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PREFAŢĂ  

 
În ultimele decade, dreptul concurenţei a devenit un domeniu legislativ complex, o 

ramură a dreptului privat de sine stătătoare, având implicaţii semnificative în raport de 
prevederile de drept comercial, dreptul comerţului internaţional şi dreptul proprietăţii 
intelectuale.  

Globalizarea şi regionalizarea economiei reprezintă tendinţe importante ale 
economiei mondiale actuale, ce duc la crearea şi transformarea în ritm alert a normelor 
de care profesioniştii se folosesc pentru a avea succes în afacerile întreprinse.  

Nerespectarea normelor interne şi europene privind raporturile juridice concurenţiale 
poate duce la consecinţe semnificative în mediul de afaceri, cu suportarea de prejudicii 
semnificative de către profesioniştii care aleg să ignore ori să acţioneze contrar normelor 
ce reglementează desfăşurarea comerţului în limitele unei concurenţe loiale.  

Lucrarea de faţă defineşte şi analizează concepte consacrate în raporturile de 
Dreptul Concurenţei, precum „piaţa relevantă”, „concurenţa neloială”, „înţelegerile”, 
„concentrările economice”, „ajutoarele de stat”, „imitarea”, „dezorganizarea activităţii 
competitorului” şi „parazitarismul”, precum şi concepte considerate în doctrină a fi de 
noutate, la nivel european, în această disciplină a dreptului, cum ar fi „politica de 
leniency” şi „controlul achiziţiilor”. 

 De asemenea, lucrarea tratează specificitatea dreptului concurenţei şi dreptului 
european al concurenţei, din punct de vedere evolutiv, observând primele încercări de 
legiferare şi poziţionare a dreptului concurenţei în spectrul dreptului privat, până la acte 
normative de actualitate – tratate, regulamente şi instrucţiuni, aflate în permanenţă în 
atenţia autorităţilor europene competente.  

Ne-am propus îmbogăţirea lucrării noastre cu practică judiciară, structurată pe 
teme de interes, pentru a veni în întâmpinarea studenţilor, dar şi a practicienilor în 
domeniu, pentru o mai facilă asimilare a conceptelor teoretice expuse.  

Astfel, lucrarea trebuie tratată ca un instrument legislativ, practic şi de cunoaştere 
în domeniul dreptului concurenţial.  

 
Autorii 
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C a p i t o l u l  I  
CONSIDERAŢII GENERALE 

 
1.1. Consideraţii generale privind concurenţa ca fenomen economic şi 

social  
 
Dezvoltarea economică, precum şi tendinţa de globalizare şi unificare a pieţelor econo-

mice, poate avea efecte dintre cele mai nebănuite, cum ar fi înăsprirea luptei „fără arme”, 
între agenţii economici pentru acapararea clientelei şi a ocupării unei cote de piaţă cât mai 
semnificative. 

Dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii, în directă legătură cu cerinţele de creştere 
a nivelului de trai a tuturor oamenilor de pe planetă, au dus la înlăturarea barierelor pro-
tecţioniste impuse anterior de ţările puternic industrializate.  

Raporturile de concurenţă economică şi comercială sunt reglementate prin prevederi 
legale complexe, existând la nivel naţional dar şi internaţional necesitatea de a crea mereu 
norme din ce în ce mai avansate, care să includă sancţionarea practicilor ilegale promovate 
de anumiţi participanţi la viaţa economică. 

Problema concurenţei prezintă interes pentru toţi actorii pieţei: producători, consu-
matori, intermediari. Fiecare profesionist comerciant este preocupat să fie cât mai com-
petitiv, iar scopul activităţii sale – obţinerea de profit, să se realizeze în condiţii cât mai 
optime. Însă, acţiunile unui comerciant nu depind exclusiv de acesta, ci de acţiunile concu-
renţilor săi. În absenţa concurenţilor, orice producător ori intermediar de pe piaţă ar putea 
să-şi stabilească liber preţurile la un nivel cât mai ridicat, aducător de profit.  

Totuşi, gradul de legiferare a concurenţei economice şi comerciale diferă de la o 
naţiune la alta, în prezent Statele Unite ale Americii fiind considerată ca statul cu cele mai 
stricte prevederi legale implementate în domeniul concurenţei.  

Şi în planul legislativ al Uniunii Europene, concurenţa comercială reprezintă un dome-
niu care se bucură de o atenţie deosebită din partea instituţiilor competente, atât în ceea ce 
priveşte definirea terminologiei specifice, cât şi în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei exis-
tente şi comunicarea de informaţii relevante profesioniştilor comercianţi şi consumatorilor.  

Astfel, au fost create instituţii la nivel comunitar, specializate în monitorizarea acti-
vităţii comerciale în sensul respectării reglementărilor privind concurenţa, dar şi a depistării 
înţelegerilor concertate şi a altor practici neconforme cu legislaţia în vigoare, în analizarea 
acestora, dar mai ales în deturnarea lor. 

La nivel naţional, interesul cu privire la trasarea unor direcţii clare, în concordanţă cu 
tendinţele legislative ale altor state, dar şi cu cele de la nivel internaţional, a apărut o dată cu 
trecerea la o economie de piaţă liberă şi se manifestă şi în prezent, concurenţa fiind o parte 
importantă a economiei, a mediului de afaceri românesc. 

Modificările legislative care au apărut de-a lungul timpului în legislaţia internă şi-au 
propus să reformeze legislaţia în domeniul concurenţei în sensul alinierii cu normele în 
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vigoare la nivelul Uniunii Europene dar şi cu luarea în considerare a obiectivelor politicii de 
concurenţă din România1. 

 

1.2. Conceptul de „concurenţă” 
 

1.2.1. Concurenţa ca necesitate obiectivă într-o economie de piaţă  

Din punct de vedere etimologic, verbul „a concura” este definit ca fiind acţiunea de  
„A participa la un concurs”, „A tinde spre acelaşi rezultat, a duce spre acelaşi scop”, „A (se) 
lupta pentru întâietate în comerţ; a(-şi) face concurenţă” şi a fost preluat din termenul în 
limba franceză concourir care, la rândul său, provine din verbul latin concurrere2. 

Ca definiţie generală, substantivul „concurenţă” presupune existenţa unor entităţi care 
caută să întreacă pe cineva, ţintind spre acelaşi scop3.  

Aşadar, concurenţa presupune desfăşurarea unor activităţi de acelaşi tip, de către 
persoane ce deţin acelaşi set de calităţi şi competenţe, în scopul unic de a dobândi un câştig.  

Conceptul de „concurenţă” apare astfel ca fiind strâns legat de cel de „competiţie”. 
Chiar dacă prima tendinţă de asociere a noţiunii de „concurenţă” este cu o activitate 

sportivă, concurenţa există în fiecare domeniu, aspect al vieţii şi societăţii umane.  
Putem afirma despre concurenţă că este forţa regulatoare cea mai importantă a 

economiei de piaţă.  
În sens general, prin concurenţă se înţelege o confruntare între tendinţe adverse, care 

converg spre acelaşi scop4. 
Din punct de vedere economic, concurenţa este întotdeauna legată de tranzacţii pe o 

anumită piaţă, de cerere şi ofertă, ca procese ce intervin în activităţile de comerţ. 
„Concurenţa conduce la continua perfecţionare şi eficientizare a producţiei. Ea 

determină producătorul să elimine risipa şi sa scadă costurile, astfel încât să vândă la un preţ 
mai mic decât alţii. Îi elimină pe cei ale căror costuri rămân ridicate şi face astfel încât să 
concentreze producţia în mâinile acelora ale căror costuri sunt mai mici” (Clair Wilcox)5. 

Concurenţa se poate realiza atunci când există libertatea de a pătrunde pe o piaţă şi 
când, în acelaşi timp, pe acea piaţă există mai mulţi vânzători. 

Concurenţa constituie mijlocul necesar prevenirii şi/sau diminuării puterii economice 
concentrate în mâinile statului, ale persoanelor şi întreprinderilor private. 

Necesitatea principală căreia orice economie trebuie să-i facă faţă este alocarea resur-
selor sale într-un mod în care să îi satisfacă cel mai bine pe membrii societăţii, fie aceştia 
atât producători, cât şi consumatori economici (producători sau cumpărători). 

Concurenţa este unul dintre factorii importanţi ce acţionează asupra agenţilor econo-
mici, astfel încât aceştia să-şi adapteze oferta la cerere. Pe o piaţă liberă, concurenţa acţio-
nează în strânsă legătură cu preţul. Agenţii economici producători pe o piaţă liberă au 

                                                            
1 V. Mircea, Legislaţia concurenţei. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 9. 
2 http://dexonline.ro/definitie/concura 
3 http://dexonline.ro/definitie/concurenta 
4 Theodor Mrejeru, Dumitru Andreiu Petre Florescu, Regimul juridic al concurenţei. Doctrină şi jurisprudenţă, 

Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 1. 
5 Clair Wilcox, Competition and Monopoly in American Industry, Greenwood Press, 1970, p. 18. 



Consideraţii generale 9 

intenţia ca, prin intermediul concurenţei cu ceilalţi producători, să obţină maximizarea 
profitului, prin minimizarea costului, preţului şi creşterea calităţii bunurilor produse. 

Economia de piaţă liberă se identifică cu economia de piaţă modernă şi se bazează pe 
conservarea principiului libertăţii de concurenţă. Aceasta este reglementată printr-o serie de 
acte normative care au ca efect reprimarea abuzurilor de la regulile normalităţii concurenţei. 

Concurenţa, ca fenomen economic, se manifestă cu precădere pe pieţele libere, în ţările 
cu economie de piaţă, descentralizată. 

Într-o altă viziune, concurenţa este în cadrul unei economii de piaţă un fenomen 
spontan, care are loc în cadrul relaţiilor economice şi care produce la cea mai bună 
alocare a resurselor economice – materii prime, resurse financiare şi umane – şi la cea 
mai optimă satisfacere a nevoilor consumatorilor (fiecare dintre noi). Concurenţa este 
un fenomen spontan şi este bazată pe legi economice, dintre cea mai importantă este 
cunoscută şi acceptată de toţi – legea cererii şi a ofertei1.  

Referitor la acest fenomen au apărut mai multe teorii şi puncte de vedere prin care s-au 
stabilit funcţiile şi obiectul concurenţei în domeniul economic şi comercial.  

Mai mult decât atât, a apărut ideea de a limita anumite practici abuzive, aceasta deoa-
rece, la fel ca în orice competiţie, există anumiţi agenţi economici care îşi doresc controlul 
pieţei şi îl obţin în moduri ilicite, îngrădind libertatea concurenţei. 

În ceea ce priveşte conceptul de „concurenţă pură şi perfectă”, modelul teoretic al 
concurenţei, acesta comportă în doctrină mai multe definiţii, însă niciuna dintre ele nu este 
unanim acceptată. 

Din punct de vedere economic, concurenţa prezintă o multitudine de definiţii, majo-
ritatea create de doctrină. 

Însă, întrucât concurenţa se manifestă la nivel mondial, am ales să ne oprim asupra 
modului în care aceasta a fost definită şi reglementată de către Organizaţia de Cooperare 
Economică şi de Dezvoltare (OECD), organism internaţional ce militează pentru crearea 
unui climat economic şi de afaceri optim pentru statele membre şi nu numai, astfel: 
concurenţa exprimă situaţia de pe o piaţă în care firme sau vânzători se luptă în mod 
independent pentru a câştiga clientela cumpărătorilor, în scopul de a atinge un obiectiv 
economic, de exemplu, profituri, vânzări şi/sau împărţirea pieţei. În acest context, 
concurenţa este adesea echivalentă cu rivalitatea, o rivalitate care poate să se refere la 
preţuri, calitate, servicii sau combinaţii ale acestor sau altor factori pe care clienţii îi 
preţuiesc. 

Concurenţa reprezintă un mijloc eficient de a elimina profiturile excedentare realizate 
de către unii comercianţi, de a aloca resursele pentru anumite utilizări necesare societăţii, de 
a determina profesioniştii să producă bunuri de calitate la costuri reduse şi în cantităţile 
solicitate de consumatori, de a stimula introducerea inovaţiilor tehnologice. De aceea, 
concurenţa trebuie privită ca un proces dinamic cu efecte benefice asupra vieţii economice 
şi sociale în ansamblul său. 

Din perspectiva juriştilor, în principiu, prin concurenţă se înţelege lupta dusă, atât pe 
plan naţional cât şi internaţional, între firme capitaliste de producţie, comerciale, bancare 
                                                            

1 M. Bulancea, C. Butacu, A. Claici ş.a., Ghid pentru practicieni în dreptul concurenţei, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2014, p. 7. 



10 Dreptul european al concurenţei • Note de curs. Practică judiciară 

etc., în scopul realizării unor profituri cât mai mari, ca urmare a acaparării unor segmente 
tot mai largi, pe piaţă şi, în consecinţă, a sporirii volumului de afaceri.  

În lumina modificărilor introduse de Codul civil din 2011, în care au fost înglobate şi 
prevederile de drept comercial, ce reglementează activităţile de comerţ realizate de 
persoanele fizice sau juridice, propunem următoarea definiţie pentru conceptul de 
„concurenţă”, respectiv aceea de a fi confruntarea dintre profesioniştii cu activităţi 
similare, exercitată pe o piaţă relevantă, în vederea atragerii de clientelă, în scopul 
obţinerii de profit. 

Considerăm necesar a se utiliza noţiunea de „profesionist”, având în vedere că, la 
intrarea în vigoare a Codului civil curent, noţiunea de „comerciant” a fost înlocuită cu cea 
de „profesionist”1. 

Pentru a diferenţia profesioniştii care desfăşoară activităţi civile de cei care 
desfăşoară activităţi comerciale, în doctrină dar şi în practică se utilizează şi noţiunea 
de „profesionişti comercianţi” cu referire la ceea ce se înţelege, din punct de vedere 
economic, prin agenţi economici.  

 

1.2.2. Funcţiile concurenţei economice şi comerciale 

Concurenţa în plan economic este necesară deoarece devine o condiţie esenţială a 
alocării eficiente a resurselor atrase în mecanismul pieţei, dar şi pentru că motivează 
întreaga activitate a agenţilor economici.  

Referitor la funcţiile care pot fi atribuite concurenţei economice şi comerciale, trebuie 
precizat că acestea rezultă chiar din definiţiile date conceptului de-a lungul timpului.  

Astfel, cele mai importante funcţii ale concurenţei economice şi comerciale sunt 
următoarele: 

1. Concurenţa economică şi socială facilitează participarea pe piaţa liberă a 
tuturor producătorilor de bunuri şi servicii, aceasta deoarece toţi au aceeaşi şansă 
iniţială de a dezvolta produse ori servicii performante, atrăgătoare pentru clientelă. 
Totodată, prin concurenţă se descoperă mărimea şi structura optimă a activităţii desfăşurate 
de un agent economic, mărimea şi structura care pot menţine cel mai uşor costul pe 
unitatea de produs sau serviciu, la un nivel cât mai mic. Spre deosebire de alte sisteme 
economice, economia de piaţă nu mandatează şi nu limitează tipurile de firme cărora li se 
permite să intre în competiţie. Este permisă orice formă legală de organizare a activităţii 
economice, condiţia reuşitei pentru orice firmă fiind eficienţa în raport cu costurile2. 

 
2. Concurenţa economică şi socială stimulează progresul societăţii, în general, şi al 

celui tehnic, în special, deoarece oferă perspectiva obţinerii de profituri însă doar 
pentru agenţii economici care vor aloca resurse în vederea dezvoltării noilor 
tehnologii. Concurenţa oferă un puternic motiv de a dezvolta produse performante şi de a 
descoperi metode de a produce cu un cost mai scăzut. Nu se poate cunoaşte cu precizie care 

                                                            
1 A se vedea art 3. alin. (2) Cod civil: „Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o 

întreprindere”. 
2 E. Radu, Definiţia, funcţiile şi instrumentele concurenţei, http://eugenradu2.blogspot.ro/2011/01/ 

definirea-functiile-si-instrumentele.html 
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vor fi noile dorinţe ale consumatorilor sau care tehnologie de fabricaţie va conduce la 
minimalizarea costurilor pentru unitatea de produs. Întreprinzătorii sunt liberi să introducă 
în fabricaţie un nou produs sau să folosească o tehnologie de fabricaţie mult mai 
promiţătoare decât cele utilizate până în prezent, însă au nevoie de sprijinul investitorilor 
care doresc să le pună la dispoziţie fondurile necesare. În economia de piaţă funcţionează 
libertatea de a alege atât a întreprinzătorilor, cât şi a celor care ar putea să-i susţină. 
Concurenţa conştientizează pe întreprinzători, cât şi pe investitori, că trebuie să-şi asume 
responsabilitatea aducerii pe piaţă a produselor respective, de a le oferi la preţul 
fundamentat (de ofertă), în raportul cu cerinţele reale ale pieţei. 

Pentru un agent economic producător, condiţia de a reuşi pe o piaţă concurenţială o 
constituie anticiparea, identificarea şi rapida adaptare a ideilor novatoare. Prin competiţia 
continuă între agenţii economici, concurenţa deschide perspective de profituri pentru toţi 
participanţii la jocul pieţei, favorizându-i pe cei buni şi foarte abili şi izolându-i pe cei slabi, 
pe cei care nu reuşesc să se adapteze la cerinţele pieţei1. 

 
3. Concurenţa economică şi socială are un rol important în ajustarea autonomă a 

cererii şi ofertei în toate domeniile economice şi comerciale. Comercianţii pot 
influenţa, prin produsele oferite, cererea pe piaţă. Concurenţa stimulează preocupările 
pentru creşterea, diversificarea, îmbunătăţirea calităţii ofertei de mărfuri, pentru adaptarea ei 
la dinamica cerinţelor pieţei. Pe pieţele dominate de ofertă („piaţa vânzătorilor”), strategia 
competiţională determină firmele să se particularizeze faţă de rivali. Pe pieţele dominate de 
cerere (,,piaţa cumpărătorilor”), în relaţiile cu clienţii potenţiali, se urmăreşte specializarea 
într-un sector individualizat al cererii. Concurenţa reglează piaţa prin mecanismul 
preţurilor, orientând fluxurile de factori de producţie şi iniţiativa privată spre acele ramuri şi 
sectoare ale economiei care produc utilităţi recunoscute social2. 

 
4. Concurenţa economică şi socială influenţează preţul mărfurilor determinându-i 

scăderea, proporţional cu creşterea volumului de produse similare sau, dimpotrivă 
majorarea în caz de lipsă a produsului. Aceasta se poate explica prin faptul că un preţ 
rezonabil atrage o masă mare de clienţi, ajungându-se astfel la un volum mai mare al 
desfacerii pentru că un preţ mai mic, accesibil celor mulţi, sporeşte cererea, creează 
condiţiile pentru o producţie de serie mare3. 

 

1.3. Factorii fundamentali implicaţi în organizarea şi desfăşurarea 

concurenţei 
 
Abordarea problematicii concurenţei presupune trasarea unor repere definitorii pentru 

acest domeniu, atât din punct de vedere terminologic cât şi din punct de vedere al 

                                                            
1 E. Radu, Definiţia, funcţiile şi instrumentele concurenţei, http://eugenradu2.blogspot.ro/2011/01/defi 

nirea-functiile-si-instrumentele.html 
2 E. Radu, op. cit., http://eugenradu2.blogspot.ro/2011/01/definirea-functiile-si-instrumentele.html 
3 Lazăr Valerică, Concurenţa neloială. Răspunderea juridică pentru practicile anticoncurenţiale din 

domeniul economic şi faptele abuzive de concurenţă comercială care se săvârşesc pe teritoriul României,  
Ed. Universitară, Bucureşti, 2008, p. 18. 




