CONSILIUL CONCURENṬEI

ORDIN nr.1057 din 30.10.2012
În baza:
1. Decretului Preṣedintelui României nr.700/27.04.2009 pentru numirea preşedintelui
Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 284, Partea I din 30
aprilie 2009;
2. Decretului Preṣedintelui României nr.701/27.04.2009 pentru numirea vicepreşedintelui
Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 284, Partea I din 30
aprilie 2009;
3. Ordonanţei Guvernului nr.89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură
feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, cu
modificările ṣi completările ulterioare (în continuare OG nr.89/2003);
4. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea ṣi
funcţionarea Consiliului de Supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României nr.153,
Partea I din 2 martie 2011 (în continuare OUG nr.21/2011);
5. Hotărârii Guvernului nr.812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, cu
modificările ṣi completările ulterioare (în continuare HG nr.812/2005);
6. Hotărârii Guvernului nr.1012/2012 pentru modificarea HG nr.812/2005 (HG
nr.1012/2012);
7. Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 656/5.08.2011,
Având în vedere:
Incetarea mandatului prin demisie a următorilor membri ai Consiliului de supreveghere din
domeniul feroviar numiţi prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.
656/5.08.2011:
-doamna Liliana Muşat potrivit cererii înregistrate la Consiliul Concurenţei cu RG
nr.11770/10.09.2012
-domnul Marin Stancu potrivit cererii înregistrate la Consiliul Concurenţei cu RG
nr.11769/10.09.2012
-domnul Petru Mărculeţ potrivit cererii înregistrate la Consiliul Concurenţei cu RG
nr.11771/10.09.2012;
Modificările legislative privind numărul de membri ai Consiliului de supraveghere din
domeniul feroviar, precum şi necesitatea numirii unui nou membru pe perioada mandatului
rămas vacant în cadrul Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar a cărui componenţă
a fost desemnată prin Ordinul nr.656/05.08.2011,
Preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul
ORDIN
Art.1 Se constată încetarea mandatului doamnei Liliana Muşat, domnului Marin Stancu şi al
domnului Petru Mărculeţ ca membri ai Consiliului de supreveghere din domeniul feroviar,
conform prevederilor art.30 alin.(14) lit.c) din OUG nr.89/2003.
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Art.2 Incepând cu data prezentului ordin, componenţa Consiliului de supraveghere din
domeniul feroviar, prevăzută la art. 1 al Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei
nr.656/05.08.2011, se modifică prin numirea doamnei Marinescu Mihaela în calitate de
membru, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar în noua sa structură fiind alcătuit
din:
- Preṣedinte: Otilian Neagoe, Vicepreṣedinte în cadrul Consiliului Concurenţei;
- Membrii: Vasile Ṣeclăman, Secretar General în cadrul Consiliului Concurenţei;
Anca-Andreea Atomi, inspector de concurenţă în cadrul Consiliului
Concurenţei;
Mihaela Marinescu, inspector de concurenţă în cadrul Consiliului
Concurenţei;
Daniel Picu, inspector de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei;
Art.3 Se modifică prevederile art. 2 al Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei
nr.656/05.08.2011 în sensul stabilirii mandatului membrilor Consiliului de supraveghere din
domeniul feroviar pentru o perioadă de 5 ani, conform prevederilor art. 30 alin.(13) din OUG
89/2003 şi art. 3 alin.(3) din HG nr.813/2005 astfel cum a fost modificată prin HG
nr.1012/2012.
Art.4 Celelalte prevederi ale Ordinului
nr.656/05.08.2011 rămân nemodificate.
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PREŞEDINTE,
Bogdan M. CHIRIŢOIU
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