18. Consiliul superior exercită drepturile CECCAR, aferente statutului său de 
persoană juridică de utilitate publică; în mod esenţial, are ca atribuţie 
reprezentarea profesiei în faţa autorităţilor publice prin preşedintele său şi 
coordonarea acţiunilor consiliilor filialelor judeţene. Consiliul superior cuprinde 

                                                 
4
 Republicat în Monitorul Oficial nr. 601 din 12 august 2008. 
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maximum 24 de membri, inclusiv preşedintele şi 8 supleanţi. Reprezentarea 
experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabileşte în funcţie de procentajul 
experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul ţării. 
Preşedintele Consiliului superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii 
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. 
 
19. Biroul permanent al Consiliului superior este compus din preşedinte, ales de 
Conferinţa naţională, şi din vicepreşedinţi, aleşi de Consiliul superior. 
Preşedintele Consiliului superior este şi preşedintele Biroului permanent. 
Vicepreşedinţii Biroului permanent sunt aleşi prin vot secret dintre membrii 
Consiliului superior. Biroul permanent al Consiliului superior se întruneşte lunar 
sau ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii simple a 
membrilor săi. Biroul permanent asigură înfăptuirea hotarârilor Conferinţei 
naţionale şi ale Consiliului superior în perioadele dintre şedinţele acestuia. 
Deciziile emise de Biroul permanent între sedinţele Consiliului superior se 
prezintă acestuia din urmă pentru validare. 
 
20. În plan local, filialele Corpului sunt organizate similar cu structura centrală, 
organele de conducere locale având însă atribuţii mult mai restrânse. 
 
 
III. Piaţa relevantă 
 
III.1. Descrierea sectorului şi a legislaţiei specifice 
 
21. Profesiile de expert contabil şi contabil autorizat sunt reglementate, sub 
aspectul instituirii şi exercitării lor, de dispoziţiile Legii contabilităţii nr. 81/1991, 
republicată, ale Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii 
de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată,  precum şi ale 
Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil 
autorizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 227 din 5 martie 2008. 
 
22. Potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, profesia de expert contabil este acea 
profesie în cadrul căreia persoana care a dobândit această calitate are 
competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea, de a 
supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare 
şi de a efectua expertize contabile. Profesia de contabil autorizat este acea 
profesie în cadrul căreia persoana care a dobândit această calitate are 
competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii 
situaţiilor financiare. 
 
23. Accesul la profesiile de expert contabil şi contabil autorizat este condiţionat 
de apartenenţa la CECCAR, prin promovarea unui examen de admitere in 
CECCAR, urmat de efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susţinerea unui examen de 
aptitudini la terminarea stagiului. 
 



 7 

24. Pe lângă prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România5, aplicabilă 
inclusiv profesioniştilor contabili, accesul la exercitarea profesiei de contabil 
autorizat şi expert contabil în România a profesioniştilor dintr-un stat membru al 
Uniunii Europene este condiţionat de indeplinirea unor cerinţe de studii, dovada 
atestării calităţii de expert contabil în ţara de origine, dovada care sa ateste 
“sediul sau locul de domiciliu din România” şi de promovarea unui 
examen/interviu organizat de CECCAR. 
 
25. Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991 – republicată6, organizarea şi 
conducerea contabilităţii se realizează prin două mecanisme: 

- Fie prin compartimente distincte în cadrul întreprinderilor, conduse de un 
director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să 
îndeplinească această funcţie având calitatea de salariat. În acest caz 
există condiţia ca persoana care conduce acest compartiment să aibă 
studii economice superioare. 

- Fie prin intermediul unui contract de prestări servicii în domeniul 
contabilităţii, încheiat cu ”persoane fizice şi juridice autorizate conform 
legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi”, 
(persoane fizice autorizate sau societăţi comerciale de profil).    

 
26. Obiectul analizei în cazul de faţă nu vizează serviciile prestate de prima 
categorie nominalizată mai sus ci numai serviciile oferite de profesioniştii din 
domeniu in calitatea lor de prestatori de servicii independenţi din punct de vedere 
profesional, cu alte cuvinte în calitatea lor de întreprinderi, supuse regulilor de 
concurenţă.  
  
 
 
III.2. Piaţa relevantă a produsului 
 
27. Conform Instrucţiunilor cu privire la definirea pieţei relevante, piaţa relevantă 
are două dimensiuni: geografică şi a produsului. 
 
28. Din perspectivă economică, profilul serviciilor prestate de profesioniştii 
contabili corespunde modelului de afaceri denumit ”business to business” care 
se referă la relaţiile de afaceri dintre întreprinderi. Spre deosebire de modelul 
”business to consumer” care corespunde relaţiei directe dintre întreprinderea de 
la capătul lanţului de producţie şi consumator, modelul ”business to business”  
înseamnă în general o transparenţă mai scăzută şi un raport de multe ori diferit 
în relaţia dintre vânzător şi cumpărător. Practic, serviciile de contabilitate 
(misiunile de ţinere a contabilităţii, întocmirea situaţiilor financiare etc.), care 

                                                 
5
 Prevederile acestei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene 

(UE), sau al Spaţiului Economic European (SEE) care doreşte să exercite în România, în mod 
independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea română. 
6
 Mai precis, este vorba de art. 10 alin. (2) şi (3) din acest act normativ. 
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reprezintă cea mai importantă activitate desfăşurată de profesioniştii contabili, 
sunt de fapt un factor de producţie indispensabil oricărei întreprinderi. Aceste 
servicii fac parte din costurile de producţie ale tuturor produselor şi serviciilor 
comercializate / prestate pe teritoriul României.  
 
29. În cadrul Regulamentului de stabilire a onorariilor, serviciile prestate de 
profesioniştii contabili sunt împărţite în opt categorii distincte: lucrări contabile; 
provizioane şi estimări contabile; expertize, evaluări şi opinii; activităţi de cenzor; 
misiuni de administrare şi arbitraje; operaţiuni corporative; consultanţă 
economico-financiară; administrare şi lichidare de întreprinderi. 
 
30. Chiar dacă o definire a serviciilor prestate de experţii contabili şi de contabilii 
autorizaţi în sensul celor de mai sus poate fi legitimă în interiorul breslei, din 
perspectiva regulilor de concurenţă este important să se ţină cont de punctul de 
vedere al beneficiarilor unor astfel de servicii, piaţa relevantă a produsului fiind 
determinată în funcţie de toate serviciile pe care aceştia le consideră 
interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţurilor şi utilizării 
acestora. În funcţie de aceasta, tipurile de activităţi prestate de membrii 
CECCAR sunt împărţite în trei mari categorii: 

 servicii de contabilitate; 

 servicii de expertiză contabilă extrajudiciară; 

 servicii de consultanţă financiară şi fiscală. 
 
31. Principala piaţă a produsului distorsionată de practica anticoncurenţială în 
cauză este piaţa serviciilor de contabilitate, piaţă având ca activităţi distincte, dar 
considerate ca reprezentând componente ale aceluiaşi serviciu integrat de 
contabilitate: misiunile de ţinere a contabilităţii, întocmirea situaţiei conturilor şi 
elaborarea situaţiilor financiare. 
 
32. Pe piaţa serviciilor de expertiză contabilă şi pe piaţa serviciilor de consultanţă 
financiară şi fiscală sunt prezenţi, pe lângă membrii CECCAR, şi membri ai altor 
organizaţii profesionale, precum şi alte întreprinderi de profil. 
 
III.3. Piaţa relevantă geografică 
 
33. Regulamentul de stabilire a onorariilor se adresează tuturor membrilor 
CECCAR  (experţi contabili, contabili autorizaţi şi firme de profil) indiferent de 
locul de desfăşurare a activităţii acestora. În condiţiile în care membrii CECCAR 
prestează servicii în toate judeţele României şi în municipiul Bucureşti, existând 
câte o filială a Corpului în cadrul fiecărei astfel de unităţi administrativ-teritoriale, 
oferta de servicii care constituie piaţa relevantă a produsului acoperă întreg 
teritoriul României. În acelaşi timp, beneficiarii care cumpără serviciile prestate 
de membri CECCAR acoperă întreg teritoriul naţional. 
 
34. Prin urmare, din punct de vedere al dimensiunii geografice, piaţa relevantă a 
fost definită ca reprezentând întregul teritoriu al României. 
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IV. Acte şi fapte constatate 
 
IV. 1. Modul de deschidere a investigaţiei 
 

35. În urma publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 
13.02.2009 a Hotărârii nr. 09/144 din 12.01.2009 a Consiliului superior al 
CECCAR de aprobare a Regulamentului de stabilire a onorariilor, a fost emis 
Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 79/25.02.2009 de declanşare 
din oficiu a investigaţiei având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. 5 
alin. (1) din Legea Concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi a prevederilor art. 81 
din Tratatul  de Instituire a Comunităţii Europene pe piaţa serviciilor prestate de 
experţii contabili, contabilii autorizaţi şi societăţile de profil din România.  
 
IV.2. Constatările investigaţiei 
 
IV.2.1. Primul Regulament de stabilire a onorariilor adoptat în 2001 
 
36. În anul 2000, CECCAR a solicitat prin adresa nr. 3488/11.07.2000 
înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RS/855/11.07.2000, punctul de vedere 
al autorităţii naţionale de concurenţă referitor la „Regulamentul privind disciplina 
onorariilor, indemnizaţiilor şi criteriilor pentru restituirea cheltuielilor pentru 
prestaţiile profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi  şi 
aprobarea tarifului profesional”. CECCAR a solicitat certificarea neîncălcării 
articolelor 5 şi 6 din Legea concurenţei, proiectul de Regulament fiind ataşat 
adresei. Ca temei legal al elaborării Regulamentului au fost invocate prevederile 
care permiteau organizaţiei profesionale să emită reglementări referitoare la 
activitatea membrilor. În adresa transmisă Consiliului Concurenţei, CECCAR a 
menţionat faptul că: “prevederile regulamentului nu sunt imperative, ci au numai 
valoare orientativă pentru membrii noştri, urmărind să le ofere un număr de 
criterii minimale pentru negocierea tarifelor profesionale pentru serviciile prestate 
clienţilor lor”. 
 
37. În urma acestei solicitări, Consiliul Concurenţei a comunicat CECCAR prin 
adresa nr. 855/21.07.20007 că „are obligaţia legală de a nu adopta şi pune în 
aplicare acest proiect de regulament întrucât prevederile acestuia conţin 
elemente constitutive ale unei fixări concertate, în mod direct, a tarifelor solicitate 
pentru prestarea serviciilor de expertiză contabilă, deoarece stabilesc limitele 
minime şi maxime ale tarifelor ce pot fi percepute; aceasta reprezintă o încălcare 
a art.5 alin.(1) lit.a) din Legea concurenţei”. De asemenea, s-a subliniat faptul că 
un astfel de regulament constituie o încălcare foarte gravă a normelor de 
concurenţă şi va fi sancţionat în consecinţă. În acest sens, s-a menţionat că 

                                                 
7
 Adresa Consiliului Concurenţei are forma unui ”punct de vedere” elaborat în baza art. 28 alin. 

(6) şi a art. 30 lit. d) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi este semnat de Preşedintele Consiliului 
Concurenţei.  



 10 

membrii organizaţiei profesionale sunt consideraţi agenţi economici conform 
Legii concurenţei.   
 
38. În plus, CECCAR a fost informat şi în martie 2000 în legătură cu aceste 
aspecte prin adresa nr. RG/282/07.03.2000, înregistrată la CECCAR cu nr. 
1134/07.03.2000. 
  
39. Anterior emiterii punctului de vedere (iulie 2000), dar ulterior adresei 
transmise de Consiliul Concurenţei în martie 2000, CECCAR a solicitat filialelor 
sale, prin punctul I din adresa nr. 1600/07.04.2000 să furnizeze până la data de 
20.04.2000 informaţii în legătură cu tarifele practicate de membrii filialei pentru 
principalele categorii de servicii, în vederea “stabilirii de către Consiliul Superior 
al CECCAR a unor tarife orientative de prestări servicii în domeniul contabilităţii 
şi auditului”.   
 
40. Contrar punctului de vedere emis de Consiliul Concurenţei, în cadrul 
Conferinţei Naţionale a CECCAR desfăşurată la Sibiu în data de 31 martie 2001, 
pe ordinea de zi a acestei adunări a contabililor a fost introdus la punctul 11, ca 
subiect supus dezbaterii şi aprobării, „Tariful profesional”. În urma dezbaterilor 
Conferinţei Naţionale, CECCAR adoptă Hotărârea nr. 01/49 din 31.03.2001 care 
prevede la articolul 5 faptul că „se aprobă <<Regulamentul privind disciplina 
onorariilor, indemnizaţiilor şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru 
prestaţiile profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi şi 
aprobarea tarifului profesional>> (Anexa G) şi se dispune publicarea acestuia 
pentru a fi cunoscut de membri”. Acesta este momentul în care a fost iniţiată 
practica anticoncurenţială analizată.  
 
41. Regulamentul adoptat în anul 2001 avea 38 de articole, o anexă privind 
„Tariful profesional” şi era structurat astfel: 

- Titlul I: Norme generale – se referea la modalităţile de calcul şi cazurile 
în care se aplicau nivelurile stabilite în regulament pentru onorarii, 
indemnizaţii şi alte costuri ale serviciilor prestate de profesioniştii contabili; 

- Titlul II: Restituirea cheltuielilor – se referea la modalitatea de calcul a 
compensaţiilor cuvenite profesioniştilor contabili pentru transport şi cazare 
în cadrul deplasărilor; 

- Titlul III: Indemnizaţii – se referea la sumele cuvenite profesioniştilor 
contabili pentru servicii cum ar fi deplasarea din cabinet, efectuarea de 
înregistrări sau copierea unor documente; 

- Titlul IV: Onorarii – stabilea niveluri minime, maxime şi/sau fixe pentru 
următoarele servicii prestate de profesioniştii contabili: 

a) lucrări contabile şi bilanţuri; 
b) provizioane şi alte estimări contabile; 
c) expertize, evaluări şi opinii; 
d) funcţiile de auditor statutar (cenzor); 
e) misiuni de administrare şi arbitraje; 
f) operaţiuni corporative; 
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g) asistenţa, reprezentarea şi consultanţa fiscală; 
h) consultanţă economico-financiară; 
i) administrarea şi lichidarea de întreprinderi. 
- Anexă: Tariful profesional – conţinând patru tabele cu modalităţi de 

stabilire a diferitelor tarife privind prestaţiile profesioniştilor contabili. 
 
42. Regulamentul cuprindea prevederi referitoare la onorariile şi indemnizaţiile 
tuturor serviciilor prestate în mod uzual de profesioniştii contabili, sumele fiind 
stipulate fie în mod direct în sumă absolută cu praguri minime şi maxime8 , fie ca 
procent raportat la diferite elemente de referinţă9. Onorariile erau stabilite în lei 
(vechi) şi la cuantumul unora dintre acestea se puteau aplica fie reduceri, fie 
majorări în funcţie de diferite elemente avute în vedere. Spre exemplu, art. 17 din 
Regulament stipula faptul că: “toate onorariile prevăzute prin articolele 
prezentului Tarif pot fi majorate în interiorul unor limite, mergând de la 10% la 
maxim 50% atunci când prestaţiile se realizează printr-o societate de expertiză 
contabilă sau de contabilitate membră a Corpului”. 
  
43. Aşa-numitul “Tarif profesional” prevăzut în anexa la regulament conţinea atât 
limite minime şi maxime, în valoare absolută şi raportate la cifra de afaceri a 
clientului, cât şi sume fixe, ca niveluri pentru onorariile diverselor servicii prestate 
de profesioniştii contabili. Atfel, pentru o consultaţie acordată telefonic unei 
întreprinderi cu o cifră de afaceri între 100 şi 300 milioane lei (vechi) era stabilit 
un nivel minim al onorariului de 20.000 lei (vechi) şi un nivel maxim de 30.000 lei 
(vechi), iar pentru întocmirea “declaraţiei de TVA (fără tabelele aferente)” tariful 
fix era stabilit la nivelul de 150.000 lei (vechi). 
 
 
IV.2.2. Al doilea Regulament de stabilire a onorariilor adoptat în 2004 
 
44. Conform Notei de serviciu înregistrată la cabinetul preşedintelui CECCAR cu 
nr. 9994/23.07.2004, aprobată sub semnătură de preşedintele forului profesional, 
dl. Marin Toma, în urma unei şedinţe cu preşedinţii şi secretarii de filiale, 
organizate la Bihor, a fost stabilită necesitatea actualizării Regulamentului privind 
onorariile datorită perspectivei denominării monedei naţionale. În acest sens, a 
fost formată o echipă compusă din: “Burluseanu Nicolae, Dutia Traian şi Tomitoiu 
Adriana” pentru a efectua “adaptarea tarifelor percepute în lei la moneda EURO 
la cursul pieţii din luna actualizării”. Pentru echipa însărcinată cu actualizarea 
Regulamentului a fost stabilit ca termen de finalizare data de 10 august 2004, 

                                                 
8
 De exemplu, art. 22 lit. d) din Regulament stabilea faptul că: ”pentru completarea, la cererea 

clientului, a unor situaţii contabile periodice importante, se cuvin onorarii stabilite  în intervalul 
200.000 – 600.000 lei pentru fiecare situaţie contabilă”.    
9
 De exemplu, art. 35 din Regulament stabilea faptul că: ”pentru studii referitoare la raportul dintre 

capitalul propriu şi cel împrumutat (efectul de levier), studii referitoare la alegerea diferitelor forme 
tehnice de finanţare (împrumuturi, leasing, factoring etc.) şi pentru studii privind plasarea de titluri 
pe piaţă, expertului contabil i se cuvin onorarii stabilite între 0,5% şi 2% din valoarea capitalurilor 
care fac obiectul prestaţiilor”. 
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dată până la care urmau să fie prezentate conducerii CECCAR eventualele 
observaţii şi propuneri. 
 
45. Echipa în cauză a întocmit şi semnat Nota privind propunerile de actualizare 
a “Tarifului profesional”10 – aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 01/49 
din 31 martie 2001, document înregistrat cu numărul 10670/09.08.04. Conform 
acestei note, modificările propuse au vizat următoarele aspecte: 

- pentru actualizarea la euro a tarifelor, onorariilor, indemnizaţiilor şi a 
elementelor care stau la baza calculului acestora (cifre de afaceri, 
valoarea patrimoniilor, capitaluri sociale etc.) a fost avut în vedere cursul 
oficial al Băncii Naţionale a României din data de 30 martie 2001, 
respectiv 1 euro = 24270 lei (vechi); 

- tarifele şi elementele de referinţă au fost rotunjite fie în sus, fie în jos; 
- sintagma de “societăţi de expertiză şi contabilitate” a fost înlocuită de 

“societăţi de profil”; 
- a fost reformulat articolul referitor la onorariile cuvenite pentru activităţile 

de auditor statutar (cenzor); 
- au fost actualizate reglementările prevăzute în Regulament privind 

“asistenţa, reprezentarea şi consultanţa fiscală”. 
 
46. Conform rezoluţiei olograf semnate, datate şi înscrise pe Nota cu propuneri 
de actualizare a Regulamentului privind onorariile, preşedintele CECCAR, dl. 
Marin Toma, a cerut în data de 09/08 (anul 2004):  
“1. Să eliminăm leii 
 2. Să prezentăm într-o anexă ce modificări s-au adus T.P.11 în vigoare” 
 
47. O altă rezoluţie semnată olograf, datată şi înscrisă pe un alt exemplar din 
aceeaşi notă, aparţinând tot Preşedintelui CECCAR, arată care a fost 
mecanismul intern parcurs pentru adoptarea modificărilor propuse. Astfel, 
conform acestei rezoluţii datate 14/08 (anul 2004) dl. Marin Toma a cerut 
departamentului juridic al CECCAR “verificare şi prezentare pentru CS12“ 
 
48. În urma acestei proceduri interne de promovare, în cadrul Conferinţei 
Naţionale a CECCAR din data de 2 septembrie 2004 a fost supusă aprobării 
“Nota nr. 10670 privind modificarea Tarifului profesional”, acest document 
regăsindu-se la punctul H, paginile 148-16913 din dosarul Conferinţei. 
 

                                                 
10

 Din toate probele disponibile reiese fără dubiu faptul că, în interiorul CECCAR, membrii din 
conducerea acestui organism folosesc termenul de ”Tarif profesional” când se referă la 
”Regulamentul privind disciplina onorariilor, indemnizaţiilor şi criteriile pentru restituirea 
cheltuielilor pentru prestaţiile profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi şi 
aprobarea tarifului profesional”. 
11

 T.P. reprezintă abrevierea denumirii „Tarif Profesional” şi se referă la Regulamentul prin care 
sunt stabilite onorariile. 
12

 CS reprezintă abrevierea denumirii „Consiliul Superior al CECCAR”. 
13

 În cadrul materialelor Conferinţei Naţionale a CECCAR, la nota privind modificarea Tarifului 
profesional a fost anexat şi noul model de Tarif profesional (Regulament privind onorariile). 
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49. Urmare a lucrărilor Conferinţei Naţionale a CECCAR, este adoptată 
Hotărârea nr. 04/52 din 02 septembrie 2004 care prevede la art. 6 faptul că: “se 
aprobă actualizarea Regulamentului privind disciplina onorariilor, indemnizaţiilor 
şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile profesionale ale 
experţilor contabili şi contabililor autorizaţi şi aprobarea Tarifului profesional 
(Anexa H)”14.  
 
50. Din perspectiva încălcării regulilor de concurenţă, ultima variantă a notei 
introduce în cadrul Regulamentului privind onorariile, la art. 1, textul: “Tarifele 
sunt minime” cu referire la totalitatea serviciilor pentru care sunt stabilite aceste 
tarife. La prima vedere această precizare introdusă în textul regulamentului pare 
redundantă având în vedere faptul că, acolo unde tarifele nu erau fixe, în 
Regulamentul din 2001 existau niveluri minime pentru toate celelalte tipuri de 
tarife. În fapt, expresia “tarifele sunt minime” are rolul de a întări nivelul minim al 
onorariilor în raport cu nivelul maxim, stipulat şi el în Regulament, dar care nu 
mai are acelaşi impact în rândul profesioniştilor contabili. 
 
51. Trebuie menţionat faptul că Regulamentul din anul 2004 nu a adus modificări 
substanţiale Regulamentului din 2001, în afara faptului că nivelul onorariilor a 
fost stabilit în EURO şi nu în lei (vechi), aşa cum era iniţial. Documentul a fost 
publicat sub forma unei broşuri cu coperte albastre, cu sigla CECCAR pe prima 
copertă, sub codul ISBN nr. 973-8478-70-7. 
 
 
IV.2.3. Al treilea Regulament de stabilire a onorariilor adoptat în anul 2009 
 
52. În cadrul Conferinţei Naţionale a CECCAR desfăşurate în Bucureşti, în data 
de 31 august 2008, a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul 5, “Raportul 
privind modul de organizare şi desfăşurare al adunărilor generale de dare de 
seamă şi alegeri de la nivelul filialelor Corpului”. Acest Raport, aprobat prin 
articolul 3 – anexa H din Hotărârea Conferinţei Naţionale a CECCAR nr. 08/60 
din 31 august 2008, are la rândul său cinci anexe. În Anexa 1 la acest document 
sunt prezentate propunerile efectuate în cadrul adunărilor generale ale filialelor. 
A treia propunere de pe listă aparţine filialelor Bacău şi Dolj ale Corpului şi se 
referă la: “publicarea în Monitorul Oficial a Regulamentului privind disciplina 
onorariilor profesionale pentru a putea fi practicate, aşa cum se întâmplă şi în 
alte organizaţii profesionale”. De asemenea, la punctul 35 din acelaşi material se 
regăseşte propunerea filialei Sibiu ca “fiecare participant să transmită pe adresa 
de e-mail a filialei propunerile personale privind problema stabilirii unui tarif 

                                                 
14

 Nota nr. 10670 anexată la Hotărârea Conferinţei Naţionale este datată 20.08.2008 spre 
deosebire de Nota elaborată de echipa însărcinată cu formularea propunerilor de modificare care 
are acelaşi număr de înregistrare, dar o dată diferită. În plus, conţinutul Notei ataşate Hotărârii 
Conferinţei Naţionale este diferit, iar aceasta este asumată de Consiliul Superior al CECCAR şi 
nu de echipa care a elaborat modificările. În mod evident anul este greşit, în conţinutul notei 
menţionându-se faptul că ”Tariful profesional a fost adoptat în anul 2001... iar până în prezent nu 
a suportat nicio modificare” ceea ce face ca anul întocmirii notei să nu fie altul decât 2004, primul 
an în care au fost aduse modificări Tarifului profesional.  
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minimal al serviciilor contabile de la care s-ar pleca ţinând cont de faptul că 
există un Regulament de stabilire a onorariilor”. La punctul 38, propunerea filialei 
Constanţa referitoare la “stabilirea unui tarif minim pentru lucrările de expertiză 
contabilă judiciară” subliniază preocuparea adunărilor generale ale filialelor 
CECCAR şi, implicit, a membrilor Corpului, pentru coordonarea nivelului 
onorariilor. 
 
53. Ca urmare a acestor propuneri, Preşedintele CECCAR, dl. Marin Toma, a 
transmis către toate filialele Corpului Circulara nr. 15245/09.12.2008, cu 
solicitarea ca aceste structuri să prezinte în termen de 8 zile eventuale propuneri 
de modificare a “Tarifului profesional”. Acesta urma să fie analizat în cadrul 
Consiliului Superior şi aprobat pentru publicare în Monitorul Oficial. Circulara 
semnată de Preşedintele CECCAR a fost transmisă tuturor filialelor, pe e-mail, în 
data de 09.12.2008, orele 08:49, de la Cabinetul Directorului General. În urma 
circularei respective, din cele 42 de filiale CECCAR, şase au formulat propuneri, 
astfel: 

- În data de 11.12.2008, ora 14:48, filiala Călăraşi a transmis către 
CECCAR un e-mail având ataşată adresa nr. 2.115/11.12.2008 semnată 
de domnul George Coman, Director Executiv al filialei, prin care a fost 
propusă majorarea onorariului minim pentru expertize, opinii motivate şi 
consultaţii de la 82,40 euro la 1.000 de lei. 

- În data de 15.12.2008, ora 17:04, filiala Brăila a transmis către CECCAR 
un e-mail având ataşată adresa nr. 2852/15.12.2008 semnată de 
Preşedintele filialei, dna. Paula Ştefănescu şi Directorul Executiv, dna. 
Carmen Tamasi-Klaus, prin care au fost formulate mai multe propuneri de 
modificări ale Tarifului profesional. Dintre acestea prezintă relevanţă, din 
perspectiva regulilor de concurenţă, referirile la necesitatea eliminării 
prevederilor care dau posibilitatea unor reduceri acordate de profesioniştii 
contabili15, întrucât ar “încuraja tarifele diferenţiate, migrarea 
întreprinderilor şi chiar practica onorariilor sub tariful profesional”. 

- În data de 16.12.2008, ora 10:32 filiala Tulcea a transmis către CECCAR 
un e-mail asumat de Directorul Executiv , dna. Maria Caravan, prin care a 
propus ca onorariile pentru expertizele contabile să fie percepute în 
funcţie de orele efectiv lucrate. 

- În data de 17.12.2008, ora 12:47, filiala Bacău a transmis către CECCAR 
un e-mail având ataşată adresa nr. 2907/16.12.2009, semnată de 
Directorul Executiv, dl. Constantin Păstrăv, prin care a propus ca 
“regulamentul să fie obligatoriu şi nu orientativ”. Filiala Bacău subliniază 
chiar necesitatea ca “nivelul minim al tarifelor” să fie obligatoriu şi ca 
nerespectarea Regulamentului privind disciplina onorariilor să constituie 
abatere disciplinară. De asemenea, se propune extinderea 
Regulamentului şi asupra altor lucrări efectuate de profesioniştii contabili, 
fără ca acestea să fie specificate. 

                                                 
15

 Propunerile filialei Brăila se referă la art. 7 din Regulamentul privind onorariile, care prevede 
reduceri ce pot fi acordate de profesioniştii contabili în raport cu onorariile minime în localităţi cu 
mai puţin de 200.000 de locuitori şi de către contabili înscrişi la CECCAR de mai puţin de 3 ani.  
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- Filiala Gorj a răspuns circularei prin adresa nr. 729/11.12.2008, 
înregistrată la CECCAR cu nr. 15420/11.12.2008 şi semnată de Directorul 
Executiv, dna Bondoc Anuţa. În adresă sunt propuse modificări vizând 
tarifele pentru misiuni de ţinere a contabilităţii şi cele pentru expertize, 
opinii motivate şi consiliere. 

- Filiala Dolj a răspuns circularei prin adresa nr. 708/15.12.2008, 
înregistrată la CECCAR cu nr. 15527/15.12.2008 şi semnată de Directorul 
Executiv, dl. Florin Lascu. Propunerile se referă la modificarea onorariilor 
aferente misiunilor de ţinere a contabilităţii şi a celor încasate pentru 
întocmirea situaţiilor financiare. 

 
54. În urma centralizării acestor propuneri, a fost întocmită Nota nr. 
1025/DJ/17.12.2008 aparţinând Direcţiei Juridice a CECCAR, prin care s-a 
propus Consiliului Superior al forului profesional emiterea unei hotărâri de 
aprobare şi publicare în Monitorul Oficial al României a textului actualizat prin 
Hotărârea nr. 04/52 din 02.09.2004. Conform acestei note, forma din 2004 a 
Regulamentului “este în conformitate cu cerinţele pieţei, stabilind pentru fiecare 
tip de activitate contabilă o plajă mare în cadrul căreia profesionistul contabil are 
libertate în stabilirea onorariului în funcţie de serviciul prestat”. Iniţial, pe Nota 
Direcţiei Juridice, a fost scrisă şi apoi tăiată olograf o rezoluţie a Preşedintelui 
CECCAR, dl. Marin Toma, datată HCS16 20/12 (2008) prin care se dispunea: “De 
emis HCS pt. Mon. Oficial”. Aceasta a fost înlocuită cu altă rezoluţie olograf 
scrisă şi semnată de Preşedintele CECCAR, din data de 29.12.2008, prin care 
se stabileşte mecanismul final de aprobare a propunerii de publicare, astfel: “ Se 
împuterniceşte BP17 să le actualizeze şi să le aprobe pt. Publicare în M. Of.”. 
 
55. Prin Decizia nr. 09/205 din 10 ianuarie 2009 a Biroului Permanent al 
Consiliului Superior al CECCAR se aprobă, la art. 8, Nota nr. 8/DJ/06.01.2009 
referitoare la actualizarea Regulamentului privind disciplina onorariilor, 
indemnizaţiilor şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile 
profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi şi se dispune 
publicarea în Monitorul Oficial al României. Prin această Notă internă, Direcţia 
Juridică a CECCAR a înaintat Biroului Permanent al Consiliului Superior al 
Corpului forma actualizată a Regulamentului mai sus amintit pentru a fi aprobată 
publicarea acestuia în Monitorul Oficial. 
 
56. În februarie 2009 a fost transmisă pentru publicare în Monitorul Oficial al 
României, Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 09/144 din 12 ianuarie 
2009 pentru aprobarea “Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor 
pentru determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite 
experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, 
membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România”.  
 

                                                 
16

 HCS reprezintă abrevierea pentru „Hotărâre a Consiliului Superior”. 
17

 BP reprezintă abrevierea pentru „Biroul Permanent”. 
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57. Monitorul Oficial a transmis către CECCAR adresa cu nr. 1194/30.01.2009, 
prin care a solicitat modificarea Regulamentului în sensul stabilirii tarifelor în lei şi 
nu în euro, în temeiul art. 3 din Regulamentul BNR nr. 2/2005 privind regimul 
valutar18. Conform Notei Direcţiei Juridice a CECCAR nr. 112/DJ/04.02.2009, în 
urma adresei Monitorului Oficial “s-a procedat la transformarea tarifelor din euro 
în lei”.  
 
58. Potrivit Procesului Verbal nr. 1814/11.02.2009 al şedinţei Biroului Permanent 
al Consiliului Superior al CECCAR din 7 februarie 2009, în cadrul reuniunii 
acestui for de conducere a Corpului a fost aprobat, la punctul 7, Nota nr. 
112/200919 vizând transformarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de 
membrii Corpului din euro în lei. Transformarea s-a realizat conform acestei note 
“luându-se ca referinţă cursul euro-leu al BNR valabil pentru data de 30.01.2009, 
respectiv 1 euro = 4,27 lei”. Ca urmare a transmiterii modificărilor către Monitorul 
Oficial, Hotărârea de adoptare a Regulamentului privind disciplina onorariilor a 
fost în cele din urmă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.87 din 
13.02.2009.  
 
59. Practic, forma Regulamentului de stabilire a onorariilor din 2004, care a 
actualizat Regulamentul din 2001, nu a suferit modificări majore în anul 2009, în 
afară de transformarea din euro în lei a sumelor absolute menţionate în acesta, 
la care se adaugă publicarea în Monitorul Oficial. 
 
 
IV. 2.4. Discuţiile purtate în cadrul CECCAR pe tema onorariilor 
 
60. În stenograma Adunării Generale a filialei Bucureşti a CECCAR din 05 martie 
2007, la pag. 4, dl. Gheorghe Dăscălescu se oferă „să conlucreze cu conducerea 
ca să pună de acord acest document: Regulamentul de aprobare a onorariilor”, 
iar la pag. 5, dl. Florescu Ştefan afirmă: „Referitor la disciplina onorariilor: experţii 
ar trebui să respecte nişte onorarii minimale, nu numai când efectuează 
expertize ci şi la ţinerea contabilităţii. Să nu facă contabilitate pe nimic!”. În 
acelaşi document, la pag. 8, prof. univ. Mihai Ristea afirmă: „vă întreb acţionează 
sau nu în domeniul serviciilor noastre principiul concurenţei? Dacă răspundeţi da, 
înseamnă că nu putem stabili tarife. Dacă e nu la fel nu putem stabili tarife. 
Serviciile pe care le prestăm sunt fapte de comerţ. Sunt de acord cu plângerile 
dvs., vom încerca să mărim tarifele.”  
  
61. În încheierea de şedinţă a Adunării Generale a Filialei Bucureşti a CECCAR 
din data de 10.07.2008, dna. Adela Geambaşu afirmă la pag. 6 „referitor la 
onorariile încasate pentru misiunea de ţinere a contabilităţii. Avocaţii, arhitecţii au 
propus pe site un plafon referitor la onorariile care circulă în piaţă!”, iar dl. Marin 
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 În fapt, este vorba de Regulamentul BNR nr. 4/01.04.2005, republicat în 2007. Conform acestui 
Regulament: “plăţile, încasările, transferurile şi orice asemenea operaţiuni, între rezidenţi, care 
fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, se realizează numai în moneda naţională (leu)”. 
19

 Având specificaţia: ”pentru uz intern şi interes membri”. 
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Toma, Preşedintele CECCAR, afirmă la pag. 8 : „Referitor la problema mediului 
concurenţial: nu avem monopol, trebuie să acceptăm competiţia dar una loială”. 
  
62. În procesul-verbal din 27.07.2006 al Adunării Generale a Filialei Prahova, dl. 
Petre Constantinescu “critică lipsa de implicare a Corpului în ce priveşte relaţia 
cu Ministerul Justiţiei şi aplicarea aşa ziselor norme privind onorariile”, dl. 
Constantin Munteanu consideră că CECCAR nu a rezolvat “problema 
concurenţei neloiale a membrilor”, iar dna. Maria Briciu afirmă că “Nu toată 
lumea ia un tarif normal pentru lucrările executate. Există concurenţă neloială şi 
noi nu am făcut nimic”. 
 
63. În raportul Consiliului Superior al CECCAR nr. 10091/19 august 2008 privind 
activităţile desfăşurate de CECCAR în anul 2007 şi semestrul I din 2008 pentru 
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi hotărârile Conferinţei Naţionale se 
menţionează la pagina 9: “Onorariile pentru serviciile profesionale au un rol 
important în dezvoltarea unei pieţe sănătoase. În mod normal, într-o piaţă 
formată, onorariile profesioniştilor contabili ar trebui să se formeze exclusiv pe 
baza raportului cerere-ofertă. Cum acest raport este distorsionat datorită pieţei 
subterane, CECCAR a încercat să sprijine membrii săi, să-i protejeze, stabilind în 
mod orientativ unele baremuri pe diferite categorii de servicii profesionale, cu 
intenţia de a asigura standarde minime de calitate, ştiut fiind că onorariile foarte 
reduse ascund, de regulă, calitate foarte slabă a serviciilor prestate. O 
contabilitate ţinută la negru (cu persoane necontrolate şi necontrolabile în ceea 
ce fac) va fi întotdeauna mai ieftină, întrucât nu se plătesc impozite, nu sunt 
cheltuieli de formare profesională, cheltuieli de asigurare împotriva riscului 
profesional, etc., iar la aşa pregătire profesională va rezulta o aşa calitate a 
serviciilor. Iată de ce se poate spune într-adevăr, piaţa ascunsă face ca în 
prezent onorariile să se stabilească după criterii mai puţin profesionale”.      
 
64. Din toate aceste afirmaţii reiese faptul că membrii care au respectat 
Regulamentul privind disciplina onorariilor consideră necesar ca prevederile 
acestuia să fie respectate de totalitatea membrilor. În plus, aceştia din urmă sunt 
vizaţi ca practicanţi ai unei “concurenţe neloiale”. Chiar dacă unele dintre 
persoanele participante la aceste întruniri oficiale ale organelor de conducere ale 
CECCAR recunosc faptul că organizaţia profesională nu are dreptul de a stabili 
tarife, niciuna dintre aceste persoane nu atrage atenţia asupra acestui fapt în 
sensul încetării practicii anticoncurenţiale. Mai mult, unele opinii citate mai sus 
fac referire la majorarea limitelor minime ale onorariilor din acest Regulament. 
 
V. Analiza aspectelor investigate 
 
 V.1.  Profesiile liberale  
 
65. În România nu există un act normativ care să definească în mod clar 
profesiile liberale şi să stabilească criteriile pe baza cărora o profesie poate să fie 
considerată sau nu ca fiind liberală. Se vorbeşte de ”profesii libere sau liberale” 
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doar în cadrul actelor normative cu caracter fiscal, reprezentând o categorie de 
contribuabili. 
 
66. Cu toate acestea, în fapt, profesiile liberale reprezintă acele ocupaţii 
intelectuale specializate, exercitate pe cont propriu fără ca cei care le exercită să 
fie angajaţi într-o instituţie sau societate comercială.  
 
67. Domeniul este unul vast, cuprinzând profesii / calificări dintre cele mai 
variate, cum ar fi cele: juridice (avocaţi, notari, executori judecătoreşti), 
economice (contabili autorizaţi, experţi contabili, auditori financiari, consultanţi 
fiscali, consultanţi în management), medicale (medici, medici stomatologi, 
farmacişti, tehnicieni dentari, asistente medicale şi moaşe, psihologi, medici 
veterinari) şi tehnice (arhitecţi, experţi tehnici, geodezi). 
 
68. Principala caracteristică a unor astfel de profesii o reprezintă modul 
independent în care îşi desfăşoară activitatea, urmat de faptul că marea lor 
majoritate sunt  constituite în organisme profesionale care reprezintă interesele 
membrilor lor, dar şi de faptul că cele mai multe profesii liberale sunt 
reglementate, fie de către stat şi de către corpurile profesionale, fie doar de către 
acestea din urmă. 
 
69. În unele cazuri, puterile de reglementare atribuite de stat corpului profesional 
sau cele pe care corpul profesional şi le arogă se referă la organizarea 
modalităţilor de acces în profesie şi la normele etice şi calitative de exercitare a 
acesteia, iar în alte cazuri aceste puteri merg până la prevederi referitoare la 
tarife, număr de profesionişti, restricţionarea formelor de publicitate şi alocarea 
pe criterii geografice a posturilor. 
 
70. În cazul CECCAR, puterile de reglementare conferite de Ordonanţa 
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaţi, republicată, se referă la organizarea modului de 
desfăşurare a examenelor de acces în profesie, reglementarea normelor etice 
aplicabile membrilor, organizarea evidenţei membrilor şi sprijinirea formării 
profesionale a acestora. 
 
 
 
 
 
V. 2. Incidenţa art. 5 alin. (1) din lege  şi a art. 101 din Tratat 
 
V.2.1. Interdicţia prevăzută de art. 5 alin. (1) din lege şi de art. 101 din Tratat 
 
71. Conform art. 5 alin. (1) din lege: „Sunt interzise orice înţelegeri între 
întreprinderi, orice decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi orice practici 
concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea sau 
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denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în 
special cele care:  
a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare ori de vânzare sau orice 
alte condiţii de tranzacţionare.” 
 
72. Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din lege: „Ori de câte ori Consiliul 
Concurenţei aplică prevederile alin. (1) înţelegerilor, deciziilor sau practicilor 
concertate, în măsura în care acestea pot afecta comerţul între statele membre, 
acesta aplică, de asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene”. 
 
73. Conform art. 101 alin. (1) din Tratat: “sunt incompatibile cu piaţa internă şi 
interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de 
întreprinderi şi orice practici concertate care pot afecta comerţul dintre statele 
membre şi care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau 
denaturarea concurenţei în cadrul pieţei comune şi, în special, cele care: 
(a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice 
alte condiţii de tranzacţionare (…)”. 
 
V.2.2. Aplicabilitatea art. 5 alin. (1) din lege şi a art. 101 din Tratat 
 
74. Pentru a se putea constata incidenţa art. 5 alin. (1) din lege şi a art. 101 din 
Tratat asupra unei practici, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
elemente constitutive: 

 existenţa unor întreprinderi sau a unei asociaţii de întreprinderi; 

 existenţa unei înţelegeri între întreprinderi, decizii a unei asociaţii de 
întreprinderi sau practici concertate; 

 înţelegerea să aibă ca obiect sau ca efect, împiedicarea, restrângerea 
sau denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a 
acesteia sau, în cazul art.101, în cadrul pieţei comune. 

 
75. De asemenea, pentru a se putea constata incidenţa art. 101 din Tratat, pe 
lângă cele trei condiţii menţionate mai sus, este necesar ca înţelegerea, decizia 
sau practica concertata să poată afecta comerţul între statele membre. 
 
76. Prin Hotărârea nr. 01/49 din 31 martie 2001 a Conferinţei Naţionale a 
CECCAR a fost aprobat Regulamentul privind disciplina onorariilor, 
indemnizaţiilor şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile 
profesionale ale experţilor contabili  şi contabililor autorizaţi şi aprobarea tarifului 
profesional şi s-a dispus, totodata, publicarea acestuia pentru a fi cunoscut de 
către membri20. Potrivit art. 20 din hotărâre, Consiliul Superior al CECCAR, 
Consiliile filialelor precum şi structurile executive ale Corpului de la nivel central 
şi teritorial urmau să ia măsurile necesare de aplicare a acestei hotărâri. 
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 Art. 5 din Hotărâre. 
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77. La  12 ianuarie 2009, prin  Hotărârea nr.09/144, Consiliul Superior al 
CECCAR a aprobat Regulamentul privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor 
pentru determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite 
experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi a societăţilor de profil, 
membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a 
dispus publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, actul fiind 
publicat în Monitorul Oficial nr. 87 din 13 februarie 2009. 
 
78. În reglementările CECCAR menţionate, se stabilesc cuantumuri fixe pentru 
indemnizaţii şi limite minime şi limite maxime pentru alte servicii specifice 
profesiei, precum: lucrări contabile; provizioane şi alte estimări contabile; 
expertize, evaluări şi opinii; activităţi de cenzor; misiuni de administrare şi 
arbitraje; operaţiuni corporative; consultanţă economico-financiară etc. Practic, 
prin regulamentele menţionate mai sus, sunt fixate toate tarifele practicate de 
contabilii autorizaţi, experţii contabili si societăţile de profil, membri CECCAR, 
pentru întreaga gamă de servicii pe care o desfăşoară. Stabilirea tarifelor, prin 
hotărâri ale organelor de conducere şi de decizie ale CECCAR, chiar dacă nu 
este însoţită de sancţiuni pentru nerespectarea acestora, precum şi publicarea în 
revistele Corpului iar, din 2009, în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, au avut 
ca obiect coordonarea, în cadrul pieţei relevante, a comportamentului economic 
al profesioniştilor contabili. 
 
V.2.2.1. Îndeplinirea primei condiţii: existenţa unor întreprinderi sau a unei 
asociaţii de întreprinderi  
 
79. Întreprinderile ce operează pe o anumită piaţă aparţin deseori unei asociaţii 
profesionale, reprezentantă a industriei respective.  
 
80. Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din lege, precum şi jurisprudenţei 
comunitare, conceptul de întreprindere desemnează orice entitate angajată într-o 
activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care aceasta 
este finanţată21. Orice activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe 
o piaţă determinată reprezintă o activitate economică. Profesioniştii contabili 
furnizează servicii specifice profesiei într-un mod durabil (pe o perioadă lungă de 
timp) şi în schimbul unor remuneraţii, suportă riscuri financiare legate de 
prestarea acestor servicii, desfăşurând astfel o activitate economică şi, în 
consecinţă, sunt întreprinderi în sensul art. 2 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) şi al art. 5 
alin. (1) din lege, precum şi al art. 101 din Tratat. Natura complexă şi tehnică a 
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 Cazul C-41/90, Hofner / Macrotron, hotărârea din 23 aprilie 1991, ECR I – 1979, par. 21; Cazul 
C-244/94 Féderation Française des Sociétés d'Assurance [1995] ECR I-4013, par. 14. Conceptul 
de “întreprinderi” a fost construit de către Curtea Europeană de Justiţie, denumită în continuare 
CEJ. În cazul Polypropylene, CEJ a statuat că “subiectul regulilor de concurenţă sunt 
întreprinderile, un concept care nu este identic cu chestiunea personalităţii juridice utilizată în 
scopul legii comerciale sau fiscale. Se poate referi la orice entitate angajată în activităţi 
comerciale.”  
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activităţii lor şi faptul că profesia lor este reglementată nu sunt de natură să 
afecteze această concluzie22. 
  
81. În prezent, exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat este 
reglementată prin  O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză 
contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată. Potrivit art. 8 şi art.12 din acest 
act normativ, precum şi pct. 132 din Regulamentul din 23 octombrie 1995 de 
organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
din România, profesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi 
exercitată individual, prin cabinete, sau printr-o societate de profil înfiinţată 
potrivit legii. 
 
82. Un organism profesional precum CECCAR, persoană juridică de utilitate 
publică şi autonomă din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, 
aşa cum se prevede la art. 18 din O.G. nr. 65/1994, republicată, reprezintă o 
asociaţie de întreprinderi, în sensul art. 5 alin. (1) din lege şi al art. 101 din Tratat, 
în situaţia în care adoptă regulamente prin care se stabilesc tarifele profesionale. 
 
83. Un organism profesional se manifestă ca o asociaţie de agenţi economici, în 
sensul normelor europene de concurenţă, când reglementează / stabileşte 
comportamentul economic al membrilor profesiei23.  În acest sens, este lipsit de 
relevanţă faptul că anumite organisme profesionale au statut public, au de 
îndeplinit  anumite atribuţii de interes public sau pretind că acţionează în interes 
public. 
 
84. CECCAR nu ar acţiona ca asociaţie de întreprinderi dacă Statul, pastrându-şi 
puterea de a interveni şi de a decide în ultimă instanţă, ar prestabili, prin lege, 
criteriile de interes public pe care trebuie să le respecte CECCAR la adoptarea 
normelor cu privire la tarifele profesionale. Într-o asemenea situaţie, normele 
adoptate de o organizaţie profesională ar fi considerate măsuri ale statului, 
nefiind incidente regulile de concurenţă aplicabile întreprinderilor sau asociaţiilor 
de întreprinderi24. 
  
85. În baza delegaţiei primite din partea autorităţii publice, CECCAR acordă şi 
retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat 
şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi, precum şi 
calitatea serviciilor prestate de acestia25. Nu există prevederi legale care să 
prevadă ca atributie a CECCAR stabilirea tarifelor profesionale sau care să 
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 În acest sens, a se vedea decizia Curţii Europene de Justiţie din 19 februarie 2002, în  cazul 
Wouters, C-309/99, Rec p I-1577, pct. 47 - 49; Cazul C-35/96, Commission/Italy, hotărârea din 18 
iunie 1998, ECR I-3851, par. 36, 37; cazul Asociaţia arhitecţilor din Belgia, decizia Comisiei din 
24 iunie 2004,  case COMP 38.549, pct. 37. 
23

 Conform Raportului Comisiei Europene asupra concurenţei în sectorul serviciilor profesionale 
(COM/2004/0083), citat în mod constant şi în Observaţiile CECCAR, realizat pe baza unor cazuri 
comunitare relevante. 
24

 Cazul Wouters, par. 68. 
25

 Art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CECCAR. 
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prevadă că stabilirea tarifelor se realizează cu respectarea unor criterii de interes 
public clar determinate. În consecinţă, statutul de utilitate publică cu care a fost 
învestit CECCAR  nu îl exclude pe acesta de la aplicarea normelor naţionale şi 
europene de concurenţă. 
 
86. Prin asociaţii de întreprinderi se înţeleg toate asociaţiile profesionale, 
indiferent de piaţa pe care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv asociaţiile din care 
fac parte reprezentanţii profesiilor liberale. Chiar dacă, în majoritatea statelor 
membre, profesiile liberale sunt reglementate de lege, membrii acestor profesii 
sunt consideraţi, într-o anumită măsură, că exercită anumite funcţii de interes 
public, iar organismele în cadrul cărora se exercită aceste profesii îndeplinesc 
funcţii publice, politica şi practica Comisiei Europene şi jurisprudenţa europeană 
în domeniu sunt în sensul aplicării în totalitate a regulilor de concurenţă şi 
profesiilor liberale, care sunt considerate veritabile activităţi economice26.  
 
87. În acest sens, în practica Comisiei Europene şi în jurisprudenţa europeană s-
a reţinut că legislaţia în materie de concurenţă nu se aplică acelor activităţi care, 
prin natura, scopul şi regulile cărora li se supun, nu aparţin sferei activităţilor 
economice sau care vizează exercitarea prerogativelor de putere publică ale unei 
autorităţi publice27. Este vorba de situaţiile în care asociaţia îndeplineşte o funcţie 
socială, care are la bază principiul solidarităţii28 sau în care aceasta exercită 
puteri specifice autorităţilor publice29. Prin adoptarea hotărârii de aprobare a unui 
Regulament prin care se stabilesc tarife pentru întreaga gamă de servicii oferite 
de profesioniştii contabili, CECCAR nu a exercitat o funcţie socială şi nici una de 
putere publică, specifică autorităţilor publice, ci a acţionat ca un organism cu 
anumite prerogative de reglementare a unei profesii a cărei exercitare constituie 
activitate economică30.  
 
88. În cazul de faţă, CECCAR este o asociaţie profesională cu rolul de a 
reprezenta în mod coerent şi unitar interesele profesiei experţilor contabili şi 
contabililor autorizaţi. Faptul că CECCAR a fost învestit cu statut de utilitate 
publică şi că are, ca atribuţii, printre altele, asigurarea bunei desfăşurări a 
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 Comisia Europeană s-a pronunţat încă din 1993 cu privire la profesiile liberale din statele 
membre, prin  Decizia 93/438/EEC  din 30 iunie 1993 (IV/33.407 - CNSD). Intr-un caz recent, 
respectiv cel cu privire la Asociaţia arhitecţilor din Belgia, Comisia a sancţionat această asociaţie 
cu o amendă de 100 000 Euro pentru fixarea tarifelor, prin decizia din 24 iunie 2004, considerând 
că tarifele recomandate restrâng concurenţa, deoarece facilitează coordonarea preţurilor. 
27

 Cazul Wouters, C-309/99 menţionat anterior, par. 58,  Decizia Comisiei Europene în cazul 
Arhitecţilor belgieni menţionată anterior, par. 39. 
28

 Cazurile reunite C-159/91 şi C-160/91, Poucet and Pistre, hotărârea Curţii Europene de Justiţie 
din 1993, ECR I-637, pct. 18 şi 19, cu privire la managementul sstemului public de securitate 
socială. 
29

 Cazul C-364/92 SAT Fluggesellschaft, 1993, ECR I-43, par. 30, cu privire la controlul şi 
supravegherea spaţiului aerian şi Cazul C 343/95, Diego Cali & Figli, (1997), ECR I-1547, par.22 
şi 23, cu privire la controlul anti-poluare al mediului marin. 
30

 Spre exemplu, in cazul Wouters, menţionat mai sus, Curtea Europeană de Justiţie a reţinut că 
Baroul Avocaţilor din Olanda, prin adoptarea unui Regulament privind parteneriatele avocaţilor cu 
alţi specialişti, a acţionat ca o asociaţie de agenţi economici (par. 64).  
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activităţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, potrivit art. 20 lit. c) din O.G. 
nr. 65/1994, republicată, precum şi elaborarea şi publicarea normelor privind 
activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi contabililor 
autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar contabil, potrivit literei d) a 
aceluiaşi articol, nu este de natură a înlatura incidenţa art. 5 alin. (1) din lege şi a 
art. 101 din Tratat.31  
 
89. Aspecte cum ar fi faptul că exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil 
autorizat este reglementată printr-un act normativ sau faptul că CECCAR a fost 
învestit cu statut de utilitate publică şi exercită atribuţii de reglementare a 
profesiei nu pot exclude această organizaţie profesională de la aplicarea 
normelor de concurenţă. Cadrul legal în care se iau deciziile interzise de normele 
de concurenţă şi calificarea dată acestuia în diferitele sisteme de drept sunt 
lipsite de relevanţă în ceea ce priveşte aplicabilitatea regulilor de concurenţă.32 
 
90. CECCAR poate adopta orice măsuri menite să asigure buna desfăşurare a 
activităţii membrilor săi, cum ar fi de exemplu stabilirea unor standarde privind 
calitatea serviciilor, a unor norme de conduită, sprijinirea formării profesionale a 
acestora. Nu poate adopta însă măsuri prin care ar putea determina / influenţa 
comportamentul pe piaţă al membrilor săi. 
Un alt argument în susţinerea concluziei că o organizaţie profesională, abilitată 
cu prerogative de reglementare a profesiei, constituie asociaţie de întreprinderi în 
sensul art. 101 din Tratat, este reprezentat de faptul că organele de conducere 
sunt constituite exclusiv sau în majoritate din membri ai profesiei, sau că 
autorităţile publice nu pot interveni în numirea membrilor organelor de conducere 
sau o fac într-o măsură nesemnificativă33. 
 
91. În cazul de faţă, organele de conducere ale CECCAR sunt constituite din 
membri ai profesiei. Chiar dacă, potrivit art. 38 din O.G. nr. 65/1994, activitatea 
Corpului se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de 
Ministerul Finanţelor Publice, această supraveghere se exercită în limitele 
prevăzute la art. 39 din acelaşi act normativ, potrivit căruia persoanele 
desemnate de Minister să efectueze supravegherea publică a activităţii CECCAR 
participă la Conferinţa naţională şi la şedinţele Consiliului Superior fără a avea 
drept de vot, putând doar sesiza ministrul în situaţia în care hotărârile CECCAR 
contravin reglementărilor legale.  
 

                                                 
31

 Cazul Wouters, par. 59; Cazurile reunite C-180- 184/98 Pavlov ş.a. v Comisia, (2000) ECR I-
6451, par. 85 şi 86. 
32

 Decizia Comisiei Europene în cazul Asociaţiei Arhitecţilor Belgieni, par. 41; Cazul T-513/93 
CNSD (2000), ECR II-1807, par. 39. 
33

 Cazurile reunite C-180- 184/98 Pavlov ş.a v Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, 
par. 87; În cazul Arhitecţilor Belgieni, Comisia a reţinut că asociaţia intră în sfera de aplicare a 
normelor de concurenţă chiar dacă unii membri ai organului de conducere al asociaţiei erau 
numiţi de Guvern. 
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92. CECCAR este o persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, care, prin 
delegaţia primită din partea autorităţii publice34, poate acorda şi retrage dreptul 
de exercitare a profesiei, poate controla moralitatea şi calitatea serviciilor 
prestate de membrii săi, care asigură buna desfăşurare a activităţii 
profesioniştilor contabili şi apară prestigiul şi independenţa profesională a 
membrilor săi în raporturile cu terţii35. Este evident că experţii contabili şi 
contabilii autorizaţi  care fac parte din CECCAR  nu pot fi disociaţi de 
apartenenţa lor la profesie, fiind supuşi, pe de o parte, regulilor din interiorul 
Corpului, pe de altă parte, comportându-se în cadrul CECCAR în concordanţă cu 
interesele lor economice, ca veritabili prestatori de activităţi economice.     
 
93. În plus, o organizaţie profesională trebuie considerată ca fiind o asociaţie de 
întreprinderi, când adoptă reguli care constituie expresia voinţei reprezentanţilor 
membrilor unei profesii care vizează să obţină un comportament determinat de la 
membrii profesiei respective în cadrul activităţii lor economice36. Hotărârea de a 
adopta un Regulament de stabilire a onorariilor şi apoi punerea ei în aplicare, 
prin publicarea în revistele Corpului şi, ulterior, în Monitorul Oficial al României, 
Partea I constituie expresia voinţei CECCAR de a obţine un comportament 
determinat - şi anume exercitarea unei politici a preţurilor de către profesioniştii 
contabili în limitele prevăzute în Regulament. 
 
V.2.2.2. Îndeplinirea celei de-a doua condiţii: existenţa unei înţelegeri între 
întreprinderi, decizii a unei asociaţii de întreprinderi sau practici concertate 
 
94. Hotărârea organelor de conducere şi decizie a CECCAR de adoptare a unui 
Regulament prin care se stabilesc în termeni imperativi practic toate tarifele 
profesionale şi publicarea acestuia în revistele Corpului iar, din 2009, în 
Monitorul Oficial al României, partea I, reflectă decizia acestora de a coordona 
comportamentul membrilor CECCAR în conformitate cu prevederile 
Regulamentului, reprezentând o decizie a asociaţiei de întreprinderi, în înţelesul 
prevederilor art. 5 alin. (1) din lege şi art. 101 din Tratat. 
  
95. Chiar dacă CECCAR susţine că hotărârea de adoptare a acestui Regulament 
reprezintă o lucrare punctuală cerută de membri ca o orientare pentru a nu se 
abate de la standardele de calitate şi protejarea pe această cale a clienţilor37, în 
realitate Regulamentul reprezintă mai mult decât o metodologie orientativă 
pentru stabilirea onorariilor, hotărârea de adoptare a acestuia fiind luată cu 
scopul influenţării comportamentului comercial al membrilor şi intrând sub 
incidenţa art. 5 alin. (1) şi a art. 101 din Tratat.  
 

                                                 
34

 Art. 18 din OG nr. 65/1994, republicată şi pct. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al CECCAR, republicat. 
35

 Art. 20 lit. g) din OG nr. 65/1994, republicată. 
36

 Decizia Wouters, punctul 64;  Decizia Comisei Europene în cazul Arhitecţilor Belgieni, par. 44. 
37

 Adresa CECCAR nr. 2932 din 22.03.2010, înregistrată la Consiliulul Concurenţei cu nr. 
RG/1834 din 23.03.2010. 
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96. Astfel, regulamentele prin care se stabilesc tarifele profesionale au fost 
aprobate prin hotărârile organelor de decizie şi conducere ale CECCAR, 
respectiv Conferinţa Naţională şi Consiliul Superior, hotărâri prin care s-a dispus 
şi publicarea regulamentelor în revistele interne ale CECCAR38, respectiv în 
Monitorul Oficial al României Partea I39. Potrivit pct. 147 din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a CECCAR, Conferinţa naţională şi Consiliul superior 
emit hotărâri care, aşa cum rezultă din cuprinsul pct. 121 din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare, sunt obligatorii pentru membrii CECCAR. Potrivit 
acestui text legal, nerespectarea, de către membrii Corpului, a normelor şi 
hotărârilor luate de organele de conducere ale CECCAR constitituie abatere 
disciplinară şi poate, deci, atrage sancţiuni disciplinare. 
 
97. În consecinţă, hotărârea a fost luată de o asociaţie profesională care 
reprezintă interesele membrilor săi, prin organele de conducere ale acesteia, 
împuternicite de lege să adopte hotărâri şi norme obligatorii pentru experţii 
contabili şi contabilii autorizaţi40. 
 
98. Pe de altă parte, chiar dacă CECCAR este reglementat ca persoană juridică 
de utilitate publică, cu rolul de a asigura buna desfăşurare a activităţii experţilor 
contabili şi contabililor autorizaţi, printre atribuţiile sale nu se regăseşte stabilirea 
tarifelor profesionale, iar statutul de utilitate publică şi autonomă nu îi conferă o 
astfel de prerogativă şi cu atat mai putin o astfel de obligaţie41, acest statut fiind 
prevăzut în scopul susţinerii şi protejării unui interes public clar determinat. În 
acest sens, în conformitate cu pct. 2 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al CECCAR, prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, 
Corpul acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi 
contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea 
membrilor săi, precum şi calitatea serviciilor prestate de aceştia. 
 
99. Chiar dacă CECCAR susţine că Regulamentul de stabilire a onorariilor 
reprezintă doar o metodologie cu valoare  orientativă adoptată la solicitarea şi în 
sprijinul  membrilor Corpului42, nu poate fi contestat faptul că această 
metodologie s-a constituit totuşi sub statutul juridic de regulament, act ce 
sugerează natura obligatorie şi în niciun caz valoarea orientativă, de îndrumare. 
De altfel, nici in cuprinsul Regulamentului nu se regăseşte vreo prevedere 

                                                 
38

 Art. 5 din Hotărârea  nr. 01/49 din 31. 03.2001 a Conferinţei naţionale. 
39

 Art. 2 din Hotărârea nr. 09/144 a Consiliului Superior. 
40

 Decizia CEJ din 27 ianuarie 1987, Verband der Sachversicherer e.V./Commission, 45/85, Rec. 
1987, p. 405 par. 28. 
41

 In cazul Asociaţiei Arhitecţilor Belgieni, Comisia a reţinut că asociaţia, organizaţie profesională 
cu puteri de reglementare conferite de lege, nu era cu toate acestea obligată să adopte 
”Standardul de etică nr. 2”, prin care se stabileau tarife profesionale, întrucât nu exista un text de 
lege care să-i acorde prerogativa de adopta reguli şi instrucţiuni practice prin care să se 
stabilescă metoda de calcul a tarifelor ca procente fixe din costurile lucrării de construcţie (par. 
50). 
42

 Adresa CECCAR nr. 2932 din 22.03.2010, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG – 
1834/23.03.2010. 
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referitoare la caracterul orientativ al prevederilor acestuia, ci, dimpotrivă, textul 
actului este formulat în termeni imperativi, care sugerează obligaţia 
profesioniştilor contabili de a-şi stabili onorariile şi tarifele profesionale prin 
raportare la prevederile Regulamentului şi în limitele prevăzute de acesta43. 
  
100. Hotărârea organelor de conducere ale CECCAR, de aprobare a unui act 
intitulat „regulament”, prin care se stabilesc, în termeni imperativi, limite minime 
şi maxime ale tarifelor profesionale, hotărâre care, potrivit reglementărilor în 
materie, este obligatorie pentru experţii contabili şi contabilii autorizaţi, prin 
prisma sancţiunilor disciplinare care se pot aplica – chiar dacă Regulamentele şi 
hotărârile prin care se aprobă acestea nu cuprind prevederi exprese referitoare la 
sancţiuni – reflectă intenţia CECCAR de a coordona comportamentul membrilor 
săi pe piaţă şi reprezintă o decizie a asociaţiei de întreprinderi, în sensul 
prevederilor art. 5 alin. (1) din lege şi ale art. 101 alin. (1)  din Tratat. 
 
101. La nivel comunitar, conceptul de decizie a unei asociaţii de întreprinderi a 
fost interpretat în sens larg. Astfel, rezoluţiile adoptate la o întâlnire a adunării 
asociaţiei sau recomandările unei asociaţii pot constitui decizii ale asociaţiei de 
întreprinderi când ele denotă hotărârea asociaţiei respective de a coordona 
comportamentul membrilor săi.  
 
102. În acest sens, chiar dacă CECCAR, în calitate de asociaţie profesională, ar 
fi adoptat doar recomandări, calificate expres astfel, aceasta nu ar fi înlăturat 
automat incidenţa normelor de concurenţă. Chiar dacă recomandarea nu are un 
efect obligatoriu, aceasta va fi interzisă dacă în realitate scopul său a fost de a 
determina sau dacă a fost în măsură să aibă ca efect determinarea 
comportamentului membrilor săi.  
 
103. Un act calificat drept recomandare poate fi considerat ca încălcând 
prevederile art. 5 din lege şi ale art. 101 din Tratat, oricare ar fi statutul juridic al 
acestui act, dacă constituie expresia voinţei asociaţiei de agenţi economici de a 
coordona comportamentul membrilor săi pe piaţă44.  
 
104. În cazul de faţă, CECCAR, prin organele sale de conducere, a adoptat o 
decizie, în înţelesul legislaţiei în materie de concurenţă, prin care a aprobat şi 
publicat în revistele Corpului şi, ulterior, în Monitorul Oficial, un Regulament  prin 
care se stabilesc practic tarifele pentru întreaga gamă de servicii furnizate de 
profesioniştii contabili. 
 
 
 

                                                 
43

 Cazul Verband der Sachversicherer e.V./Commission, par. 30;  Decizia Comisiei în cazul 
Arhitecţilor Belgieni, par. 69. 
44

 Decizia CEJ din 27 ianuarie 1987, Verband der Sachversicherer e.V./Commission, 45/85, Rec. 
1987, p. 405 punctul 32; Decizia Comisiei Europene în cazul FENEX, par. 41 şi 42. 
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V.2.2.3. Îndeplinirea celei de-a treia condiţii: înţelegerea, decizia asociaţiei 
de întreprinderi sau practica concertată să aibă ca obiect sau ca efect 
împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa 
românească sau pe o parte a acesteia, respectiv în interiorul pieţei comune 
 
105. Pentru a se aplica art. 5 alin. (1) din lege şi art. 101 în cauză, decizia 
asociaţiei de întreprinderi trebuie să aibă ca obiect sau ca efect împiedicarea, 
restrângerea sau denaturarea concurenţei. Astfel, o înţelegere sau o decizie a 
unei asociaţii de agenţi economici poate intra sub incidenţa interdicţiei legale 
dacă are ca obiect sau dacă are ca efect restricţionarea concurenţei, noţiunile de 
„obiect” şi „ efect” reprezentând cerinţe alternative, nu cumulative. 
 
106. Potrivit punctului 19 din Instrucţiunile privind aplicarea art. 5 alin. (2) din 
Legea concurenţei nr. 21/199645, în situaţia în care se stabileşte că o înţelegere 
are ca obiect împiedicarea, denaturarea sau restrângerea concurenţei, nu este 
necesar să i se examineze şi efectele46, acelaşi principiu aplicându-se şi unei 
decizii a asociaţiei de întreprinderi47. 
 
107. Acordurile care au ca obiect restrângerea concurenţei sunt cele care, prin 
natura lor, au capacitatea de a restrânge concurenţa. Este vorba de restricţii 
care, având în vedere obiectivele urmărite de regulile de concurenţă, au un 
potenţial ridicat de efecte negative asupra concurenţei, astfel încât nu este 
necesar în sensul aplicării art. 5 alin. (1) din lege sau a art. 101 din Tratat, să se 
demonstreze efectele reale asupra pieţei. Această prezumţie are la bază 
gravitatea restricţiei şi experienţa care arată că este foarte probabil ca acordurile 
care au ca obiect restrângerea concurenţei să producă efecte negative asupra 
pieţei şi să pericliteze obiectivele urmărite de regulile naţionale şi comunitare de 
concurenţă. 
 
108. În linii generale, Curtea Europeană Justiţie a statuat că anumite prevederi 
ale unei înţelegeri constituie restricţii grave prin aceea că au ca obiect 
restricţionarea concurenţei: de exemplu, restricţiile orizontale conţinând prevederi 
de fixare a preţului sau de împărţire a pieţelor sau înţelegerile verticale care 
conţin prevederi de impunere a preţului de revânzare distribuitorilor.  
 
109. CECCAR susţine că Regulamentul de stabilire a onorariilor nu are ca obiect 
sau ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţa 
serviciilor contabile, acesta reprezentand doar o metodologie cu valoare  
orientativă adoptată la solicitarea şi în sprijinul membrilor Corpului.48 
   

                                                 
45

 Publicate în Monitorul Oficial cu nr. 598 din data de 11 iulie 2005. 
46

 Cazurile reunite 56 şi 58/64, Consten and Grundig v Commission (1966) ECR 299, par.342; 
Cazul T-67/101, JCB Service /Commission , ECR II -49, par.117. 
47

 Cazul 45/85 Verband der Sachversicherer/ Commission, par. 39. 
48

 Adresa CECCAR nr. 2932 din 22.03.2010, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG – 
1834/23.03.2010 (Doc. 8). 
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110. Cu toate acestea, chiar dacă CECCAR, în calitate de asociaţie profesională, 
ar fi adoptat doar recomandări, calificate expres astfel, acest fapt nu ar fi înlăturat 
automat incidenţa normelor de concurenţă, întrucât fixarea unor preţuri, chiar şi 
orientative, afectează jocul liber al concurenţei prin faptul că permite 
participanţilor să prevadă cu un grad rezonabil de certitudine care va fi politica de 
preţuri aplicată de concurenţi49.  Astfel, chiar dacă recomandarea nu are un efect 
obligatoriu, aceasta va fi interzisă dacă în realitate scopul său a fost de a 
determina, sau dacă a fost în măsură să aibă ca efect determinarea 
comportamentului membrilor săi. 
  
111. Pentru a stabili dacă o decizie are ca  obiect restrângerea concurenţei pot fi 
relevanţi o serie de factori, precum conţinutul deciziei, scopurile obiective ale 
acesteia, contextul economic şi juridic, precum şi conduita şi comportametul 
părţilor pe piaţă.50 Dovada intenţiei subiective a părţilor de a restrânge 
concurenţa constituie un factor relevant, dar nu o condiţie necesară. 
 
112. În cazul de faţă, având în vedere conţinutul deciziei, contextul juridic şi 
economic în care a fost adoptată dar şi comportamentul CECCAR şi al membrilor 
săi, rezultă că Hotărârea CECCAR a avut ca obiect influenţarea 
comportamentului membrilor săi pe piaţă şi deci restrângererea concurenţei în 
sensul art. 5 alin. (1) din lege şi a  art. 101 din Tratat. 
 
113. În acest sens, aşa cum s-a mai precizat, actul aprobat de organele de 
conducere ale CECCAR prin care se stabilesc onorariile şi indemnizaţiile 
profesionale a fost intitulat regulament, a cărui natură este obligatorie şi căruia, 
în sistemul naţional de drept,  nu i se poate atribui valoare orientativă. Chiar dacă 
titlul ar fi sugerat o valoare orientativă, de genul „îndrumare” aceasta ar fi fost 
contrazisă de conţinutul actului, care nu cuprinde doar o metodologie orientativă 
de calculare a onorariilor, ci, dimpotrivă, stabileşte cuantumuri fixe pentru 
indemnizaţii şi limite minime şi maxime pentru alte servicii specifice profesiei. De 
asemenea, Regulamentul este formulat în termeni imperativi, care indică natura 
obligatorie şi intenţia CECCAR de a-i determina pe profesioniştii contabili să-şi 
stabilească onorariile şi indemnizaţiile prin raportare la prevederile acestuia51. 
 
114. Astfel, Regulamentul privind disciplina onorariilor, indemnizaţiilor şi criteriilor 
pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile profesionale ale experţilor 
contabili şi contabililor autorizaţi, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 

                                                 
49 Decizia CEJ din 17 octombrie 1972, Vereeniging van Cementhandelaren / Commission, 8/72, 

Rec. 1972, p. 977, punctul 21. 
50

 Comunicarea Comisiei - Orientări privind aplicarea art. 81 alin. (3) din Tratat, în prezent art. 
101 alin. (1), par. 21 şi 22; Pct. 21 din Instrucţiunile privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea 
concurenţei nr. 21/1996; Cazurile reunite 29-30/83, Compagnie Royale Asturienne des Minses 
and Rheinzink (1984) ECR 1679, par.26.  
51

 Cazul C 45/85, Verband der Sachversicherer /Commission, par. 30; Decizia Comisiei Europene 
în Cazul Arhitecţilor Belgieni,par. 82. În acest caz, Comisia a reţinut că formularea titlului, care 
sugera natura obligatorie, precum şi anumite paragrafe din preambulul actului, reflectau intenţia 
Asociaţiei ca tarifele să fie respectate de membrii acesteia. 
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01/49 din 31 martie 2001, cuprinde prevederi formulate în termeni imperativi, din 
care menţionăm cu titlu exemplificativ următoarele: 
Art. 3 : ”Compensaţiile pentru restituirea cheltuielilor şi pentru indemnizaţii sunt 
determinate în mod fix.” 
Art. 5: ”Când prezentul Tarif nu prevede onorarii minime şi maxime, pentru 
aplicarea concretă a criteriilor stabilite în art. 3 de mai sus, onorariile maxime 
sunt stabilite aplicând o majorare de 50% la onorariile indicate.” 
Art.11 : ”Când onorariile nu pot fi stabilite conform unei anumite dispoziţii din 
prezentul Tarif, se ţine seama de dispoziţiile acestuia şi aplicarea altor tarife 
profesionale care reglementează cazuri similare sau materii identice. Aplicarea 
prin analogie a dispoziţiilor altor tarife profesionale e limitată la prestaţiile 
prevazute sau permise de Corp, dar pentru care prezentul Tarif nu prevede 
onorariile specifice stabilite analitic.” 
Art.17 : ”Toate onorariile prevăzute prin articolele prezentului Tarif pot fi majorate 
în interiorul unor limite, mergând de la 10% la maxim de 50% atunci când 
prestaţiile se realizează printr-o societate de expertiză contabilă sau de 
contabilitate membră a Corpului.” 
Art.18 : ”Modalităţile de determinare a onorariilor sunt: 

1. onorarii în sumă fixă, între un mimim şi un maxim, fără referire la vreun 
parametru constând din valori sau altă entitate cifrică.” 

Art. 28 ( constituiri de societăţi şi majorări de capitaluri): ”[…] Onorariul minim 
este de 5 mil.”  
Art. 30 : ”[…] Aceste onorarii nu pot fi însă mai mici decât cele prevăzute la art. 
20.” 
 
115. Regulamentul a fost modificat în anul 2004, în cuprinsul acestuia 
prevăzându-se expres, la art. 1 că „Tarifele sunt minime”. De asemenea, la art. 4 
din Regulamentul din 12 februarie 2009 privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor 
pentru determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite 
experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, 
membri ai CECCAR, se prevede că: „Pornind de la necesitatea satisfacerii unor 
criterii şi condiţii minime de calitate a serviciilor prestate, tarifele sunt minime”. 
 
116. Conţinutul  regulamentelor nu susţine afirmaţia CECCAR, referitoare la 
natura orientativă a tarifelor, ci, dimpotrivă, reflectă clar intenţia  organelor de 
conducere ale CECCAR de a stabili limite minime şi maxime ale tarifelor 
profesionale care să fie respectate de către membrii asociaţiei profesionale. 
Situaţiile în care se poate deroga de la tarifele stabilite sunt clar determinate, dar 
şi în acest cazuri derogările sunt permise tot în interiorul unor limite minime sau 
maxime. Mai mult, faptul că, începând cu 2004, se prevede expres că „tarifele 
sunt minime”, în condiţiile în care, în situaţiile în care tarifele nu erau fixe, în 
Regulamentul din 2001 existau oricum niveluri minime pentru toate celelalte tipuri 
de tarife,  are rolul de a sublinia scopul Regulamentului şi de a consolida limita 
minimă a onorariilor în raport cu limita maximă.   
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117. Prevederea de la art. 4 din Regulamentul aprobat în 2009, prin care se 
motivează stabilirea unor tarife minime prin raportare la necesitatea satisfacerii 
unor criterii şi condiţii minime de calitate este de natură a-i determina pe membrii 
asociaţiei să respecte tarifele indicate, tocmai prin conexiunea creată în mod 
artificial de forul profesional între aceste tarife şi necesitatea asigurării unor 
condiţii de calitate a serviciilor.   
 
118. Încercarea CECCAR de a-şi justifica intervenţia în modul în care membrii 
săi îşi stabilesc tarifele profesionale prin invocarea necesităţii asigurării unui nivel 
minim de calitate este determinată, în opinia Corpului, de relaţia de 
proporţionalitate directă dintre preţ şi calitate. CECCAR susţine în observaţiile la 
Raportul de investigaţie că neimplementarea unui regulament de stabilire a 
tarifelor poate reprezenta „înşelarea consumatorului de dragul concurenţei”, iar 
„concurenţa trebuie înţeleasă tocmai în scopul protejării consumatorului”, 
concurenţa nefiind „un scop în sine ci un mijloc de protejare a consumatorului în 
mod deosebit în ce priveşte calitatea şi preţul, două categorii între care există 
economic o relaţie direct proporţională”.  
Aceste argumente nu sunt susţinute de teoria economică, dimpotrivă, existând 
indicii serioase că un nivel minim de preţ are rolul de a proteja furnizorii de 
produse şi servicii de slabă calitate, asigurându-le acestora obţinerea unui 
anumit nivel de venituri. În plus, constatările empirice demonstrează o legătură 
puternică între nivelul de concurenţă de pe piaţă şi nivelul de calitate. Calitatea 
este cauza care generează un preţ mai ridicat şi nu invers. În teoria 
microeconomică relaţia dintre calitate şi preţ se prezintă invers faţă de cum este 
invocată de CECCAR, şi anume: o calitate mai bună poate determina un preţ mai 
ridicat. Practic, aceasta este o relaţie simplă cauză-efect între calitate şi preţ şi 
nu în sensul invocat de CECCAR. 
De altfel, OECD52 în raportul DAF/COMP (2009) 19 „Competition and Regulation 
în Auditing and Related Professions” arată în Nota de Fundamentare a 
Secretariatului faptul că: „Un efect evident al reglementării preţurilor este că 
aceasta exclude total sau parţial concurenţa lăsând să se manifeste doar 
concurenţa prin calitate. Ca metodă de protejare a clienţilor de concurenţa 
excesivă prin preţ şi calitatea scăzută a serviciilor, reglementarea preţurilor pare 
nepotrivită. O metodă recomandată este aceea a reglementării directe a calităţii. 
Reglementarea preţurilor nu este o măsură proporţională nici la problema 
externalităţilor negative”. În acelaşi raport, OECD reţine faptul că: „aplicarea 
tarifelor minime privează în mod substanţial consumatorii să aleagă pe baza 
preţului între diferitele firme de contabilitate/audit. Aceste tarife minime nu 
contribuie la prevenirea oferirii de servicii de slabă calitate de către profesioniştii 
lipsiţi de scrupule, dimpotrivă, efectul tarifelor minime este de protejare a 
acestora, garantându-le că pot obţine un nivel minim de tarif”. 
Concurenţa prin preţ este o dimensiune extrem de importantă a concurenţei în 
economia de piaţă, având rolul de a genera eficienţă economică şi beneficii 
consumatorilor.   
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119. În cuprinsul Observaţiilor la Raportul de investigaţie, precum şi în Raportul 
Consiliului Superior nr. 10091 din 19  august 2008, CECCAR afirmă că 
demersurile sale legate de adoptarea şi implementarea Regulamentului privind 
disciplina onorariilor pot fi legate de eforturile de combatere a evaziunii fiscale şi 
a prestării „la negru” a serviciilor contabile. 
În acest sens, în teoria economică este cunoscut faptul că rigiditatea şi 
plafoanele minime ale preţurilor generează pieţe paralele neimpozitate / „la 
negru” în care actorii încearcă să evite aceste rigidităţi creându-şi astfel un 
avantaj competitiv substanţial în raport cu cei care acţionează perfect legal. 
Astfel, este probabil ca Regulamentul privind disciplina onorariilor să fi avut un 
efect contrar intenţiei afirmate de CECCAR, respectiv combaterea evaziunii 
fiscale şi a muncii „la negru”. De altfel, măsura reglementării onorariilor nu este 
un instrument adecvat pentru eliminarea acestor fenomene, în acest sens 
existând instrumente legale specifice.  
 
120. În ceea ce priveşte contextul juridic în care a fost adoptată decizia, 
precizăm că CECCAR este organismul profesional care reprezintă interesele 
experţilor contabili şi contabililor autorizaţi şi asigură buna desfăşurare a 
activităţii acestora, abilitat de lege cu puteri de reglementare a exercitării 
profesiei53, care acţionează prin organele sale de conducere, împuternicite de 
lege să adopte hotărâri şi norme obligatorii pentru experţii contabili şi contabili 
autorizaţi. Astfel, regulamentele prin care se stabilesc tarifele profesionale au fost 
aprobate prin hotărârile organelor de decizie şi conducere ale CECCAR, 
respectiv Conferinţa Naţională şi Consiliul Superior. La pct. 121 din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CECCAR, se prevede că 
nerespectarea, de către membrii Corpului, a normelor şi hotărârilor luate de 
organele de conducere ale CECCAR constitituie abatere disciplinară şi astfel 
poate atrage sancţiuni disciplinare.  
 
121. De asemenea, cadrul legal în care s-au adoptat Hotărările CECCAR este 
întregit de prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili54, care, 
potrivit pct. 121 lit. c) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
CECCAR, sunt obligatorii pentru membrii Corpului, nerespectarea lor constituind 
abatere disciplinară. Codul etic al profesioniştilor contabili din România stabileşte 
norme de conduită pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile 
fundamentale care trebuie respectate de către profesioniştii contabili în vederea 
realizării obiectivelor comune. 
 
122. La pct. 150.1 din Cod, se prevede că principiul comportamentului 
profesional impune ca obligaţie profesioniştilor contabili de a se conforma legilor 
şi reglementărilor relevante şi de a evita orice acţiuni care pot discredita profesia 
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 Art. 20 lit. d) din OG nr. 65/1994, republicată; Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.  
54 Adoptat în baza Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR nr. 70 din 21 ianuarie 2006. 
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contabilă. În acest sens, aşa cum se prevede la pct. 150.2 din Cod, profesioniştii 
contabili nu trebuie să facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care le 
oferă. 
 
123. De asemenea, la pct. 240.1, referitor la onorarii şi alte tipuri de remuneraţii, 
este stipulat că o ameninţare cauzată de interesul propriu faţă de competenţa 
profesională şi faţă de prudenţă este generată dacă respectivul onorariu 
perceput este atât de mic încât ar putea fi dificil să se realizeze misiunea în 
conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile. Se poate observa 
că însuşi Codul etic al profesioniştilor contabili, care trasează principii de bază şi 
reguli de conduită ce trebuie respectate intocmai de profesioniştii contabili, 
interzice practicarea unor tarife exagerat de mari sau foarte mici pentru serviciile 
oferite aceştia. Regulamentul privind disciplina onorariilor pare să constituie o 
reprezentare practică a conceptelor de „revendicări exagerate” sau onorarii 
foarte mici din Codul etic, având, deci, aparenţa unui demers coerent al Corpului 
şi, în consecinţă, un impact mai mare asupra membrilor CECCAR. Cu toate 
acestea, secţiunea 240 a Codului etic, preluată din Codul etic al IFAC (Federaţia 
Internaţională a Contabililor), stipulează: „Atunci când începe negocierile privind 
serviciile profesionale, un profesionist contabil independent poate percepe orice 
onorariu pe care îl consideră corespunzător. Faptul că un profesionist contabil 
independent percepe un onorariu mai mic decât altul nu este, în sine, ne-etic; cu 
toate acestea, pot exista ameninţări faţă de conformitatea cu principiile 
fundamentale care apar din nivelul onorariului perceput”. Pentru eliminarea 
acestor ameninţări, Codul Etic al CECCAR prevede ca măsuri de protecţie fie 
atragerea atenţiei clientului cu privire la condiţiile misiunii, fie alocarea timpului şi 
personalului calificat, fără a menţiona ca soluţie practicarea tarifelor stabilite de 
Corp. 
 
124. În consecinţă, chiar dacă nici în hotărârile prin care se aprobă 
reglementările referitoare la tarife şi nici în cuprinsul acestora din urmă nu se 
prevede expres că acestea sunt obligatorii pentru membrii CECCAR sau că 
nerespectarea lor atrage sancţiuni (şi chiar dacă astfel de sancţiuni nu au fost 
efectiv aplicate), avandu-se în vedere cadrul legal incident, coroborat cu lipsa 
unor menţiuni exprese ale caracterului orientativ, nu se poate susţine că 
reglementările CECCAR analizate au doar natură şi scop de îndrumare.  
 
125. Pe lângă conţinutul efectiv al Regulamentului, formulat în termeni imperativi 
şi cadrul legal în care a fost acesta aprobat, există şi alţi factori care atestă 
intenţia clară a CECCAR de a coordona comportamentul pe piaţă al membrilor 
săi şi de a restrânge concurenţa prin preţ dintre aceştia, factori consideraţi în 
practica Comisiei Europene şi jurisprudenţa comunitară de asemenea relevanţi 
în aprecierea obiectului anticoncurenţial al unei decizii. 
 
126. Astfel, preocuparea constantă, îndelungată, manifestată încă din cursul 
anului 2000, pentru stabilirea şi actualizarea tarifelor profesionale, pentru 
publicarea acestora, în vederea aducerii la cunoştinţa membrilor CECCAR şi 
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pentru monitorizarea respectării acestora, prin intermediul auditului de calitate,  
reflectă intenţia clară a asociaţiei de a coordona comportamentul profesioniştilor 
contabili pe piaţă55.  
 
127. Trebuie menţionat în acest context, faptul că stabilirea tarifelor nu este o 
activitate ocazională a Corpului, ci una desfăşurată chiar anterior anului 2000, în 
perioada 1996-2000 CECCAR exercitând aceasta prerogativă în baza unui act 
normativ. Astfel, art. 10 din HG nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor în 
domeniul contabilităţii, verificarea şi certificarea bilanţului contabil în baza 
prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 stipula că tarifele practicate de experţii 
contabili, contabilii autorizaţi şi societăţile comerciale de expertiză contabilă se 
stabilesc de către CECCAR, cu avizul organelor de specialitate ale Guvernului.  
Ca urmare a intervenţiei Consiliului Concurenţei, art. 10 din HG nr. 483/199656 a 
fost modificat, prin HG  nr. 733/2000, noul text prevăzând că tarifele practicate de 
experţii contabili, contabilii autorizaţi şi societăţile de expertiză contabilă se 
determină în mod liber, pe baza cererii şi ofertei, potrivit prevederilor art. 4 alin. 
(1) din Legea concurenţei nr. 21/1996. 
 
128. În aceste condiţii, CECCAR nu poate suţine că a acţionat în scopul de a 
proteja un interes public, în condiţiile în care legislaţia incidentă nu impune şi nici 
măcar nu prevede posibilitatea implicării Corpului în stabilirea tarifelor 
profesionale, ci, dimpotrivă, textul de lege care conferea asociaţiei prerogativa de 
a stabili tarifele profesionale a fost abrogat în anul 2000 tocmai în considerarea 
regulilor şi principiilor în materie de concurenţă şi pentru a se da deplină eficienţă 
acestora.  
 
129. De asemenea, intenţia CECCAR de a alinia comportamentul economic al 
membrilor săi rezultă şi din preocuparea constantă a asociaţiei pentru publicarea 
regulamentelor în revistele interne ale Corpului iar, din anul 2009, în Monitorul 
Oficial al României. Potrivit art. 44 din O.G. nr. 65/1994, republicată, hotărârile şi 
deciziile de interes general57, adoptate de organele de conducere ale CECCAR 
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 Decizia Comisiei Europene în cazul FENEX, par. 48, Decizia Comisiei Europene în cazul 
Arhitecţilor Belgieni, par. 88. 
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 Actul a fost abrogat de Art. I, pct. 46 din O.G. nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea 
Legii contabilităţii nr. 82/1991. 
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 În conformitate cu pct. 147 din Regulamentul de Organizare, Funcţionare şi Procedură al 
CECCAR, sunt hotărâri şi decizii de interes general cele care se referă la: 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România şi toate modificările şi completările la acesta; 
- Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România şi toate modificările şi completările la 
acesta; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile 
filialelor şi Consiliul superior al Corpului şi toate modificările şi completările la acesta; 
- Tabloul Corpului şi modificările la acesta; 
- accesul la profesie: examenele de admitere la stagiu; efectuarea stagiului şi organizarea 
examenului de aptitudini; 
- auditul calităţii serviciilor profesionale executate de membrii Corpului Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi din România; 
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se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Este evident că, prin 
dispoziţia publicării Regulamentului în Monitorul Oficial, în temeiul art. 44 din 
O.G. nr. 65/1994, republicată, în condiţiile în care, până la acea dată, acesta era 
publicat în revistele Corpului, s-a urmărit să se confere reglementării 
opozabilitate faţă de toţi destinatarii săi, inclusiv faţă de membrii care nu o 
respectau până la acea dată, şi o mai mare forţă juridică, fiind practic înscrisă de 
asociaţie printre hotărârile de interes general ale acesteia. 
 
130. CECCAR nu s-a limitat la stabilirea şi publicarea tarifelor profesionale, ci a 
urmărit constant în ce măsură sunt acestea respectate de către membrii săi, prin 
intermediul auditului de calitate, al cărui obiectiv era, printre altele,  determinarea 
modalităţii de stabilire şi percepere a onorariilor. Conform Instrucţiunilor 
CECCAR de completare a Rapoartelor anuale privind auditul de calitate, 
nedepunerea lor la termenele stabilite constituie abatere disciplinară. Punctul 
5.3. din formularul pe care îl completează membrii CECCAR în cadrul auditului 
de calitate, face parte din capitolul E5 “clienţi şi misiuni”, şi este denumit: 
“Modalităţi de stabilire şi percepere a onorariilor”. Întrebarea adresată membrilor 
la acest punct este:  
“Cum se stabilesc onorariile?”,  
oferindu-se ca variante de răspuns: 
“-  negociere directă pornind de la piaţă 
 -  negociere directă pornind de la Tariful profesional 
 -  participări la licitaţie”. 
 
131. Cei care răspund acestei întrebări trebuie să încercuiască una sau mai 
multe variante. Din cele 13 Rapoarte anuale analizate în cadrul investigaţiei, trei 
aparţin unor societăţi comerciale cu răspundere limitată (SRL) şi restul de 10 
aparţin unor persoane fizice autorizate (PFA). Din răspunsurile acestor membri ai 
CECCAR la întrebarea 5.3. din formular rezultă următoarele: 

 4 membri au afirmat că nu folosesc deloc Tariful profesional.  

 5 dintre membri au afirmat că folosesc doar Tariful profesional în 
stabilirea şi perceperea onorariilor. 

 4 dintre membri au afirmat că la stabilirea şi perceperea onorariilor 
folosesc atât Tariful profesional cât şi reperele din piaţă. 

 
132. Având în vedere faptul că 9 membri din 13, adică peste două treimi, au 
afirmat că folosesc Tariful profesional fie parţial, fie în totalitate, la stabilirea şi 
perceperea onorariilor, reiese implementarea, cel puţin parţială, a practicii 
anticoncurenţiale la nivelul pieţei serviciilor prestate de profesioniştii contabili. 
 

                                                                                                                                                 
- alte hotărâri şi decizii clasificate de organele emitente ca fiind de interes general. 
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133. Anexa 358 la Hotărârea nr. 7/83 din 17.08.2007 a Consiliului Superior 
CECCAR demonstrează preocuparea CECCAR pentru aplicarea Regulamentului 
de stabilire a tarifelor, folosind ca instrument auditul de calitate: 
- la pag. 3 din Anexă se menţionează ca reprezentând o „problemă (insuficienţă)” 
descoperită în cadrul auditului de calitate faptul că: „unele cabinete practică 
onorarii reduse pentru prestaţiile efectuate, determinate şi de concurenţa neloială 
a <<contabililor>> care nu au autorizaţie de liber profesionist dar execută lucrări 
de contabilitate în baza unor contracte de muncă cu timp parţial”; 
- la pag. 4 din Anexă se arată că, pentru remedierea problemelor legate de 
onorariile reduse, auditorii de calitate au formulat recomandări, printre care: 
„reanalizarea şi negocierea onorariilor percepute de la clienţi în funcţie de 
volumul şi complexitatea prestaţiilor efectuate, avându-se în vedere 
Regulamentul CECCAR privind disciplina onorariilor şi tariful profesional”. 
 
134. La nivel local, preocuparea filialelor CECCAR privind modul în care este 
respectat Regulamentul de stabilire a onorariilor este demonstrată şi de Raportul  
privind activitatea desfăşurată de Consiliul Filialei CECCAR Prahova în anul 
2005 şi semestrul I 2006. În acest document se arată că: „au fost percepute 
onorarii modice de la clienţi care nu corespund volumului şi complexităţii 
prestaţiilor efectuate, neţinându-se seama de Regulamentul CECCAR privind 
disciplina onorariilor şi a tarifului profesional. O asemenea situaţie poate afecta 
independenţa profesionistului contabil, independenţă care nu trebuie să fie 
supusă vreunei constrângeri”. 
 
135. Intenţia CECCAR de a comportamentul economic al membrilor săi rezultă şi 
din faptul că acesta avea, încă din anul 2000, certitudinea caracterului 
anticoncurenţial al adoptării unui regulament prin care să se stabilească tarifele 
pentru serviciile oferite de experţii contabili şi contabilii autorizaţi. Astfel, la 
adresa nr. 3488/11.07.200059, prin care CECCAR solicita certificarea faptului că 
proiectul de Regulament privind disciplina onorariilor nu contravine prevederilor 
art. 5 şi 6 din Legea concurenţei (precizând că prevederile regulamentului nu 
sunt imperative, ci au doar o valoare orientativă pentru membrii asociaţiei), 
Consiliul Concurenţei a răspuns că CECCAR are obligaţia de a nu adopta şi 
pune în aplicare un astfel de regulament, întrucât prevederile acestuia „conţin 
elementele constitutive ale unei fixări concertate, în mod direct, a tarifelor 
solicitate pentru prestarea serviciilor de expertiză contabilă, deoarece stabilesc 
limite minime şi maxime ale tarifelor ce pot fi percepute; aceasta reprezintă o 
gravă încălcare a art. 5 alin.(1) lit.a) din Legea concurenţei nr.21/1996”. 
 
136. Contrar punctului de vedere transmis de Consiliul Concurenţei în anul 2000, 
în care se atrăgea atenţia asupra caracterului anticoncurenţial al unui proiect de 
regulament privind disciplina onorariilor şi indemnizaţiilor pentru serviciile 
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 Anexa 3 este ”Raportul de analiză şi măsuri privind activitatea desfăşurată pe linia auditului de 
calitate în domeniul expertizei contabile judiciare şi a serviciilor contabile prestate de membrii 
Corpului – Semestrul I 2007”, document având nr. 492/DAC/01.08.2007. 
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 Înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. 855/11.07.2000. 
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profesionale, precum şi asupra sancţiunilor contravenţionale care puteau fi 
aplicate ca urmare a adoptarii unui asemenea act, în 2001, Conferinţa Naţională 
a CECCAR a aprobat respectivul regulament şi a dispus publicarea acestuia 
pentru a fi adus la cunoştinţa membrilor. 
 
137. În considerarea punctului de vedere transmis de autoritatea de concurenţă, 
în care se atrăgea atenţia asupra caracterului anticoncurenţial al unui astfel de 
regulament, chiar în condiţiile prezentate de CECCAR, în care reglementarea ar 
fi avut ca unic scop oferirea un număr de criterii minimale pentru negocierea 
tarifelor profesionale din domeniu, faptul că asociaţia a adoptat ulterior un astfel 
de regulament, precum şi preocuparea constantă pentru publicarea şi 
actualizarea acestuia reflectă în mod evident intenţia CECCAR ca acest 
regulament să funcţioneze, iar tarifele stabilite să fie respectate de membrii săi.  
 
138. Pe cale de consecinţă, hotărând aprobarea şi publicarea regulamentului in 
Monitorul Oficial, CECCAR, prin organele sale de conducere, a acţionat 
cunoscând implicaţiile şi natura anticoncurenţială a unui astfel de comportament. 
Aspectele prezentate demonstrează că, prin adoptarea unor regulamente prin 
care se stabilesc tarifele profesionale, scopul CECCAR a fost de a coordona 
comportamentul membrilor săi în ceea ce priveşte politica de preţuri. 
 
139. În ceea ce priveşte motivaţia invocată de CECCAR, în sensul că demersul 
său a avut ca unic scop oferirea unor orientări pentru membrii săi, astfel încât 
aceştia să nu se abată de la standardele de calitate60, precizăm că asociaţia nu 
s-a limitat la furnizarea unor simple îndrumări cu privire la modalitatea de calcul a 
onorariilor, ci a stabilit şi publicat tarife minime şi maxime. În acest sens, chiar 
dacă este firesc ca o organizaţie să acorde asistenţă membrilor săi, aceasta nu 
trebuie totuşi să exercite vreo influenţă directă sau indirectă asupra concurenţei 
dintre aceştia, mai ales sub forma de tarife aplicabile tuturor membrilor, cu 
ignorarea propriilor structuri de costuri61. 
 
140. Difuzarea de către o organizaţie profesională a unor tarife recomandate 
este de natură a incita agenţii economici în cauză să îşi alinieze tarifele, fără a 
ţine însă seama de costurile lor reale. O asemenea practică descurajează 
întreprinderile ale căror costuri sunt mai scăzute şi, în cele din urmă, conferă un 
avantaj artificial acelora care stăpânesc mai puţin costurile de producţie. Un 
asemenea risc nu este în schimb inerent difuzării de îndrumări care să faciliteze 
întreprinderilor calculul propriilor lor structuri de costuri, astfel încât acestea să-şi 
poată stabilli în mod autonom preţurile / tarifele62. Orice ajutor acordat de o 
asociaţie membrilor săi trebuie să se înscrie în anumite limite, astfel încât să nu 
afecteze direct sau indirect concurenţa în cadrul profesiei. Concret, orice 

                                                 
60

 Adresa CECCAR nr. 2932/22.03.2010, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. 
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 Decizia Comisiei Europene în cazul FENEX, par. 60. 
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 Decizia Comisiei Europene 96/438/CE in cazul IV/34.983-FENEX (JO L 181 din 20.7.1996, p. 
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îndrumare acordată în acest sens de către asociaţie nu trebuie să-i determine pe 
membrii săi să-şi stabilească tarifele fără a ţine seama de propriile structuri de 
costuri.  
 
141. Pe de altă parte, chiar  dacă o asociaţie profesională poate, în anumite 
circumstanţe, să se pronunţe în mod legitim a posteriori asupra nivelului tarifelor, 
aceasta nu are dreptul să încerce să armonizeze a priori aceste tarife63. 
 
142. În cazul de faţă, este evident că CECCAR nu a publicat doar informaţii care 
să permită membrilor săi să îşi determine tarifele în funcţie de propriile lor 
costuri, ci a aprobat şi publicat un act cu statut de regulament, prin care se 
stabilesc cuantumuri fixe pentru indemnizaţii şi limite minime şi limite maxime 
pentru alte servicii specifice profesiei. 
 
143. Intenţia CECCAR ca membrii săi să-şi stabilească onorariile prin raportare 
la tariful profesional şi nu aşa cum este firesc, având ca reper cerinţele pieţei şi 
propria structură de costuri, rezultă clar şi din raportul Consiliului Superior al 
CECCAR nr. 10091/19 august 2008 privind activităţile desfăşurate de CECCAR 
în anul 2007 şi semestrul I din 2008 pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
lege şi Hotărârile Conferinţei Naţionale, unde se menţionează următoarele: 
“Onorariile pentru serviciile profesionale au un rol important în dezvoltarea unei 
pieţe sănătoase. În mod normal, într-o piaţă formată, onorariile profesioniştilor 
contabili ar trebui să se formeze exclusiv pe baza raportului cerere-ofertă. Cum 
acest raport este distorsionat datorită pieţei subterane, CECCAR a încercat să 
sprijine membrii săi, să-i protejeze, stabilind în mod orientativ unele baremuri pe 
diferite categorii de servicii profesionale, cu intenţia de a asigura standarde 
minime de calitate, ştiut fiind că onorariile foarte reduse ascund, de regulă, 
calitate foarte slabă a serviciilor prestate. O contabilitate ţinută la negru (cu 
persoane necontrolate şi necontrolabile în ceea ce fac) va fi întotdeauna mai 
ieftină, întrucât nu se plătesc impozite, nu sunt cheltuieli de formare profesională, 
cheltuieli de asigurare împotriva riscului profesional, etc., iar la aşa pregătire 
profesională va rezulta o aşa calitate a serviciilor”. 
 
144. De altfel, interesul asociaţiei în stabilirea şi respectarea unor tarife minime 
poate fi dedus şi din faptul că o componentă semnificativă a veniturilor asociaţiei 
este constituită din cotizaţiile variabile sub forma unor procente din veniturile 
membrilor64.  
 
145. La realizarea practicii analizate, au fost implicate, pe parcursul desfăşurării 
ei, efectiv toate structurile de conducere din cadrul CECCAR, respectiv: 
Conferinţa naţională, Consiliul superior, Adunările generale ale filialelor, 
Preşedinţii de filiale, Preşedintele CECCAR şi Directorul General. Hotărârile 
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 Par. 87 al Deciziei Comisiei Europene în cazul Arhitecţilor Belgieni. 
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 Potrivit pct. 145 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CECCAR, cotizaţiile 
profesionale anuale, datorate de membrii Corpului, persoane fizice şi juridice, sunt fixe şi 
variabile, pe tranşe de venit, având ca punct de referinţă veniturile acestora. 
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organelor de conducere şi decizie angajează răspunderea juridică a asociaţiei. 
Numeroasele discuţii desfăşurate şi documente adoptate în cadrul asociaţiei, 
având ca obiect reglementarea tarifelor profesionale, atestă o preocupare 
permanentă pentru implementarea mai eficientă a practicii anticoncurenţiale, 
care a culminat cu publicarea Regulamentului în Monitorul Oficial al României, 
partea I. 
 
146. O decizie prin care sunt fixate preţuri are ca obiect restrângerea concurenţei 
chiar dacă preţurile stabilite nu au fost respectate în practică65. În cazul de faţă 
însă, tarifele stabilite prin reglementările CECCAR au fost în fapt aplicate, cel 
puţin într-o anumită măsură, aşa cum reiese din discuţiile desfăşurate în cadrul 
Adunărilor Generale, din propunerile formulate de unii membri ai asociaţiei, 
precum şi din rapoartele anuale privind auditul de calitate al membrilor CECCAR. 
 
147. În consecinţă, în considerarea conţinutului, contextului juridic şi economic şi 
al comportamentului pe piaţă, hotărârea luată de CECCAR - asociaţie 
profesională care reprezintă interesele membrilor săi - prin organele de 
conducere ale acesteia, împuternicite de lege să adopte hotărâri şi norme 
obligatorii pentru experţii contabili şi contabili autorizaţi, de a aproba şi publica un 
regulament prin care sunt stabilite tarifele profesionale, reprezintă voinţa 
manifestă a asociaţiei şi are ca obiect restrângerea concurenţei în sensul art. 5 
alin. (1) şi al art. 101 din Tratat. 
 
 
V.2.3. Deciziile asociaţiilor de întreprinderi de coordonare a 
comportamentului membrilor lor privind politica de preţuri  
 
148. Concurenţa prin preţ este cea mai vizibilă şi mai importantă formă de 
concurenţă. Efectul imediat al unei concurenţe efective constă în menţinerea 
preţurilor la cel mai mic nivel posibil şi încurajarea comerţului cu bunuri şi servicii, 
făcând astfel posibilă alocarea optimă a resurselor întreprinderilor şi oferind 
consumatorilor beneficiul de a alege dintr-o gamă largă de bunuri şi servicii.  
 
149. La nivel comunitar, Comisia Europeana a afirmat în nenumărate ocazii că 
înţelegerile de fixare a preţului au ca obiect restricţionarea concurenţei, punct de 
vedere confirmat de către instanţele europene. 
 
150. Rolul concurenţei prin preţ este de a menţine preţurile la cel mai scăzut 
nivel posibil. Deşi fiecare producător este liber să îşi modifice preţurile, luând în 
considerare în acest sens comportamentul prezent sau viitor al concurenţilor săi, 
este contrar regulilor de concurenţă ca un producător să coopereze cu 
concurenţii săi, în orice mod, în scopul de a determina un curs de acţiune comun, 
coordonat referitor la creşterile de preţuri şi de a asigura succesul prin eliminarea 
a priori a tuturor factorilor de incertitudine cu privire la comportamentul fiecăruia 
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referitor la elementele esenţiale de acţiune, cum ar fi valoarea, subiectul materiei, 
data şi locul creşterilor66. 
 
151. În cazul FENEX67, Comisia Europeană a reţinut că tarifele recomandate de 
către o asociaţie olandeză membrilor săi constituie o decizie a unei asociaţii de 
întreprinderi. Termenii în care recomandările au circulat au fost interpretaţi ca o 
hotărâre a asociaţiei de a coordona comportamentul membrilor săi pe piaţa 
relevantă. Deşi Comisia Europeană a admis că era o practică normală pentru o 
asociaţie profesională aceea de a furniza asistenţă tehnică membrilor săi, a 
subliniat totuşi că aceste asociaţii nu trebuie să exercite o influenţă directă sau 
indirectă asupra concurenţei, mai ales în privinţa tarifelor practicate de către 
întreprinderi, fără a se ţine cont de propria lor structură a costurilor. Comisia 
Europeană a concluzionat că obiectul unei astfel de practici a fost acela de 
afectare semnificativă a pieţei, deci practica a intrat sub incidenţa interdicţiei 
prevăzute de art. 8168 din Tratat.             
 
152. În cazul ce constituie obiectul prezentului raport, Hotărârea CECCAR, de 
aprobare şi publicare a unui regulament prin care se stabilesc tarifele 
profesionale are ca obiect o restricţionare a concurenţei prin preţ care ar trebui 
să se manifeste între membrii asociaţiei, motiv pentru care nu este necesar ca 
autoritatea de concurenţă să ia în considerare efectul pe care această practică   
l-a avut pe piaţă69.  
 
153. Cu toate acestea, chiar dacă, în scopul aplicării art. 5 alin. (1) din lege şi al 
art. 101 din Tratat, nu este necesar a se lua în considerare efectele concrete ale 
unei decizii având ca obiect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea 
concurenţei, trebuie precizat că în urma investigaţiei s-a constatat, aşa cum s-a 
menţionat mai sus, că tarifele stabilite prin reglementările CECCAR au fost în 
fapt aplicate, cel puţin într-o anumită măsură, de membrii asociaţiei, aspect ce 
generează implicit riscul ca onorariile solicitate de profesioniştii contabili să fie la 
un nivel mai ridicat decât ar fi fost în condiţii normale de concurenţă. 
 
154. Prin urmare, o astfel de practică anticoncurenţială generează un fenomen 
de coordonare a tarifelor în piaţă, ceea ce duce la creşterea artificială a acestora 
şi aduce prejudicii beneficiarilor serviciilor în speţă, impactul asupra acestora 
fiind, în principal, indirect, prin creşterea costurilor de funcţionare ale 
întreprinderilor.  
 
155. În consecinţă, având în vedere că tarifele stabilite au fost aplicate, cel puţin 
într-o anumită măsură, de membrii CECCAR, constituind pentru aceştia un punct 
de referinţă în negocierea onorariilor solicitate, şi că aceste tarife au fost 
publicate şi cunoscute încă din anul 2001, se poate prezuma că stabilirea şi 
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 Cazurile C-48, 49, 51 - 7/69, ICI v. Commission (Dyestuffs) (1972). 
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 (1996) OJ L181/28, (1996). 
68

 Actualul art. 101. 
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 Punctul 19 din Instrucţiunile privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei nr.21/1996. 
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publicarea acestora a avut efecte pe piaţă, influenţând comportamentul 
comercial al profesioniştilor contabili70. 
 
156. De altfel, în piaţă există riscul ca efectele practicii anticoncurenţiale 
incriminate să se manifeste şi ulterior renunţării la tarifele reglementate, având în 
vedere că unii dintre membri se vor raporta în continuare la Regulament, după 
peste nouă ani de funcţionare a acestuia.  Astfel, concurenţa prin preţ pe pieţele 
serviciilor prestate de membrii CECCAR poate fi afectată mult timp după 
încetarea practicii. 
 
V.2.4. Condiţia afectării semnificative a concurenţei 
 
157. Art. 8 alin. (1), (2) şi (3) din lege stabileşte regula conform căreia interdicţia 
prevăzută la art. 5 alin. (1) nu se aplică în cazul înţelegerilor considerate a avea 
un impact minor asupra concurenţei. Astfel, o înţelegere potenţial 
anticoncurenţială nu intră sub incidenţa interdicţiei prevăzute de art. 5 alin. (1) din 
lege în cazul în care întreprinderile participante nu depăşesc o anumită cotă de 
piaţă. Motivaţia este aceea că înţelegerea în cauză, deşi potenţial 
anticoncurenţială, are un impact minor asupra concurenţei, datorat cotelor de 
piaţă reduse deţinute de către întreprinderile implicate.  
 
158. Cu toate acestea, art. 8 alin. (4) din lege prevede că înţelegerile sau 
deciziile asociaţiilor de întreprinderi, aflate sub pragul de minimis legal, intră sub 
incidenţa interdicţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege când acestea privesc 
preţuri, tocmai în considerarea caracterului foarte grav al unor asemenea 
încălcări. Prin urmare, în situaţia practicilor care au ca obiect fixarea preţurilor, 
chiar dacă, prin cota de piaţă deţinută, întreprinderile participante ar îndeplini 
condiţiile de aplicare a excepţiei, nu vor beneficia de excepţia de la aplicarea legii 
datorită faptului că practica respectivă este prezumată a afecta semnificativ 
concurenţa.   
 

159. De asemenea, la nivel european, Curtea Europeană de Justiţie a stabilit că 
art. 101 nu se aplică atât timp cât impactul acordului asupra schimburilor 

comerciale intracomunitare sau asupra concurenţei nu este semnificativ. În 

Comunicarea Comisiei privind acordurile de importanţă minoră care nu restrâng 

în mod semnificativ concurenţa în sensul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul 

de instituire a Comunităţii Europene (de minimis), Comisia Europeană stabileşte, 

prin intermediul pragurilor cotei de piaţă, situaţiile care nu constituie o 

restrângere semnificativă a concurenţei în sensul articolului 101 alin. (1) din 
Tratat, indicând de asemenea că acordurile care cuprind restricţii grave, precum 
cele referitoare la fixarea preţurilor, nu ar putea fi calificate acorduri de 
importanţă minoră, indiferent de cotele de piaţă deţinute de întreprinderile 
implicate. 
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 A se vedea în acest sens Decizia Comisiei Europene în cazul Fenex, par. 71-73; Decizia 
Comisiei Europene în cazul Asociaţiei arhitecţilor belgieni, par. 91-96. 
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V.2.5. Condiţia afectării comerţului între statele membre ale Uniunii 
Europene 
 
160. Potrivit punctului 18 al Comunicării Comisiei Europene – Orientări privind 
conceptul de efect asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din Tratat  (2004/C 
101/07) în aplicarea criteriului efectului asupra comerţului, trebuie luate în 
considerare trei elemente: 

(a) conceptul de ”comerţ între statele membre”, 
(b) noţiunea de ”poate afecta” şi 
(c) conceptul de ”caracter apreciabil”. 

 
161. Pe lângă prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România71, aplicabilă 
inclusiv profesioniştilor contabili, CECCAR a adoptat, în baza O.G. nr. 65/1994 
privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, 
republicată,  Norme72 privind recunoaşterea persoanelor fizice şi juridice străine 
care desfăşoară activităţi din domeniul profesiilor de expert contabil şi de contabil 
autorizat şi a persoanelor fizice membre A.C.C.A.73 din Marea Britanie. 
 
162. Potrivit acestor norme, accesul la exercitarea profesiei de contabil autorizat 
şi expert contabil în România a profesioniştilor dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene este condiţionată de îndeplinirea unor cerinţe de studii, dovada 
atestării calităţii de expert contabil în ţara de origine, dovada care să ateste 
“sediul sau locul de domiciliu74 din România” şi de promovare a unui examen / 
interviu organizat de CECCAR. 
  
V.2.5.1. Conceptul de ”comerţ între statele membre” 
 
163. Conceptul de “comerţ între statele membre” nu se limitează la tradiţionalele 
schimburi transfrontaliere de bunuri şi servicii ci este un concept mult mai larg 
care cuprinde activităţi economice transfrontaliere, inclusiv stabilirea, interpretare 
compatibilă cu obiectivul fundamental al Tratatului – acela de a promova libera 
circulaţie a mărfurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalurilor.  
 
164. Desi cerinţa de a exista un efect asupra comerţului „între statele membre” 
presupune că trebuie să existe un impact asupra activităţilor economice 
transfrontaliere ce implică cel puţin două state membre, aplicarea criteriului 
efectului asupra comerţului este independentă de definiţia pieţelor geografice 
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 Prevederile acestei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene 
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 Aprobate prin Hotararea Consiliului Superior CECCAR nr. 04/61, modificate si completate prin 
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 The Association of Chartered Certified Accountants. 
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 Este evident că noţiunea de domiciliu nu este utilizată în conformitate cu sensul său juridic. Din 
punct de vedere juridic, domiciliul este cel care determină capacitatea civilă a persoanei fizice.  
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relevante, comerţul între statele membre putând fi afectat şi în cazurile în care 
piaţa relevantă este naţională sau subnaţională.  
 
165. O decizie sau o înţelegere care se extinde pe întreg teritoriul unui stat 
membru are prin natura sa ca efect fragmentarea pieţelor pe baze naţionale, 
împiedicând, astfel, integrarea economică ce reprezintă unul dintre obiectivele 
Tratatului75.  
 
166. Regulamentul de stabilire a onorariilor adoptat de CECCAR în 2001, 
modificat în 2004 şi publicat în Monitorul Oficial în 2009, se aplică tuturor 
membrilor săi, existând structuri locale însărcinate cu implementarea deciziilor 
Corpului pe întreg teritoriul României, respectiv în fiecare judeţ. În plus, serviciile 
prestate de profesioniştii contabili reprezintă, datorită specificului lor, un cost 
obligatoriu al oricărei activităţi economice de pe teritoriul naţional, având impact 
la nivelul tuturor sectoarelor economice şi asupra unui număr foarte mare de 
întreprinderi. 
 
 
V.2.5.2. Noţiunea de ”poate să afecteze” 
 
167. Noţiunea de ”poate să afecteze” are ca funcţie de bază definirea naturii 
impactului necesar asupra comerţului între statele membre. În conformitate cu 
criteriul standard statuat de Curtea Europeană de Justiţie, noţiunea de ”poate să 
afecteze” presupune că, pe baza unui set de factori obiectivi de fapt sau de 
drept, trebuie să se poată prevedea cu un grad suficient de probabilitate, dacă 
acordul, practica sau decizia respectivă poate avea vreo influenţă, directă sau 
indirectă, reală sau potenţială, asupra structurii comerţului între statele membre 
încât ar putea să împiedice atingerea obiectivului creării unei pieţe interne 
unice76. Intenţia subiectivă din partea întreprinderilor în cauză nu este necesară. 
 
168. Sintagma „poate să afecteze” şi trimiterea pe care o face Curtea de Justiţie 
la „un grad suficient de probabilitate” presupun că, pentru ca aplicabilitatea 
legislaţiei comunitare să fie stabilită, nu este necesar ca acordul, practica sau 
decizia să fi afectat deja comerţul dintre statele membre, cu alte cuvinte, să fi 
avut vreun efect (sau să aibă în continuare vreun efect) asupra comerţului între 
statele membre. Este suficient ca acordul practica sau decizia să fie 
„susceptibil(ă)” de a avea un astfel de efect77.  
 
169. Unele  practici  sunt prin natura lor susceptibile să aducă atingere 
comerţului între statele membre. În cazul practicii analizate, este vorba despre 
stabilirea onorariilor, faptă care este susceptibilă să afecteze direct comerţul între 
statele membre. 
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170. Inclusiv natura produselor / serviciilor la care se referă acordurile, practicile 
sau deciziile oferă indicii despre capacitatea lor de a afecta comerţul între statele 
membre. Dacă, prin natura lor, produsele / serviciile sunt importante pentru 
întreprinderile care doresc să intre sau să îşi extindă activitatea în alte state 
membre, aplicabilitatea legislaţiei comunitare se poate stabili mai uşor decât în 
cazurile în care, datorită naturii lor, cererea de produse/servicii oferite de 
furnizorii din alte state membre este limitată sau în cazurile în care produsele / 
serviciile prezintă un interes limitat pentru o stabilire transfrontalieră sau pentru 
extinderea activităţii economice desfăşurate din acel loc de stabilire. 
 
171. Serviciile pentru care CECCAR a stabilit onorarii minime şi maxime 
reprezintă practic ansamblul activităţii profesionale contabile, astfel încât, prin 
natura lor, sunt importante pentru întreprinderile care doresc să intre sau să îşi 
extindă activitatea pe teritoriul României. 
 
172. De asemenea, serviciile prestate de profesioniştii contabili reprezintă, 
datorită specificului lor, un cost obligatoriu al oricărei activităţi economice de pe 
teritoriul naţional, având impact la nivelul tuturor sectoarelor economice şi asupra 
unui număr foarte mare de întreprinderi. 
 
173. Pe lângă factorii menţionaţi, trebuie să se ia în considerare contextul 
economic şi legal în care funcţionează practica anticoncurenţială, relevant în 
aprecierea posibilităţii acesteia de a afecta comerţul între statele membre. În 
situaţia în care există bariere în calea comerţului transfrontalier între statele 
membre, dar acestea nu sunt serioase, ci fac doar mai dificile activităţile 
transfrontaliere, este extrem de important să se asigure că acordurile, practicile 
sau deciziile nu blochează şi mai mult activităţile respective, în caz contrar 
acestea putând să afecteze comerţul între statele membre.  
 
174. În cazul de faţă, întrucât există anumite bariere la intrare legate de accesul 
în profesie, decizia asociaţiei prin care sunt stabilite tarifele profesionale 
afectează şi mai mult activitatea membrilor CECCAR. 
 
 
V.2.5.3. Conceptul de ”caracter apreciabil”  
 
175. Criteriul efectului asupra comerţului restrânge domeniul de aplicare al art. 
101 din Tratat la acele acorduri şi practici susceptibile a genera un nivel minim 
de efecte transfrontaliere în Comunitate. În conformitate cu formularea Curţii 
Europene de Justiţie, capacitatea acordului sau practicii de a afecta comerţul 
între statele membre trebuie să fie ”apreciabilă”78. Este vorba despre un element 
cantitativ care limitează aplicabilitatea legislaţiei comunitare la acordurile 
practicile şi deciziile care sunt susceptibile să producă efecte de o anumită 
dimensiune. 
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176. Acordurile, practicile sau deciziile nu intră sub incidenţa art. 101 în cazurile 
în care afectează piaţa într-o măsură nesemnificativă. Evaluarea caracterului 
semnificativ depinde în special de natura acordului, practicii sau deciziei, de 
natura serviciilor în cauză, precum şi de poziţia pe piaţă a întreprinderilor. Cu cât 
este mai puternică poziţia pe piaţă a întreprinderilor participanţi, cu atât afectarea 
sau probabilitatea de afectare a comerţului între statele membre este mai 
apreciabilă. În unele situaţii nu este suficientă doar determinarea cotei de piaţă, 
fiind necesară şi luarea în considerare a cifrei de afaceri a întreprinderilor 
participante pentru produsele / serviciile respective. 
 
177. În proiectul de Raport întocmit de Consiliul Superior al CECCAR79 vizând 
activităţile desfăşurate de organizaţia profesională în anul 2007 şi semestrul I din 
anul 2008, se vorbeşte, la pagina 7, de estimarea cifrei de afaceri realizate de 
membrii Corpului în anul 2007 la suma de 1 miliard de lei, din care serviciile de 
contabilitate80 au reprezentat aproximativ 85%. Din datele Băncii Naţionale a 
României81 rezultă faptul că în anul 2007 cursul mediu a fost de 3,3373 lei pentru 
un euro, ceea ce înseamnă că piaţa serviciilor prestate de membrii CECCAR a 
avut o valoare estimată de aproximativ 300 milioane euro, din care 255 milioane 
de euro reprezintă serviciile de contabilitate. Conform situaţiei veniturilor 
CECCAR82, acesta a înregistrat pe parcursul anului 2009 peste 10 milioane lei 
din cotizaţii variabile. Aceste cotizaţii reprezintă în medie 1% din veniturile 
membrilor realizate în anul respectiv, acest fapt făcând ca piaţa serviciilor 
prestate de membrii CECCAR pentru anul 2009 să aibă o valoare de aproximativ 
un miliard de lei. Folosind cursul mediu al BNR de 4,2373 lei pentru un euro, se 
estimează pentru anul 2009 o cifră de afaceri în euro a membrilor CECCAR de 
aproximativ 235 milioane euro. Având în vedere aceste date, chiar dacă nu poate 
determinată cu exactitate cifra de afaceri realizată de membrii CECCAR, se 
poate afirma cu suficientă siguranţă că aceasta este semnificativă. 
 
178. Având în vedere faptul că exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv 
contabil autorizat pe teritoriul României este condiţionată de accesul în 
CECCAR, este evidentă poziţia pe piaţă a membrilor asociaţiei, a căror 
organizaţie profesională deţine ”monopolul” asupra accesului în profesie. Din 
acest punct de vedere, deciziile luate de CECCAR au un impact major asupra 
întregii pieţe de servicii contabile. 
 
179. Comisia Europeană consideră că, în principiu, acordurile nu pot aduce 
atingere în mod semnificativ comerţului dintre statele membre când îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 

                                                 
79

 Documentul are nr. 10091/19 august 2008. 
80

 Restul pieţei a fost estimat astfel: audit 3,7%, expertize 2,4%, consultanţă 4% şi alte activităţi 
4,9%. 
81

 Date disponibile la adresa de internet: http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx . 
82

 Document transmis împreună cu Observaţiile la Raportul de investigaţie. 

http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx
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(a) cota de piaţă totală a părţilor de pe orice piaţa comunitară relevantă afectată 
de acord nu depăşeşte 5 % şi 
(b) în cazul acordurilor orizontale, cifra de afaceri anuală totală realizată în 
Comunitate de întreprinderile implicate, pentru produsele / serviciile la care se 
referă acordul, nu depăşeşte 40 de milioane de euro. În cazul acordurilor care se 
referă la cumpărarea în comun a produselor, cifra de afaceri relevantă este cea a 
achiziţiilor combinate ale tuturor părţilor de produse la care se referă acordul. 
 
180. Niciuna dintre aceste condiţii nu este îndeplinită în cazul de faţă, membrii 
CECCAR având în mod evident o cotă de piaţă superioară pragului de 5% şi o 
cifră de afaceri anuală agregată ce depăşeşte suma de 40 de milioane de euro.  
 
181. Având în vedere circumstanţele prezentate, efectele reale sau potenţiale 
asupra comerţului dintre statele membre, în sensul art. 101 din Tratat, sunt 
semnificative. 
 
 
V.3. Condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (2) din lege si de art. 101 alin. (3) din 
Tratat. 
 
182. Potrivit art. 5 alin. (2) din lege, interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică 
înţelegerilor sau categoriilor de înţelegeri între întreprinderi, deciziilor sau 
categoriilor de decizii ale asociaţiilor de întreprinderi, practicilor concertate sau 
categoriilor de practici concertate, când acestea îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:  
a) contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de mărfuri ori la 
promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând, în acelaşi timp, 
consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părţile la respectiva 
înţelegere, decizie ori practică concertată;  
b) nu impun întreprinderilor în cauză restricţii care nu sunt indispensabile pentru 
atingerea acestor obiective;  
c) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte 
substanţială a pieţei produselor în cauză.  
Conditiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege sunt similare cu cele prevăzute la 
art. 101 alin. (3) din Tratat. 
 
183. Evaluarea îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute de  art. 5 alin. (2) sau 
de art. 101 alin. (3) din Tratat se face direct de întreprinderile implicate. Consiliul 
Concurenţei trebuie doar să probeze încălcarea art. 5 alin. (1) din lege sau a art. 
101 alin. (1) din Tratat, întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi care invocă 
beneficiul prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 101 alin. (3) revenindu-i sarcina 
de a dovedi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de acestea.  
 
184. În Observaţiile la raportul de investigaţie CECCAR invoca prevederile art. 5 
alin. (2) din lege, fără a proba însă îndeplinirea acestora. 
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185. Înţelegerile de tip cartel care vizează stabilirea preţurilor reprezintă unele 
dintre cele mai grave restricţionări ale concurenţei, de ele beneficiind doar 
participanţii la încălcare. În Instrucţiunile privind aplicarea art. 5 alin. (2) din 
Legea concurenţei nr.21/1996, la pct. 43, se precizează că este improbabil ca 
anumite înţelelegeri, identificate ca fiind restricţionări grave ale concurenţei, să 
îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege. Înţelegerile de 
aceasta natură nu îndeplinesc, de obicei, (cel puţin) primele condiţii prevăzute de 
art. 5 alin. (2) din lege. Acestea nu crează avantaje economice obiective şi nici 
nu avantajează consumatorii. De asemenea, aceste tipuri de acorduri nu 
îndeplinesc criteriul caracterului indispensabil83. 
 
186. În cazul de faţă, este improbabil că stabilirea tarifelor profesionale ar putea 
contribui la progresul tehnic sau economic şi că beneficiarilor serviciilor oferite  
le-ar reveni o parte echitabilă din beneficiul obţinut. Dimpotrivă,  se poate 
considera că această practică este susceptibilă a crea şi a menţine un nivel 
ridicat artificial al tarifelor pe piaţă. De asemenea, stabilirea tarifelor nu este 
indispensabilă pentru atingerea obiectivului invocat de către CECCAR, respectiv 
de a asigura anumite standarde de calitate ale serviciilor profesionale şi de a 
proteja pe această cale clienţii. 
 
187. CECCAR susţine în Observaţiile la raportul de investigaţie că 
reglementarea tarifelor este justificată prin prisma a trei concepte din teoria 
microeconomică84, respectiv: asimetriile informaţionale între participanţii la piaţă, 
statutul de bunuri publice al serviciilor prestate şi generarea unor externalităţi.  
Toate cele trei argumente microeconomice pot fi invocate în cadrul testului de 
proporţionalitate în legătură cu măsuri mai puţin restrictive decât decât cele care 
vizează tarife. De exemplu, reglementarea anumitor forme de publicitate poate fi 
justificată de efectul „asimetriilor informaţionale”, efect generat de lipsa 
cunoştinţelor necesare din partea consumatorilor pentru a putea aprecia calitatea 
serviciilor în cauză. 
În absenţa unor probe cu privire la asimetriile informaţionale de pe piaţa 
serviciilor prestate de membrii CECCAR, se poate presupune că, întrucât 
beneficiarii acestor servicii nu sunt simpli consumatori, ci întreprinderi, 
informaţiile sunt distribuite relativ egal faţă de alte pieţe. 
De asemenea, serviciile contabile nu pot fi încadrate la categoria „bunuri publice” 
deoarece acestea nu sunt prestate pe baze de non-rivalitate şi non-excludere. 
Astfel, un exemplu de bun public este serviciul de apărare naţională. Acesta nu 
poate fi prestat decât tuturor cetăţenilor în acelaşi timp. Nu pot fi excluşi cei care 
nu plătesc pentru acest serviciu şi de aceea acesta este considerat un „bun 
public”. În schimb, beneficiarii serviciilor contabile sunt exclusiv cei care plătesc 
pentru acestea.  
 

                                                 
83

 În acelaşi sens sunt şi prevederile pct. 46 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind 
aplicarea art. 81 alin. (3) din Tratat.  
84

 Elementele vizează constatările din Raportul Comisei Europene asupra concurenţei în sectorul 
profesiilor liberale (COM 2004/83 din 09 februarie 2004). 
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Conceptul de „externalităţi” invocat de CECCAR se referă la faptul că, în anumite 
pieţe, serviciile nu pot fi prestate sau produsele nu pot fi furnizate fără să existe 
un impact asupra unor terţi. În privinţa acestui argument, dincolo de lipsa unor 
probe în legătură cu existenţa fie a unor externalităţi pozitive, fie a unora 
negative, se poate presupune că serviciile prestate de membrii CECCAR nu 
generează externalităţi, impactul asupra terţilor fiind, în general, nesemnificativ. 
Un exemplu de externalitate negativă este reprezentat de fenomenul poluării 
industriale, iar unul de externalitate pozitivă este reprezentat de efectul de reţea 
pe care îl generează posesia de telefoane mobile.   
 
188. În concluzie, având în vedere toate aceste aspecte, precum şi faptul că 
obiectul deciziei CECCAR a fost stabilirea tarifelor, se apreciază că art. 5 alin. (2) 
din lege şi art. 101 alin. (3) din Tratat nu pot fi aplicate încălcării ce face obiectul 
prezentei decizii. 
 
 
VI. Concluzii 
 
189. Prin adoptarea unui Regulament privind disciplina onorariilor în anul 2001, 
modificarea lui în 2004 şi, ulterior, în 2009, şi menţinerea lui în vigoare pe 
parcursul acestei perioade, CECCAR a încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) 
din Legea concurenţei şi ale art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 
Europene. 
 
190. Această practică a fost adoptată de CECCAR, chiar dacă anterior asociaţia 
profesioniştilor contabili fusese avertizată expres de Consiliul Concurenţei în 
legătură cu caracterul anticoncurenţial al unui astfel de regulament şi cu riscurile 
aferente adoptării acestuia. 
 
191. Pentru a conferi o mai mare forţă juridică Regulamentului privind disciplina 
onorariilor, CECCAR a dispus, la începutul anului 2009, publicarea acestuia în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
192. În urma investigaţiei a fost constatat faptul că publicarea a reprezentat, de 
fapt, continuarea unor eforturi interne de implementare a Regulamentului, ce au 
constat de-a lungul timpului în măsuri precum: 

- introducerea în 2004 a textului ”tarifele sunt minime” cu intenţia de a întări 
limita minimă a acestora în raport cu cea maximă; 

- introducerea respectării ”Tarifului profesional” ca indicator în cadrul 
auditului de calitate şi formularea de recomandări pentru membrii 
”indisciplinaţi” din punct de vedere al respectării acestei norme 
profesionale. 

 
193. Toate faptele prezentate demonstrează intenţia CECCAR, exprimată prin 
intermediul organelor sale de conducere, de a adopta şi implementa un act cu 
caracter anticoncurenţial având ca obiect stabilirea tarifelor în cadrul profesiei. 
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194. Fiind vorba de o practică anticoncurenţială de fixare a preţurilor, care are ca 
obiect restrângerea concurenţei, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 5 
alin. (2) din lege şi la art. 101 alin. (3) din Tratat pentru ca aceasta să poată 
beneficia de o exceptare de la interdicţia prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. a) din 
lege şi de la cea prevăzută la art. 101 alin. (1) din Tratat. 
 
195. Prevederile art. 8 alin. (1), (2) şi (3) din lege nu sunt aplicabile în speţă, 
având în vedere faptul că decizia CECCAR are ca obiect fixarea preţului. 
 
196. Pentru acelaşi considerent, o astfel de decizie nu poate fi calificată drept 
”acord de importanţă minoră” în sensul Comunicării Comisiei privind acordurile 
de importanţă minoră care nu restrâng în mod semnificativ concurenţa în sensul 
articolului 81 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (de 
minimis). 
 
VII. Individualizarea sancţiunii 
 
197. Conform dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. a din lege, încălcarea art. 5 alin. (1) 
din lege şi a art. 101 din Tratat se sancţionează cu amendă în sumă de până la 
10% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul anterior 
sancţionării.  
 
198. Conform prevederilor art. 51 alin.(2) din lege, dacă încălcarea săvârşită de o 
asociaţie de întreprinderi priveşte activităţile membrilor săi, amenda nu poate 
depăşi 10% din suma cifrelor de afaceri totale ale fiecărui membru activ pe piaţa 
afectată de încălcarea săvârşită de asociaţie. 
 
199. Cifra de afaceri avută în vedere la calcularea amenzii este reprezentată de 
veniturile totale ale CECCAR în anul 2009, cu respectarea nivelului maxim 
prevăzut la art. 51 alin. (2) din lege. 
 
200. Conform prevederilor art. 52 din lege, individualizarea sancţiunilor prevăzute 
la art. 51 din lege se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei. 
 
201. Consiliul Concurenţei aplică prevederile Instrucţiunilor privind 
individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 din Legea 
concurenţei nr. 21/1996. 
 
202. În cazul de faţă, se constată încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege 
în perioada 31.03.2001 – prezent şi ale art. 101 din Tratat în perioada 
01.01.2007 – prezent. În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul 
(CE) Nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare 
a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din Tratat, în cazul 
aplicării prevederilor tratatului de către autorităţile naţionale de concurenţă, 
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sancţiunile aplicabile şi, deci, şi procedura incidentă, sunt cele prevăzute de 
dreptul naţional în materie.  
 
203. Nivelul de bază se obţine prin însumarea cuantumurilor stabilite pentru 
gravitatea şi pentru durata faptei; respectiv: 
x gravitate + y durata = nivel de bază 
 
VII.1. Gravitatea faptei 
 
204. Având în vedere că: 
- fapta este o încălcare de tip cartel, având ca obiect fixarea tarifelor;  
- dimensiunea pieţei afectate este naţională;  
- serviciile prestate de membrii CECCAR sunt importante pentru mediul de 
afaceri;  
- există un impact pecuniar pentru clienţi, chiar dacă nu poate fi cuantificat cu 
precizie în prezent, 
fapta se încadrează în categoria celor de gravitate mare, pentru care se reţine un 
cuantum de 5%. 
 
VII.2. Durata faptei 
 
205. Se reţine o durată a faptei de peste 9 ani şi anume începând cu data de 31 
martie 2001 şi până în prezent. Fiind vorba de o încălcare de lungă durată, de 
peste 5 ani, creşterea cuantumului amenzii are loc cu până la 10% pe an din 
cuantumul determinat pentru gravitatea faptei. În cazul de faţă a fost luat în 
considerare un procent de 6% pe an din cuantumul determinat pentru gravitate, 
pentru o perioadă de 9 ani. 
 
VII.3. Circumstanţe atenuante şi agravante 
 
206. Au fost reţinute următoarele circumstanţe agravante: 
- continuarea încălcării legii după declanşarea procedurii de către Consiliul 
Concurenţei pentru care nivelul de bază se majorează cu 10%. 
- ignorarea avertismentelor Consiliului Concurenţei în legătură cu caracterul 
anticoncurenţial al unui Regulament de stabilire a tarifelor profesionale pentru 
care nivelul de bază se majorează cu 10%. 
 
207. Nu au fost reţinute circumstanţe atenuante. 
 
În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) şi alin. (4), ale art. 45 alin. (1) lit. a) şi 
d), ale art. 55 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 
DECIDE 
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Art.1. Se constată încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 
concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
începând din 31.03.2001 până în prezent, şi a art. 101 din Tratat, începând din 
01.01.2007 până în prezent, de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România prin fixarea tarifelor practicate de membrii săi ca urmare a 
adoptării Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor pentru 
determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor 
contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, membri ai 
CECCAR. 
 
Art.2. În temeiul art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează CECCAR 
pentru încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei şi a art. 
101 din Tratat prin fixarea tarifelor practicate de membrii săi, cu amendă în 
cuantum de 4.056.264 lei, reprezentând 9,2% din veniturile totale realizate de 
CECCAR în anul 2009. 
 
Art.3. În temeiul art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune abrogarea 
Hotărârii nr. 09/144 din 12.01.2009 a Consiliului superior al CECCAR de 
aprobare a Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor pentru 
determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor 
contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, membri ai 
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 13.02.2009, sub sancţiunea 
prevăzută la art. 54 alin. (1) lit. a) din lege. 
 
Art.4. Se acordă un termen de trei luni de la comunicarea deciziei Consiliului 
Concurenţei, în care CECCAR să aplice dispoziţiile art. 3, să publice hotărârea 
de abrogare în Monitorul Oficial al României şi să informeze Consiliul 
Concurenţei în legătură cu acest fapt. 
 
Art.5.  Suma prevăzută la art. 2 se va achita, în termen de maxim 30 de zile de 
la comunicare, prin ordin de plată tip trezorerie, cu menţiunea: “amenzi aplicate 
de către Consiliul Concurenţei conform Legii concurenţei nr. 21/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. O copie a ordinului de 
plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurenţei. 
  
Art.6. Prezenta decizie poate fi atacată, conform art. 471 alin. (1) din Legea 
concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la 
Curtea de Apel Bucureşti, secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termen de 
30 de zile de la comunicare.  
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Art.7. În conformitate cu art. 57 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, prezenta Decizie va fi publicată pe 
pagina de Internet a Consiliului Concurenţei. 
  
Art.8. Secretariatul General şi Direcţia Servicii din cadrul Consiliului Concurenţei 
vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.  
 
Art.9. Prezenta decizie va fi comunicată de către Secretariatul General din cadrul 
Consiliului Concurenţei la: 
 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
Sediul: Bucureşti, sector 4, Intrarea Pielari nr. 1, cod poştal 040296 
 
 
 
Bogdan M. CHIRIŢOIU 
Preşedinte 
 
 
 
     
 
 


