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Chiritoiu,despre zvonurile privind înlocuirea sa cu Tudose:Noi ne vedem de treaba
aici;e nevoie de avizul CE pentru modificari substantiale
O schimbare majora a Legii concurentei poate fi facuta doar cu avizul Comisiei Europene si nu va putea
afecta actualul mandat al presedintelui Consiliului Concurentei, a declarat, marti, Bogdan Chiritoiu,
presedintele institutiei, într-o conferinta de presa.
"Ce doresc sa faca anumite persoane este bine sa îi întrebati pe dânsii. Şi din ce stiu au fost întrebari si raspunsuri
pe zona asta. Din punctul nostru de vedere, noi ne vedem de treaba aici", a raspuns Chiritoiu, întrebat cum
comenteaza zvonurile privind înlocuirea sa cu fostul premier Mihai Tudose.
El a mai spus ca anual se pot face mici modificari la Legea concurentei, însa este nevoie de avizul Comisiei
Europene pentru schimbari substantiale.
"Daca se doresc schimbari majore ale legii, acestea trebuie abordate cu grija, trebuie consultata Comisia
Europeana, pentru ca legislatia de concurenta nu este strict nationala. Sunt responsabilitati partajate între România
si Comisie, suntem cumva parteneri. Noi, când dam sanctiuni, uneori aplicam legea româneasca, dar de multe ori
aplicam si Tratatul Uniunii, astfel ca orice modificare majora va fi discutata cu Comisia", a aratat presedintele
Consiliului.
Chiritoiu a sustinut ca proiectul care acum este în dezbatere parlamentara privind modificarea Legii concurentei a
primit aviz negativ din partea Guvernului, în parte pentru ca vizeaza schimbarea regulilor în timpul jocului, ceea
ce ar fi neconstitutional.
"Deci daca vor fi modificari, ele vor viza numai lucrurile care se întâmpla în viitor. Pâna una-alta, avem doua
mandate libere în Consiliu, dar toti, inclusiv cei care au mandatele expirate, pâna când vor fi numiti succesorii, si
noi ceilalti cinci care avem mandatele în derulare, ne vedem de activitatea noastra", a continuat reprezentantul
Concurentei.
Proiectul de lege aflat în dezbatere parlamentara aduce modificari cu privire la structura Consiliului Concurentei si
la modalitatea de numire a conducerii, precum si privind competentele pe care le are institutia.
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