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Lege nr. 21 din 10 aprilie 1996 a
Concurentei
(...)
Art. 47
(...)
(9) În situaţiile în care o operaţiune de preluare a controlului asupra unor întreprinderi
sau a unor active prezintă riscuri pentru siguranţa naţională, Guvernul, la propunerea
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, va emite o hotărâre prin care aceasta să fie
interzisă, cu respectarea competenţei Comisiei Europene în acest domeniu. Consiliul
Concurenţei va informa Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în legătură cu operaţiunile
de concentrare economică care sunt notificate acestuia, susceptibile să fie analizate din
punctul de vedere al siguranţei naţionale.
(10) În situaţia în care Consiliul Suprem de Apărare a Ţării comunică Consiliului
Concurenţei că o operaţiune de concentrare economică notificată este susceptibilă să
prezinte riscuri pentru siguranţa naţională, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) se
suspendă de la data acestei comunicări. Suspendarea termenelor încetează, după caz,
la data comunicării către Consiliul Concurenţei a hotărârii Consiliul Suprem de Apărare
a Ţării în sensul interzicerii operaţiunii în cauză, respectiv la data comunicării că
operaţiunea respectivă nu prezintă riscuri pentru siguranţa naţională.
(11) Autorităţile şi structurile statale cu competenţe în domeniul siguranţei naţionale pot
solicita Consiliului Concurenţei orice informaţii şi documente necesare pentru aplicarea
prevederilor alin. (9). Dispoziţiile art. 34 alin. (1), art. 53, respectiv ale art. 54 se aplică
în mod corespunzător.
(12) În cazul în care Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în exercitarea atribuţiilor ce îi
revin, emite o hotărâre în sensul interzicerii operaţiunii examinate potrivit prevederilor
alin. (9), procedura în faţa Consiliul Concurenţei încetează. În termen de 15 zile de la
data comunicării acestei hotărâri, Consiliul Concurenţei va informa partea notificatoare,
printr-o adresă.
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