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Rezumat 
Sectorul public, reprezentat mai ales de întreprinderile publice, prezintă 

importanţă deoarece asigură legătura dintre interesele private şi cele publice. În acelaşi 
timp, susţinerea de către stat a întreprinderilor publice şi a monopolurilor comerciale 
poate crea discriminări între acestea şi întreprinderile private. Datorită importanţei 
acestei probleme, ea a fost reglementată la nivelul Uniunii Europene. 
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Introducere 

 

În general, dreptul Uniunii Europene este indiferent la operaţia de 

naţionalizare a întreprinderilor, căci tratatul de la Roma „nu influenţează cu nimic 

regimul proprietăţii în Statele membre” (articolul 222 CEE şi articolul 83 CECO). 

Fiecare stat este deci liber să aibă un sector public şi să decidă extinderea sa. 

Acestea sunt libertăţi fundamentale garantate de Tratatul de la Roma. Comisia a 

putut adopta o poziţie de strictă neutralitate cu privire la naţionalizările franceze 

din 1982, căci băncile controlate de autorităţile din alte state membre îşi pot 

desfăşura activitatea în Franţa sau pot decide să desfăşoare aici o astfel de 

activitate. Naţionalizarea nu a avut deci ca efect obstrucţionarea exerciţiului 

dreptului sau al libertăţii prestării de servicii
2
. 

În definitiv, atribuţiile întreprinderilor publice, care sunt numeroase şi 

importante, nu constituie un obstacol în calea realizării directivelor politicii de 

concurenţă a Comunităţii, deşi particularităţile modului lor de funcţionare sau ale 

gestiunilor nu provoacă daune în condiţiile de concurenţă ale Pieţei comune. 

Regulile impuse de tratat sunt aplicabile, aşa cum se întâmplă şi în cazul 

întreprinderilor private, iar Comisia se străduieşte să fie respectate, mai ales atunci 

când este vorba despre transparenţa relaţiilor financiare dintre Stat şi întreprinderi 

publice.  

 

  

                                                           
1 Ovidiu Horia Maican – Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul Drept, 

ovidiu.maican@cig.ase.ro 
2 G. Druesne, Droit Materiel et politiques de la Commmunaute europeene, Presses Universitaires du 

France, Paris, 1991 
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I. Întreprinderea publică 
 

I.1 Noţiunea de întreprindere publică 
 

Nu există nici o definiţie în legislația Uniunii Europene a întreprinderilor 

publice, dar este, în general, admis că elementul definitoriu este subordonarea faţă 
de autorităţile publice. Situaţia de dependenţă în care se găseşte întreprinderea 
vizavi de aceste autorităţi provine de la totalitatea sau majoritatea de capital pe care 
autorităţile o deţin. În 1980, Comisia a reţinut tocmai acest criteriu, calificând ca 
fiind publică orice întreprindere asupra căreia „autorităţile publice pot să exerseze, 
direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra proprietăţii, asupra participării 
financiare sau asupra regulilor pe care le impun”. Statutul juridic în dreptul intern 
al statului (instituţie publică sau socială, privată) este neglijabil şi este legat doar de 
influenţa pe care statul o poate exersa asupra acestuia datorită legăturii financiare 
care îl apropie de întreprindere. 

Caracteristica decisivă este dată de supremaţia autorităţilor publice şi 
posibilitatea pe care ele o au de a nu ţine cont de exigenţele de rentabilitate care 
determină strategia industrială şi comercială a întreprinderilor private, pentru a le 
impune din contră, întreprinderilor publice o orientare care să corespundă 
propriilor scopurilor propriilor lor politici. 

Întreprinderile publice reprezintă principala componentă a sectorului 
public, alături de întreprinderile mixte (bazate pe proprietatea de stat şi privată) şi 
cele controlate într-o măsură mai mare sau mai mică de către autorităţile publice. 

Statele acordă unor întreprinderi publice protecţie prin intermediul 
monopolului. 

Drepturile exclusive de monopol sunt acordate pentru diverse raţiuni de 
interes public (asigurarea securităţii aprovizionării, furnizarea unui serviciu esenţial 
pentru populaţie etc.). Astfel de practici sunt curente, mai ales în cazul 
întreprinderilor publice (energie şi apă), servicii poştale, radiodifuziune, 
telecomunicaţii, transporturi aeriene şi maritime, activităţi bancare şi asigurări.  

Aceste drepturi exclusive pot împieta asupra creării unei veritabile pieţe 
interne în sectoarele respective

3
. 

Curtea de Justiţie, în cauza Corbeau, a caracterizat Poşta belgiană ca fiind 
„serviciu de interes economic general”, pe motiv că are „obligaţia de a asigura 
colectarea, transportul şi distribuţia corespondenţei, în avantajul tuturor 
utilizatorilor, pe întregul teritoriu al statului membru respective, tarife uniforme şi 
condiţii de calitate similare, fără a ţine cont de situaţiile particulare sau de gradul 
de rentabilitate economică a fiecărei operaţiuni individuale”.  

Într-o hotărâre preliminară a Curţii de Justiţie din 17 mai 1994 (cauza 
Corsica Ferries Italia SRL c. Corpo di Piloti de Porto di Genova) se arată că 
protecţia acordată prin intermediul unei măsuri legislative a unui stat membru 
pentru un număr limitat de întreprinderi, poate avea drept efect admisibil afectarea 
substanţială a capacităţii celorlalte întreprinderi de a-şi exercita activitatea 

                                                           
3 N. Moussis, N., Guide des politiques de l’Europe, Ed. Pedone, Paris, 2001, p. 259 
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economică respectivă în cadrul aceleiaşi zone geografice, potrivit unor condiţii în 
mare măsură echivalente

4
. 

Tot Curtea de Justiţie (prin intermediul hotărârii din 23 aprilie 1991, în 
cadrul cauzei 41/90) a indicat faptul că Oficiul Federal German al Forţei de Muncă 
nu a fost capabil să satisfacă cererea pieţei (cu privire la plasarea cadrelor 
superioare) şi, implicit, să-şi îndeplinească monopolul acordat. În ciuda acestei 
situaţii, monopolul a fost menţinut, Oficiul abuzând de poziţia sa. Drept urmare, 
acest comportament al statului a fost considerat incompatibil cu art. 86 (ex 90),  
par. 1 CE. Din această situaţie se trage concluzia necesităţii eliminării numai a 
monopolului plasării cadrelor superioare

5
. 

 

 I.2 Obligaţiile statelor faţă de întreprinderile publice  
 

Articolul 86 (ex 90) CE interzice Statelor membre să ia măsuri cu privire la 
întreprinderile publice care să fie contrare regulilor de concurenţă

6
. 

Este vorba de a împiedica autorităţile publice să profite de situaţia de 
dependenţă în care se găsesc întreprinderile publice, pentru a le îndepărta de la 
comportamente interzise în ansamblul întreprinderilor, fie că sunt publice sau 
private. Statul nu poate, astfel, să le impună să participe la înţelegerile articolului 
81 (ex 85) CE sau să abuzeze de poziţia dominantă pe care ar deţine-o în sensul 
articolului 82 (ex 86) CE şi nici nu poate să le acorde ajutoare care să se încadreze 
în articolul 88 (ex 92) CE. Trebuie, deci, ca atât întreprinderilor private, cât şi celor 
publice, să li se ofere acelaşi tratament, în ciuda legăturilor financiare deosebite 
care unesc Statul de cele publice. 

Comisia a fost pusă, spre exemplu, să intervină asupra activităţilor de cursă 
internaţionale care transportă colete de mici dimensiuni, hârtii de afaceri sau livrări 
urgente (medicamente, benzi magnetice etc.), în condiţii deosebite de securitate şi 
rapiditate. Asemenea activităţi, fiind considerate în mai multe state membre ca 
făcând parte din monopolul poştal, serviciile transportatorilor privaţi erau limitate 
pe măsură ce administraţiile poştale îşi desfăşurau propriile servicii de trimiteri 
expres. 

În urma direcţiilor formulate de către Comisie, guvernele german, belgian 
şi francez au acceptat, în 1985 (iar apoi, în 1989 şi cel italian), concurenţa dintre 
serviciile poştale şi cursele private. La fel şi Germania, în 1986, şi Italia, în 1987, 
au suprimat drepturile exclusive de import şi de comercializare a modem-urilor

7
. 

Exemplul lui Renault este, de asemenea, semnificativ în materie de ajutor 
al statului. Comisia admisese în martie 1988 un ajutor al guvernului francez de 20 
miliarde franci, deci 12 miliarde cu titlu de scutire de datorii ale întreprinderii 
publice, cu condiţia unui schimb de statut, transformând regia naţională în 
întreprindere, asemenea celorlalte

8
. 

                                                           
4 J. M, Favret, Droit communautaire du marche interieur, Ed. Gualino, Paris: 2001, p.145 
5 O. Manolache, Drept comunitar,  Ed. All, Bucureşti, 2003, p. 361 
6 O. Manolache, op. cit, p. 361 
7 G. Druesne, op. cit, p. 202 
8 G. Druesne, G. Kremlis, La politique de concurrence de la Communaute Economique Europeene, 

Presses Universitaires du France, Paris, 1991, p.96 
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În general, Statul trebuie să se abţină de la orice manevră care ar conduce o 
întreprindere publică să aplice măsuri discriminatorii cu privire la produsele 
celorlalte State membre. 

Tratatul CEE nu conţine nici o dispoziţie cu referire la pieţele publice, însă 
Comisia a considerat mereu ca măsură cu efect echivalent unei restricţii cantitative 
a importului faptul de a rezerva pieţele publice furnizorilor naţionali. Consiliul 
chiar a dat o directivă în 21 decembrie 1976, mizând coordonarea procedurilor de 
schimb al pieţelor de mobilier, al căror scop este acela de impunere de condiţii 
egale de participare a acestor pieţe în toate statele membre, iar o altă directivă, din 
22 martie 1988 tinde să amelioreze transparenţa. Punerea în concurenţă comunitară 
(cu anunţarea unei licitaţii în Jurnalul Oficial al Comunităţilor), nu este totuşi 
obligatorie decât pentru pieţele al căror plafon este cel puţin de 200 000 Euro. Mai 
ales, directiva referitoare la telecomunicaţii, transporturi sau aprovizionarea cu apă 
sau cu energie,  în care sunt implicate numeroase întreprinderi publice, este exclusă 
din câmpul de aplicaţie a deciziilor Consiliului din 22 iunie 1988

9
. 

Articolul 86 (ex 90) CE admite că Statul poate să încredinţeze anumitor 
întreprinderi o misiune economico-particulară, care ar fi anulată în cazul în care ele 
ar fi integral supuse regulilor de concurenţă. De aceea, li se permită să se sustragă 
de la aplicarea lor, dar numai dacă ele eşuau în misiunea lor. 

Întreprinderile suspecte că ar beneficia de un regim excepţional sunt acelea 
însărcinate cu gestiunea serviciilor de interes economic-general şi cele prezentând 
caracterul unui monopol fiscal

10
. 

 

I.3 Transparenţa relaţiilor financiare între stat  

şi întreprinderile publice 
 
În executarea unei competenţe pe care i-o dă articolul 86 (ex 90) CE, 

Comisia a adoptat în 25 iunie 1980 o directivă (80/723, OJ L 195 din 29 iulie 1980, 
modificată ultima dată prin directiva 2006/111 din 16 noiembrie 2006, OJ L 318 
din 17 noiembrie 2006) care obligă statele membre să comunice, la cerere, 
informaţii despre natura şi efectul relaţiilor lor financiare cu întreprinderile publice. 
Este vorba de a asigura transparenţa acestor relaţii, pentru a-i permite Comisiei să 
distingă, printre resursele publice puse la dispoziţia unei întreprinderi publice, pe 
cele care constituie un ajutor în sensul articolului 88 (ex 92) CE, de cele normale 
pentru economia pieţei. 

Directiva se referă la punerea la dispoziţie a resurselor publice efectuate 
prin entităţi publice, prin intermediul întreprinderilor publice sau al instituţiilor 
financiare, precum şi utilizarea efectivă a acestor resurse publice

11
. 

Directiva consideră ca fiind puteri publice Statul şi alte colectivităţi 
teritoriale. 

                                                           
9  G. Druesne, G. Kremlis, op. cit., p. 97 
10 G. Druesne, G. Kremlis, op. cit., p. 98 
11 G. Druesne, G. Kremlis, op. cit., p. 99 
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Prin întreprindere publică este înţeleasă orice întreprindere asupra căreia 
puterile publice pot exercita direct sau indirect o influenţă dominantă a faptului 
proprietăţii, a participării financiare sau a regulilor care o conduc.  

Întreprinderea publică din sectorul manufacturier este orice întreprindere al 
cărei domeniu principal de activitate, reprezentând cel puţin 50% din cifra anuală 
de afaceri totală, se desfăşoară în sectorul manufacturier. Influenţa puterilor publice 
asupra întreprinderilor este considerată dominantă în cazul în care puterile publice 
deţin majoritatea de capital subscris al întreprinderii, dispun de majoritatea 
mijloacelor ataşate părţilor emise de către întreprindere ori pot desemna mai mult 
de jumătate din membrii organismului de administrare, de direcţie sau de 
supraveghere a întreprinderii. 

Relaţiile financiare între puterile publice şi întreprinderile publice a căror 
transparenţă este asigurată potrivit directivei se referă la

12
: 

1. compensarea părţilor de exploatare; 
2. aporturile de capital sau de dotări; 
3. aporturile la fondurile pierdute sau împrumutate de condiţii privilegiate; 
4. concesiunea avantajelor financiare sub forma non-perceperii beneficiilor 

sau a nonperceperilor de creanţe; 
5. renunţarea la o remunerare normală a resurselor publice angajate; 
6. compensarea sarcinilor impuse de puterile publice. 
Directiva nu se aplică  relaţiilor financiare între puterile publice şi: 
1. întreprinderile publice, în ceea ce priveşte prestaţiile de servicii care nu 

sunt susceptibile să afecteze în mod evident schimburile între statele membre; 
2. băncile centrale şi Institutul Monetar European; 
3. stabilimentele de credit publice, în ceea ce priveşte depozitarea de către 

puterile publice de fonduri publice, în condiţii de piaţă normale; 
4. întreprinderile publice a căror cifră de afaceri în afara taxelor nu a atins 

un total de 40 milioane Euro în timpul celor două exerciţii anuale precedente celui 
în care s-au pus la dispoziţie sau s-au utilizat resursele vizate de primul articol. 
Totodată, în ceea ce priveşte stabilirile de credite publice, acest prag este de  
800 milioane Euro din totalul bilanţului. 

Statele membre vor lua măsurile necesare pentru ca datele referitoare la 
relaţiile financiare vizate de primul articol să rămână la dispoziţia Comisiei în 
timpul celor cinci ani, începând cu ultimul exerciţiu anual în cursul căruia resursele 
publice au fost puse la dispoziţia întreprinderilor publice vizate. 

Totodată, dacă resursele publice sunt utilizate de-a lungul unui exerciţiu 
ulterior, termenul de cinci ani începe odată cu finele aceluiaşi exerciţiu. 

La cererea Comisiei, şi pentru cazul în care ea crede necesar, statele 
membre îi comunică datele enunţate, precum şi elementele de apreciere necesare şi 
mai ales obiectivele urmărite. 

Statele ale căror întreprinderi publice operează în sectorul manufacturier 

comunică informaţiile financiare Comisiei, pe bază anuală şi într-un termen 

specificat. 

                                                           
12 G. Druesne, G. Kremlis, op. cit., p. 100 
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Informaţiile financiare de furnizat pentru fiecare întreprindere publică care 

operează în sistemul manufacturier sunt raportul de gestiune şi conturile anuale, 

conform definiţiei directivei a patra 78/660/CEE a Consiliului (din 25 lulie1978, 

OJ L 222 din 14 august 1978,amendată ultima dată prin directiva 2009/49/EC  a 

Parlamentului European şi a Consiliului, din 18iunie 2009, OJ L 164 din 26 iunie 

2009). Conturile anuale şi raportul de gestiune cuprind bilanţul şi contul de 

profituri şi de pierderi, anexa, ca şi descrierea principiilor contabile, declaraţia 

consiliului de administraţie, a informaţiilor pe sector şi raportul de activitate.  

În măsura în care ele nu figurează în raportul de gestiune sau în conturile 

anuale, informaţiile următoare trebuie să fie furnizate fiecărei întreprinderi: 

1. aporturi de capital de acţiuni sau quasi-capital asimilat capitalului social;  

2. subvenţii nerambursabile sau rambursabile doar cu anumite condiţii; 

3. concesiunea împrumuturilor întreprinderii, fiind necesară precizarea 

taxelor de interes, a condiţiilor de împrumut şi a măsurilor de siguranţă furnizate 

celui care se împrumută de la întreprinderea respectivă; 

4. garanţiile acordate întreprinderii de către puterile publice pentru 

împrumuturi, precum şi eventuale prime plătite de către întreprindere pentru aceste 

garanţii; 

5. dividendele plătite şi beneficiile nedistribuite; 

6. orice altă formă de intervenţie a statului, în special renunţarea statului la 

sume care îi sunt datorate de către o întreprindere publică, adică rambursarea 

împrumuturilor sau a subvenţiilor, reglementarea de impozite asupra societăţii, de 

sarcini sociale şi de datorii similare. 

Informaţiile vizate mai sunt furnizate tuturor întreprinderilor publice care au 

realizat, de-a lungul celui mai recent exerciţiu, o cifră de afaceri mai mare de 250 

milioane de Euro. 

Informaţiile cerute sunt furnizate separat pentru fiecare întreprindere 

publică, adică cele stabilite în alte state membre, şi ele cuprind informaţii asupra 

tranzacţiilor efectuate în interiorul aceluiaşi grup şi între diferite grupuri de 

întreprinderi publice, ca şi cele efectuate direct între întreprinderile publice ale 

statului. Capitalul de acţiuni menţionat cuprinde şi capitalul de acţiuni furnizat unei 

întreprinderi publice determinate, direct de către stat şi cel provenit din holding-uri 

publice sau din alte întreprinderi publice aparţinând sau nu aceluiaşi grup. Relaţia 

între cel care închiriază fondurile şi beneficiar trebuie întotdeauna să fie 

specificată. Anumite întreprinderi publice îşi împart activităţile între mai multe 

întreprinderi diferite din punct de vedere juridic. Pentru aceste întreprinderi, 

Comisia acceptă un raport consolidat. Această consolidare trebuie să reflecte 

realitatea economică a unui grup de întreprinderi care operează în acelaşi sector sau 

în sectoare legate. Raporturile pur financiare consolidate ale diferitelor holdinguri 

nu sunt suficiente Informaţiile sunt furnizate Comisiei pe o bază anuală.  

Comisia nu trebuie să divulge datele despre care are cunoştinţă care, prin 

natura lor sunt secrete profesionale. Aceasta nu se opune publicării informaţiilor 

generale sau a studiilor care nu cuprind indicaţii individuale asupra întreprinderilor 
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publice vizate de prezenta directivă. Comisia informează statele membre în mod 

regulat despre rezultatele aplicării directivei. 

Relaţiile financiare vizate acoperă în acelaşi timp transferurile active de 

fonduri publice la întreprindere (aport în capital sau donaţii, împrumuturi în 

condiţii privilegiate sau luate în sarcină de părţi) şi transferuri pasive (neperceperea 

beneficiilor, neacoperirea creanţelor sau renunţarea la o remunerare normală a 

resurselor publice angajate, cât şi compensarea îndatoririlor impuse întreprinderii 

de către puterea publică). 

Obligaţia care rezultă de aici pentru state constă în a menţiona în 

documentele contabile ale întreprinderilor publice, a plafonului şi a destinaţiei 

resurselor publice şi în a le pune la dispoziţia Comisiei, dacă aceasta le reclamă, în 

timpul celor cinci ani care urmează. 

Comisia a adoptat pe 16 mai 1988, o directivă vizând libera concurenţă pe 

piaţa comunitară de echipamente terminale de telecomunicaţii (modem-uri, aparate 

telex, cabine telefonice), iar pe 22 iunie 1989, o directivă de liberalizare a 

serviciilor de telecomunicaţii
13

. 

Două decizii au fost adresate statelor membre pe 24 aprilie 1985, adică 

Greciei (decizie legată de o lege care favoriza întreprinderile publice din sectorul 

de asigurări), iar pe 22 iunie 1987, Spaniei, pentru măsurile care rezervă aplicarea 

de reduceri de transport aerian şi maritim rezidenţilor din insulele Canare şi 

Baleare, excluzându-i de la acest beneficiu pe ceilalţi rezidenţi din Statele membre 

care locuiesc în aceste insule
14

. 

 

 II. Monopolurile comerciale 
 

Articolul 31 (ex. 37) CE referitor la „monopolurile naţionale care prezintă 

caracter comercial” figurează în capitolul consacrat eliminării restricţiilor 

cantitative dintre statele membre, adică printre dispoziţiile care tratează libera 

circulaţie a mărfurilor, şi nu în capitolul „Regulile concurenţei”. Autorii tratatului 

au considerat că suprimarea, în comerţul intra-comunitar, a drepturilor de vamă şi a 

taxelor echivalente şi a restricţiilor echivalente nu ar fi suficiente pentru a garanta 

libera circulaţie a mărfurilor referitoare la un monopol comercial naţional. 

Faimosul Raport Spaak, stabilit după conferinţa din Messina, din 21 aprilie 1956, 

observa că, atunci când volumul importurilor rezultate din instituţionalizarea unui 

monopol de cumpărare, încredinţat unui organism public sau unei grupări private, 

„autoritatea care determină limita importurilor se confundă cu însuşi cumpărătorul. 

Deci nu se poate aplica o formulă automată de extindere a contingentelor, deoarece 

nu este recomandat să cumpere anumite produse care nu sunt neapărat necesare”. 

Nu s-a avut în vedere încetarea pur şi simplu a acestor monopoluri, a căror 

instituire a răspuns adesea preocupărilor de natură strict politică. Astfel articolul 37 

are rol de a impune statelor membre organizarea progresivă, în timpul perioadei de 

                                                           
13 G. Druesne, G. Kremlis, op. cit., p. 100 
14 Ibidem p. 100 
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tranziţie, obligaţie care a fost respectată cu întârziere şi a cărui grad de realizare 

este încă imperfect
15

. 
 

 II.1 Noţiunea de monopol comercial 
 

Curtea de Justiţie a dat o definiţie generală (hotărârea din 15 iulie 1964, 

cauza Costa ENEL) în legătură cu naţionalizarea în Italia a producţiei şi a 

distribuţiei de electricitate. Ea a considerat că astfel de monopoluri „trebuie, pe de 

o parte, să aibă ca obiect tranzacţii asupra unui produs comercial care poate 

constitui obiectul concurenţei şi al schimburilor între Statele membre, şi, pe de altă 

parte, pot juca un rol efectiv în aceste schimburi”
16

. 

Se vor exclude automat de la aplicarea articolului 37 activităţile de servicii, 

chiar dacă acestea sunt executate sub formă de monopol. În cazul pronunţării 

asupra sistemului de teledistribuţie privată care există în Italia, Curtea de Justiţie a 

observat că emiterea mesajelor televizate (cu caracter publicitar) constituie o 

prestare de servicii, care nu intră sub incidenţa dispoziţiilor asupra monopolului 

comercial, deoarece aceasta nu vizează schimburi de mărfuri (hotărârea din 30 

aprilie 1974, cauza Sacchi). De asemenea, trebuie limitate efectele monopolului 

asupra comerţului intra-comunitar.  

Obiectivul articolului 31 (ex. 37) CE este asigurarea liberei circulaţii a 

mărfurilor în interiorul Pieţei comune, neaplicându-se în cazul importurilor de 

mărfuri provenite din ţări terţe (hotărârea din 13 martie 1979, cauza Hansen).  

Articolul 31 (ex. 37) CE prevede că dispoziţiile sale „se aplică oricărui 

organism prin care un Stat membru, de jure sau de facto, controlează, dirijează sau 

influenţează, direct sau indirect, importurile sau exporturile între Statele membre”. 

Poate fi vorba despre administraţia unui Stat, despre o întreprindere publică, despre 

o societate naţională sau despre societăţi particulare. Cu alte cuvinte, se urmăreşte 

eliminarea discriminărilor, în special cele constând în drepturi exclusive. 
 

 II.2 Drepturi exclusive  
 

Preocupată de menţinerea condiţiilor de concurenţă normală între Statele 

membre şi a unei egalităţi a şanselor produselor importate din alte State membre, 

jurisprudenţa merge destul de departe cu interpretarea noţiunii de discriminare 

considerând, faţă de monopolul tutunului din Italia, că dreptul exclusiv la import 

constituie o discriminare, manifestată faţă de exportatorii comunitari (hotărârea din 

3 februarie 1976, cauza Manghera). 

Deci, dacă monopolurile comerciale pot subzista, obligaţia organizării nu 

mai duce neapărat la suprimarea dreptului exclusiv la import a Statului respectiv, 

dar se retrage totuşi monopolul uneia dintre componentele sale esenţiale. 
17

  
Aceeaşi analiză poate fi aplicată şi în acest caz, deşi Comisia nu a luat o 

hotărâre asupra acestui punct. Având în vedere că principiul liberei circulaţii a 

                                                           
15 G. Druesne, G. Kremlis, op. cit., p. 101 
16 Ibidem p. 103 
17 G. Druesne, G. Kremlis, op. cit., p. 104 
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mărfurilor se aplică, la finele perioadei de tranziţie, asupra produselor aflate în 
situaţie de monopol, nu există nici un motiv de a distinge obstacole care să afecteze 
importul sau exportul. Dreptul exclusiv la export este comparabil cu o restricţie 
cantitativă a exportului (articolul 34). 

18
  

Problema este mult mai delicată în acest caz, dacă este vorba de produse 
importate din alte state membre care vor fi comercializate pe piaţa internă. Se 
consideră că ridicarea dreptului de import îl antrenează automat şi pe cel de 
comercializare. Obligarea la organizare a monopolurilor lasă statului o putere de 
reglementare destul de importantă, în materie de comercializare, cu condiţia de a 
nu încălca regulile concurenţei dintre operatorii economici în domeniul preţului de 
vânzare cu amănuntul

19
.  

Articolul 31 (ex 37) CE precizează că un monopol poate să-şi păstreze 
dreptul exclusiv de fabricare a unui produs în termenii articolului 222 al tratatului. 
Acesta are ca arie de acoperire dreptul exclusiv al Statului de a comercializa 
propria producţie. 

Obligaţia organizării monopolurilor se traduce deci, în schimburile între 
statele membre, prin dispariţia drepturilor exclusive de import şi export, cât şi prin 
dispariţia dreptului de comercializare a produselor importate. În schimb, este 
permisă, menţinerea monopolului de producţie şi de comercializare a produselor 
naţionale

20
.  

Interdicţia discriminărilor nu se aplică numai asupra operaţiilor de import 
şi de export propriu-zise, ci şi altor practici legate de existenţa monopolului care au 
efect asupra schimburilor între statele membre. Astfel, impozitarea unor produse 
importate, în condiţii diferite de cele din cazul impozitării produselor naţionale, 
intră sub incidenţa articolului 31 (ex 37) CE, ca şi comercializarea unui produs 
naţional la un preţ mult prea mic faţă de cel al unui produs similar importat din alt 
stat membru. În schimb, nimic nu interzice statului membru să impună altui stat 
membru produsul unic importat, pentru a compensa diferenţa dintre preţurile de 
vânzare ale produsului în ţara de provenienţă şi preţul mult mai mare plătit, datorită 
monopolului, fabricanţilor naţionali ai aceluiaşi produs (hotărârea din 17 februarie 
1976, cauza Miritz), şi, invers, să impună produsele naţionale, în defavoarea 
produselor importate similare (hotărârea din 13 martie 1979, cauza Peureux).  

 

 III.  Regimul juridic al monopolurilor existente  
 

Din punct de vedere cronologic, unele domenii de activitate, cum ar fi 
pieţele de energie erau considerate a fi exceptate din punct de vedere legal de la 
reglementările din domeniul concurenţei. Ca efect al caracteristicilor lor specifice 
tehnice şi economice, pieţele energetice erau considerate ca fiind monopoluri 
naturale

21
. 

                                                           
18 Ibidem, p. 104 
19 Ibidem, p. 107 
20 Ibidem, p. 108 
21 T. von Danwitz, Regulation and liberalization of the european energy market – A german view, 

Energy Law Journal, Vol. 27/2006, p. 425 
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De atunci numărul lor s-a redus, ca efect al absorbţiei sau fuziunii cu 

companii străine. În Germania de exemplu, există patru mari companii energetice, 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG, E.ON AG, RWE AG şi Vattenfall Europe 

AG. Aceste companii nu sunt în proprietatea  statului, ci au capital mixt capital sau 

chiar cu capital majoritar privat. În capitalul social al RWE AG o treime este 

deţinută de consiliile municipale. Landul german Bavaria are 2,5% participaţie la 

E.ON. Compania de state franceză Electricité de France deţine 45% din capitalul 

EnBW AG. Swedish Vattenfall AB, tot companie de stat, are 89% din capitalul 

social al Vattenfall Europe AG. 

 În teorie, legislaţia Uniunii Europene în domeniul concurenţei trebuie să se 

aplice în egală măsură şi întreprinderilor de stat şi celor private. Articolul 106 al 

Tratatului de Funcţionare al Uniunii  Europene arată statelor membre că regulile de 

concurenţă sunt aplicabile şi întreprinderilor de stat şi că legile naţionale limitând 

eficacitatea regulilor de concurenţă reprezintă o încălcare a tratatului. Articolul 

106, alin 1 coroborat cu articolele 101 şi 102 obligă statele membre să se abţină de 

la orice comportament anticoncurenţial referitor la întreprinderile lor publice
22

. 

Termenul de „servicii de interes economic general” nu este definit în 

Tratat. Se referă mai ales la utilităţi publice, cum ar fi poşta, telecomunicaţiile, 

gazele, electricitatea, transporturi etc.   

Serviciile de interes economic general sunt reglementate de art. 14 şi 106, 

alin 2 TFUE. Caracteristicile lor sunt obligaţia de serviciu public şi universalitatea 

serviciilor oferite
23

. 

Statele membre dispun de putere absolută în identificarea serviciilor de 

interes economic general.  

Art. 1 al Protocolului nr. 26 al Tratatului de la Lisabona arată „rolul 

esenţial şi totala competenţă a autorităţilor naţionale, regionale şi locale în 

furnizarea, crearea şi organizarea de servicii de interes economic general cât mai 

apropiate de necesităţile utilizatorilor”
24

. 

În acelaşi timp, panorama serviciilor de interes economic general are la 

bază tradiţiile naţionale în domeniul serviciilor public. Protocolul nr. 26 al 

Tratatului de la Lisabona recunoaşte „diversitatea servicii de interes economic 

general şi diferenţele cerinţelor utilizatorilor rezultând din diferitele situaţii 

geografice, sociale sau culturale ”. 

Liberalizarea serviciilor de interes economic general şi privatizarea 

întreprinderilor publice sunt necesare pentru a menţine buna funcţionare a 

mecanismelor competitivităţii. Apărarea interesului public este realizabilă numai 

prin crearea de instrumente prin care statele membre pot controla întreprinderile 

privatizate. Cel mai important sunt acţiunile de aur. Acestea sunt acţiuni nominale 

                                                           
22 H. Mittal, Applicability of competition law principles on public sector undertakings: An analysis of 

CCI orders and other jurisdictions, Internship report, 2013, p. 6 
23 N. Ruccia, The legal framework of services of general economic interest in the European Union, 

Fourth Annual Conference on competition and regulation in network industries, Brussels, 2011, p. 4 
24 N. Ruccia, op. cit., p. 4 
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shares, deţinute de guverne, conferindu-le acestora dreptul decisive de vot în 

adunările generale ale acţionarilor şi în condiţii deosebite
25

. 

Acţiunile de aur pot îmbrăca diferite forme, în primul rând drepturile 

folosite pentru a bloca vânzarea acţiunilor sau activelor strategice, pentru a limita 

emisia de acţiuni sau pentru a numi directorii. Drept rezultat, statul păstrează un 

grad de control asupra întreprinderii privatizate, în concordanţă cu interesele 

naţionale
26

. 

Tipurile de privatizare pot fi considerate privatizarea proprietăţii şi 

privatizarea funcţională.  

Privatizarea proprietăţii este transferul drepturilor de proprietate de la stat 

către persoane private, de obicei prin vânzare. Cea mai comună şi folosită cale este 

vânzarea întreprinderilor publice. Privatizarea funcţională are loc atunci când statul 

deleagă exercitarea drepturilor sale către o persoană private, fără a se transfera 

dreptul de proprietate
27

. 

Datorită diferitelor grade de protecţie legală a serviciilor publice în cadrul 

Uniunii Europene, au existat unele conflicte cu privire la gradul în care pieţele 

utilităţilor publice trebuie deschise concurenţei. Modelul de liberalizare din Marea 

Britanie este considerat ca fiind o ameninţare la valorile serviciului public, pe când 

din Franţa este văzut în lumea anglo-saxonă ca protejând întreprinderi de stat  

ineficiente prin folosirea unui sistem de privilegii speciale
28

. 

Obiectivele dreptului concurenţei au fost afectate în mod negativ de către 

Tratatul de la Lisabona. Tratatul a modificat statutul legal al prevederilor dreptului 

concurenţei, numai considerându-l una din activităţile Uniunii Europene. Tratatul 

Uniunii Europene Union (TUE) stabileşte principiile fundamentale pe care se 

bazează Uniunea Europeană. Articolul 3, alin 3 al TUE arată că „Uniunea va crea o 

piaţă internă.” În noua panoramă legală, referirile la un sistem de concurenţă 

nedistorsionată au fost eliminate din principalele texte ale tratatelor
29

. În locul 

acestor prevederi, concurenţa este menţionată în Protocolul nr. 27 referitor la piaţa 

internă şi concurenţă. 

 

 Concluzii 

 

Întreprinderile publice şi monopolurile comerciale nu trebui să aibă un 

tratament preferenţial în materie de concurenţă. În acelaşi timp, trebuie ţinut cont 

de faptul că acestea servesc interesul public. Măsurile statale luate în acest 

domeniu trebuie să fie adecvate pentru atingerea obiectivelor urmărite. Politica 

                                                           
25  N. Ruccia, op. cit., p. 10 
26  N. Ruccia, op. cit., p. 10 
27 A. Kaidatzis, A Typology of the Constitutional Limitations on Privatization, VII World Congress of 

Constitutional Law “Rethinking the Boundaries of Constitutional Law”, Athens, June 11-15 2007, 

p. 4 
28 T. Prosser, Public service law: Privatization unexpected offspring, Duke University Law Journal, 

nr. 4/2000, p. 77  
29 E. Szyszczak, Controlling Dominance in European Markets, Fordham International Law Journal, 

nr. 6/2011, p. 1748 
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Uniunii Europene în domeniul serviciilor publice trebuie să aibă ca scop și 
aplicarea politicii de concurență. 

 

 Bibliografie 

 
1. T. von Danwitz, „Regulation and liberalization of the european energy market – A 

german view”, Energy Law Journal, Vol. 27/2006 

2. G. Druesne, Droit Materiel et politiques de la Commmunaute europeene, Paris: 

Presses Universitaires du France; 1991. 

3. G. Druesne, G. Kremlis, La politique de concurrence de la Communaute Economique 

Europeene, Paris: Presses Universitaires du France, 1990 

4. J. M, Favret, J.M., Droit communautaire du marche interieur, Paris: Gualino, 2001. 

5. A. Kaidatzis, A Typology of the Constitutional Limitations on Privatization, VII 

World Congress of Constitutional Law “Rethinking the Boundaries of Constitutional 

Law”, Athens, June 11
th

-15
th 

2007 

6. O. Manolache, Drept comunitar,  Bucureşti: All, 2003. 

7. H. Mittal, Applicability of competition law principles on public sector undertakings : 

Analysis of CCI orders and other jurisdictions, Internship report, 2013, 

8. N. Moussis, Guide des politiques de l’Europe, Paris: Pedone, 2001. 

9. T. Prosser, Public service law: Privatization unexpected offspring, Duke University 

Law Journal, nr. 4/2000 

10. N. Ruccia, The legal framework of services of general economic interest in the 

European Union, Fourth Annual Conference on competition and regulation in 

network industries, Brussels, 2011 

11. E. Szyszczak, „Controlling Dominance in European Markets”, Fordham International 

Law Journal, nr. 6/2011 


