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Bogdan Chiritoiu: Legea e gândita sa sprijine dezvoltarea economica, nu sa cream
obstacole în calea dezvoltarii companiilor
Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a sustinut joi, la Cluj, în fata reprezentantilor
mediului de afaceri local, o prezentare prin care a explicat ca rolul institutiei pe are o conduce nu este de a
da pur si simplu amenzi care sa afecteze companiile, ci acela de a proteja economia.
Bogdan Chiritoiu a participat la la o conferinta dedicata concurentei ai carei organizatori si-au propus sa reuneasca
toate sectoarele economiei direct interesate din Cluj - IT, industrie, sanatate si farmaceutice, financiar - bancar,
asigurari, retail, energie, telecom, auto, mediu, juridic, agricultura, constructii si real estate, servicii si nu numai.
"Legea e gândita sa sprijine dezvoltarea economica, nu sa cream obstacole în calea dezvoltarii companiilor. (...)
Acesta este rostul discutiei de astazi, sa va spunem ce sa nu faceti. Lucrurile care sunt interzise de lege sunt
interzise pentru ca ele fac rau economiei, nu sunt niste reguli absurd impuse de la Bucuresti sau de la Bruxelles, ci
sunt lucruri care sunt dovedite în decursul timpului. Încercam sa nu luam decizii disproportionate, sa nu dam
amenzi care sa afecteze prea rau compania", a spus presedintele Consiliului Concurentei.
Acesta a explicat ca efortul Consiliului Concurentei este acela de a asigura un mediu concurential care sa sprijine
dezvoltarea economica, de a ajuta statul sa vina cu masuri care sa nu distorsioneze piata, precum si sa sprijine
guvernul sa vina cu o legislatie favorabila pentru mediul de afaceri.
Chiritoiu a mai precizat ca, în ultimii ani, Consiliul Concurentei a aplicat amenzi de 700 de milioane de euro.
"Unele (dosare - n.r.) sunt în instanta, dar ce s-a judecat, avem un procent foarte bun, de 90-95% din deciziile ICCJ
care ne sunt favorabile, în sensul ca spun ca am aplicat corect legea. Uneori, instanta reduce cuantumul amenzii cu
un procent de aproximativ 20%. Amenzile sunt încasate de ANAF si se duc la bugetul statului", a precizat
Chiritoiu.
El a adaugat ca, potrivit unui studiu, Academia de Studii Economice a estimat ca, în urma activitatii sale, Consiliul
Concurentei a generat beneficii de peste un miliard de euro pentru consumatori prin preturi mai scazute.
În ceea ce priveste abuzurile, genul de comportament cel mai des întâlnit sunt întelegerile între producatori si
distribuitori sau distribuitori si revânzatori.
"Întelegeri care fixeaza preturi minime de revânzare, adica preturi sub care nu se poate scadea. Acestea sunt
situatiile pe care le întâlnim frecvent si pe care le amendam. Ele de ce nu sunt nocive? Pentru ca ele nu lasa pretul
sa se duca mai jos, caci poate conditiile din piata ar conduce la un pret mai jos", a spus Chiritoiu.
În ceea ce priveste Clujul, acesta a spus ca în curând va fi finalizata o investigatie în care este suspectat un "cartel
la licitatia pentru serviciul de deszapezire". Chiritoiu a amintit ca si în trecut a fost descoperit un cartel din care
faceau parte si firme din Cluj, care crestea pretul echipamentelor electronice cumparate de firma care distribuie
electricitate în Transilvania.
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