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A. Jurisprudenţă europeană recentă

p. 154 Recurs. Ajutoare de stat. Schemă de ajutor pentru investiţii în regiunile defavorizate 

din Italia. Decizie a Comisiei de declarare a acestei scheme compatibilă cu piaţa 
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Comisia, Rec. 1979, p. 321]


