HOTĂRÂRE
privind organizarea și funcționarea Consiliului interinstituțional în domeniul
combaterii concurenței neloiale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8³ din Legea nr.
11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
CAPITOLUL I: Dispoziții generale
Art. 1 (1) Consiliul interinstituțional în domeniul combaterii concurenței
neloiale, denumit în continuare Consiliul interinstituțional, este organizat și
funcționează ca organism nepermanent, fără personalitate juridică, conform legii și
prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Consiliul interinstituțional are rol de organism consultativ și este constituit în
scopul definirii și implementării politicilor publice în domeniul combaterii concurenței
neloiale și menținerii unei piețe concurențiale loiale.
Art. 2 În desfășurarea activității sale, Consiliul interinstituțional stabilește
contacte și cooperează cu autorități și instituții ale administrației publice, precum și cu
orice entități care desfășoară activități în domenii specifice cu impact relevant în
menținerea unei piețe concurențiale loiale sau care pot oferi suport în vederea atingerii
obiectivelor sale.
CAPITOLUL II: Organizarea Consiliului interinstituțional
Art. 3 (1) Consiliul interinstituțional este alcătuit din câte doi reprezentanți ai:
a) Ministerului Finanțelor Publice, organ de specialitate al administrației publice
centrale care asigură protecția comercianților împotriva publicității înșelătoare și
publicității comparative, conform prevederilor art. 4-6 din Legea nr. 158/2008 privind
publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată;
b) Consiliului Concurenței, autoritate administrativă autonomă în domeniul
concurenţei care asigură protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă
neloială, în limita competenţelor încredinţate prin Legea nr. 11/1991 privind
combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Consiliului Național al Audiovizualului, autoritate publică autonomă care
asigură protejarea intereselor colective ale publicului în domeniul serviciilor media
audiovizuale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, organ de specialitate al
administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protejării intereselor economice
ale consumatorilor care asigură protecția consumatorilor împotriva practicilor

comerciale incorecte, conform art. 10-15 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea
practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea
reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările
şi completările ulterioare, și, de asemenea, asigură protecția consumatorilor în cazul
încălcării dispoziţiilor privind publicitatea comparativă, conform art. 7 alin. (2) din
Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă,
republicată;
e) Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, autoritate unică pe teritoriul
României în asigurarea protecției proprietății industriale care îndeplinește, în temeiul
art. 3 pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea
Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu modificările și completările ulterioare,
atribuții în domeniul proprietății industriale care decurg din dispozițiile legale în
vigoare și din acordurile internaționale la care România este parte;
f) Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, autoritate unică de reglementare,
evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnicoştiinţifică care îndeplinește atribuții în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor
conexe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și
drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte dispoziții
legale în vigoare și acorduri internaționale la care România este parte.
(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) își vor desemna reprezentanții și câte un
supleant pentru aceștia. Supleanții participă la toate ședințele Consiliului
interinstituțional în lipsa titularilor.
(3) Președintele Consiliului interinstituțional este reprezentantul Ministerului
Finanțelor Publice, numit prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice.
(4) În situația vacantării postului unui membru al Consiliului interinstituțional,
acesta va fi ocupat de un supleant până la numirea unui nou membru, în condițiile
prevăzute la alin. (1) și (2).
CAPITOLUL III: Secretariatul Consiliului interinstituțional
Art. 4 (1) Secretariatul este asigurat de Consiliul Concurenței.
(2) Președintele Consiliului Concurenței desemnează reprezentanți care asigură
secretariatul lucrărilor Consiliului interinstituțional.
(3) În scopul desfășurării lucrărilor secretariatului și activității Consiliului
interinstituțional, precum și a grupurilor de lucru prevăzute la art. 7 alin. (3), Consiliul
Concurenței asigură suportul logistic necesar.
(4) În termen de maxim 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, secretariatul redactează regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului interinstituțional și îl supune spre analiză membrilor Consiliului
interinstituțional.

CAPITOLUL IV: Atribuțiile și funcționarea Consiliului interinstituțional
Art. 5 Consiliul interinstituțional are următoarele atribuții:
a) asigură coerența fundamentării și implementării politicilor publice din
domeniile specifice de activitate cu impact relevant în menținerea unei piețe
concurențiale loiale;
b) asigură comunicarea interinstituțională în domeniile specifice de activitate
cu impact relevant în menținerea unei piețe concurențiale loiale, precum și armonizarea
punctelor de vedere ale instituțiilor cu atribuții în domeniu la nivel național;
c) supune dezbaterii rezultatele evaluării cadrului legal specific fiecărei
autorități cu impact relevant în menținerea unei piețe concurențiale loiale și, după caz,
face propuneri pentru îmbunătățire, în concordanță cu reglementările Uniunii Europene
și practicii în domeniu;
d) elaborează raportul anual privind implementarea legislației cu impact
relevant în menținerea unei piețe concurențiale loiale pentru anul precedent, care va fi
înaintat Guvernului prin grija Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 30 iunie a
anului următor. Raportul va cuprinde o sinteză a principalelor acțiuni ale instituțiilor ce
desfășoară activități în domeniile specifice cu impact relevant în menținerea unei piețe
concurențiale loiale și, după caz, propuneri privind îmbunătățirea politicilor publice în
domeniu;
e) emite opinii consultative în domeniul său de competență, în vederea
menținerii unei piețe concurențiale loiale.
Art. 6 În exercitarea atribuțiilor care îi revin, Consiliul interinstituțional este
abilitat să solicite autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în domenii specifice, cu
impact relevant în menținerea unei piețe concurențiale loiale, furnizarea informațiilor și
documentelor necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 5.
Art. 7 (1) Activitatea Consiliului interinstituțional se desfășoară în ședințe
semestriale, pe baza unui program tematic anual, sau ori de câte ori este necesar, în
vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 5.
(2) În prima ședință, Consiliul interinstituțional aprobă regulamentul de
organizare și funcționare elaborat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4).
(3) În funcție de programul tematic anual, Consiliul interinstituțional poate
înființa grupuri de lucru pe teme sau domenii specifice.
Art. 8 (1) Ședințele Consiliului interinstituțional sunt conduse de președintele
acestuia.
(2) În cazul în care președintele nu își poate îndeplini atribuțiile din motive
obiective, ședințele Consiliului interinstituțional vor fi conduse de un membru al
Consiliului interinstituțional, desemnat de președinte pentru durata absenței sau a
indisponibilității sale.
Art. 9 (1) Convocările ședințelor Consiliului interinstituțional prevăd data, locul
și ordinea de zi, aprobate de președintele Consiliului interinstituțional, împreună cu
materialele ce urmează să fie supuse dezbaterilor.

(2) Convocările prevăzute la alin. (1) vor fi redactate și difuzate de către
secretariatul Consiliului interinstituțional cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită
pentru ședință.
(3) Dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului interinstituțional se consemnează
într-un proces-verbal, prin grija secretariatului.
Art. 10 Opiniile consultative prevăzute la art. 5 lit. e) și raportul Consiliului
interinstituțional, prevăzut la art. 5 lit d), se aprobă cu unanimitate de voturi a
membrilor și se transmit spre informare instituțiilor și autorităților, prin grija
personalului care asigură secretariatul.
Art. 11 La lucrările Consiliului interinstituțional pot participa, în calitate de
invitați, fără a avea drept de vot, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor
administrației publice, ai instituțiilor academice și de învățământ superior, ai
organizațiilor societății civile și profesionale cu rol de autoreglementare în domeniu,
care ar putea contribui la soluționarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.
Art. 12 Fiecare dintre instituțiile prevăzute la art. 3 alin (1) publică anual, pe
paginile web oficiale, raportul Consiliului interinstituțional prevăzut la art. 5 lit d) și
opiniile consultative prevăzute la art. 5 lit. e).
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