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Dedic acest volum Omului şi Profesorului Ion 
Deleanu, a cărui carieră şi dăruire pentru Drept şi 
pentru Ştiinţă sunt de neegalat.  

  
În egală măsură, rămân recunoscător Profesorului 

Ovidiu Predescu, de prietenia şi susţinerea căruia mă 
bucur. Afecţiunea şi lipsa formalismului care carac-
terizează uneori relaţiile de amiciţie nu vor întina 
vreodată respectul şi recunoştinţa cu care îl privesc şi 
pe care i le datorez. 
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ABREVIERI 

AGRIFISH Consiliul Agricultură şi Pescuit 
alin.  alineat 
amicus curiae „prietenul instanţei”, memoriu legal 
a posteriori după 
a priori înainte 
apud citat după 
art. articol  
BCE Banca Centrală Europeană 
c. contra, versus 
CAG Consiliul Afaceri Generale 
cap. capitol 
cca. circa 
CE Comunităţile Europene 
CECO Comunitatea Europenă a Cărbunelui şi Oţelului 
CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
CEE Comunitatea Economică Europeană 
CEEA Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) 
CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
CJE Curtea de Justiţie Europeană 
CJCE Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene 
CJUE Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
Comisia Comisia Europeană  
COMPET Consiliul Competitivitate  
Consiliul Consiliul Uniunii Europene 
coord. coordonator 
CNUCD Consiliul Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare 
CTTE Consiliul Transporturi, Telecomunicaţii şi Energie 
Culegere … (diverşi ani) Repertoriul de Jurisprudenţă a Uniunii Europene 
de minimis (non curat praetor)  pretorul nu se ocupă de treburile mărunte, de importanţă 

minoră 
DG Directoratul General 
Dreptul revista Dreptul 
EAGCP Economic Advisory Group on Competition Policy 

(Grupul de consultanţă economică privind politica în 
domeniul concurenţei) 

EBITDA   earnings before interest, tax, depeciation and 
amortisation, indicator economic care reprezintă profitul 
înainte de cheltuielile cu dobânda, impozitul şi 
amortizarea 

ECOFIN Consiliul Afaceri Economice şi Financiare 
ECOSOC Comitetul Economic şi Social 
ed. ediţia 
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Ed. Editura 
EPSCO Consiliul Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, 

Sănătate şi Consumatori 
ENV Consiliul Mediu 
et alii şi alţii (altele) 
etc. etcetera 
ex ante pe baza previziunilor 
ex post pe baza rezultatelor  
ex-art. ex-articolul, fostul articol 
EYCS Consiliul Educaţie, Tineret, Cultură şi Sport 
FMI Fondul Monetar Internaţional 
GATT Acordul General pentru Tarife şi Comerţ 
grosso modo în ansamblu, sumar 
i.e. id est, adică 
Î.Hr.  înainte de Hristos 
ibidem în acelaşi loc, tot acolo, în aceeaşi lucrare 
idem acelaşi autor 
illo tempore în aceea vreme 
IMM întreprinderi mici şi mijlocii 
JO Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene sau, după caz, 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (din anul 2009) 
lit. litera 
loc. cit. locul citat 
M. Of. Monitorul Oficial al României, Partea I 
n.n. nota noastră 
nr. numărul 
OCEE Organizaţia pentru Cooperare Economică Europeană 
OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
OFC Oficiul Federal pentru Concurenţă 
OMC Organizaţia Mondială a Comerţului 
op. cit. opera citată 
p. pagina 
par. paragraful 
passim în diferite locuri, în (mai) multe locuri dintr-un izvor citat 
pct. punctul 
per se în sine 
PIB produsul intern brut 
PNB produsul naţional brut 
pp. paginile 
PR „Pandectele Române” – Repertoriu de jurisprudenţă, 

doctrină şi legislaţie 
prima facie la o primă vedere, evaluare 
PUF Presa Universitară Franceză 
RDC Revista de Drept Comercial 
RDP Revista de Drept Public 
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REC Reţeaua Europeană de Concurenţă 
RIC Reţeaua Internaţională de Concurenţă  
RRDA Revista Română de Drept al Afacerilor 
s.n. sublinierea noastră 
supra mai sus 
SEBC Sistemul European al Băncilor Centrale 
SEE Spaţiul Economic European 
SIG serviciu de interes general 
SIEG serviciu de interes economic general 
SSIG serviciu social de interes general 
Testul SSNIP (Small but  Testul Monopolistului Ipotetic 
Significant Non-Transitory  
Increase in Prices)    
Tratatatul CE Tratatul privind Comunităţile Europene 
Tratatul CEE Tratatul privind Comunitatea Economică Europeană 
TFUE Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
TPICE Tribunalul de Primă Instanţă a Comunităţilor Europene 

(actualmente Tribunalul) 
TUE Tratul privind Uniunea Europenă 
UE Uniunea Europeană 
urm. următoarele 
vol. volumul 
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Introducere 

„Dintre toate afacerile omenirii, 
 niciuna nu este mai mare decât concurenţa”.  

Henry Clay1 
 
 
Procesul de construcţie europeană îşi găseşte începuturile în anii 1950, într-un context 

economico-politic zbuciumat, marcat de numeroase schimbări şi încercări de realizare a 
unor forme trainice de cooperare internaţională (i.e. Organizaţia Europeană pentru 
Cooperare Economică – 1948; Uniunea Europei de Vest – 1948, Organizaţia Tratatului 
Atlanticului de Nord ş.a.).  

Şase state ale Europei de Vest: Franţa, Republica Federală Germania, Italia, Belgia, 
Olanda şi Luxemburg decid semnarea Tratatului privind înfiinţarea Comunităţii Europene a 
Cărbunelui şi a Oţelului (CECO) în 1951. Ulterior, la Roma, în data de 25 martie 1957 se 
semnează tratatele de înfiinţare a Comunităţii Economice Europene (CEE) şi a Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom). Cele trei Comunităţi Europene au 
înregistrat o evoluţie spectaculoasă de-a lungul anilor pe planul cooperării politice, mărind 
considerabil numărul statelor membre, respectiv cel al domeniilor de cooperare. De la 
prima extindere, care a avut loc în 1973, odată cu aderarea Marii Britanii, a Danemarcei şi 
Irlandei, am fost martorii mai multor valuri de extindere care au marcat aderarea: Greciei 
(1981); Portugaliei şi Spaniei (1986); Suediei, Austriei şi Finlandei (1995); Sloveniei, 
Slovaciei, Letoniei, Ungariei, Ciprului, Cehiei, Maltei, Poloniei, Estoniei şi Lituaniei; 
Bulgariei şi României (2007), iar în cele din urmă a Croaţiei (2013).  

Necesitatea apariţiei unui cadru legal eficient care să asigure funcţionarea corespun-
zătoare a pieţei europene s-a făcut simţită încă de la începuturile construcţiei unionale. 
Atingerea acestui obiectiv ar fi fost imposibilă fără existenţa unei politici în domeniul 
concurenţei. În acest sens, Tratatul de la Roma a pus bazele unui sistem menit să împiedice 
denaturarea concurenţei în interiorul Comunităţii. Actul Unic European, în vigoare 
începând cu 1 iulie 1987, a revizuit Tratatul de la Roma şi a introdus conceptul pieţei unice 
europene şi al cooperării politice între Comunităţi. Tratatul privind Uniunea Europeană, 
semnat la Maastricht în data de 7 februarie 1992, a pus bazele Uniunii Europene de astăzi. 
Acesta a modificat Tratatul CE şi Tratatul Euratom, fiind considerat actul constitutiv al 
Uniunii Europene, reprezentând cea mai semnificativă reformă de la constituirea celor trei 
comunităţi. Dispoziţiile Tratatului de la Maastricht au consolidat principiile unei economii 
de piaţă cu liberă concurenţă, context în care se reliefa relaţia dintre concurenţă şi progresul 
economic şi social (art. 2 din Tratatul UE). Au urmat alte două tratate de reformă a 
tratatelor de înfiinţare ale Comunităţilor Europene: Tratatul de la Amsterdam, semnat la 2 
octombrie 1997 şi intrat în vigoare la 1 mai 1999, şi, respectiv, Tratatul de la Nisa, semnat 
de şefii de state şi de guverne ai statelor membre UE la 26 februarie 2001, în vigoare la  
1 februarie 2003. 

                                                            
1 H. Clay (12 aprilie 1777-29 iunie 1852), politician American şi secretar de stat al SUA între anii 1849 şi 

1852. 




