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Cuvinte cheie: 

Răspunderea civilă delictuală,  dreptul european al concurenței, normele de concurență 

prevăzute de art.101 și art.102 din TFUE, principiul efectivității, principiul continuității 

economice, practici anticoncurențiale, acorduri, practici concertate, abuz de poziție dominantă, 

autorități în materie de concurență, acțiunile în despăgubire, elemente constitutive, prejudiciu, 

fapta ilicită, legătura de cauzalitate, vinovăția, suprapreț, transferul supraprețului, prejudiciu 

cauzat prin prețuri cu rol de protecție, încălcări cu efect de umbrelă standardul de probă, 

prescripția extinctivă, politica de clemență, răspunderea în solidar, efectul obligatoriu al 

deciziilor autorităților în materie de concurență, acțiunea follow-on, acțiunea stand-alone, 

accesul la probe, informații inaccesibile temporar, informații inaccesibile permanent, 

informații confidențiale, drepturile fundamentale, răspunderea extracontractuală a Uniunii și a 

statelor membre, locul unde s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă, locul 

materializării prejudiciului, locul unde s-a produs evenimentul cauzator al prejudiciului. 

 

Prezenta lucrare și-a propus să analizeze și să prezinte aspectele de particularitate 

imprimate răspunderii civile delictuale în materia dreptului european al concurenței, pornind 
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de la noul cadru legal adoptat la nivelul Uniunii și reperele jurisprudențiale dezvoltate de 

instanțele unionale, stabilite cu mult timp înainte de adoptarea unor norme în acest sens. Teza 

are ca obiect de studiu condițiile în care pot fi formulate acțiunile în despăgubire în fața 

instanțelor naționale, cu relevarea normelor și principiilor aplicabile în acest scop, în lumina 

legislației europene și naționale, ca și a jurisprudenței unionale. 

Această incursiuni în legislația, doctrina și jurisprudența aplicabile răspunderii 

delictuale în materia dreptului european al concurenței este de natură a oferi persoanelor 

prejudiciate un instrument simplu și la îndemână în scopul valorificării mai facile a dreptului 

la despăgubire. De asemenea, acest studiu se adresează instanțelor naționale care au îndatorirea 

de a asigura o protecție jurisdicțională efectivă persoanelor prejudiciate de practici 

anticoncurențiale, prin aplicarea în mod direct a legislației și jurisprudenței europene relevante.  

Nu în ultimul rând, această lucrare este un instrument util la îndemâna oricărui 

specialist în dreptul concurenței în sensul cunoașterii particularităților conferite de dreptul 

Uniunii ce guvernează răspunderea civilă delictuală în cazul săvârșirii practicilor 

anticoncurențiale interzise de art.101 alin.(1) și art.102, și prin raportare la celelalte două tipuri 

de răspundere juridică reglementate în dreptul național, respectiv răspunderea contravențională 

și răspunderea penală.  

Aplicarea la nivel privat a normelor de concurență ale tratatului și aplicarea la nivel 

public a acestora reprezintă părți ale aceluiași întreg. De aceea, in cadrul tezei, au fost relevate 

particularități ce vizează legătura indisolubilă dintre acțiunile în despăgubire, ca modalitate de 

valorificare a dreptului la compensarea pierderilor cauzate de practicile anticoncurențiale 

interzise de art.101 și art.102 din TFUE, și aplicarea acestor norme ale tratatului de către 

autoritățile în materie de concurență.  

Evoluția legislativă în această materie arată că, după ce a asigurat un cadru legal modern 

dedicat pilonului public, Uniunea Europeană a purces la adoptarea unor norme având ca 

obiectiv dezvoltarea pilonului privat al aplicării normelor de concurență ale tratatului. Această 

sarcină a fost asumată de Uniune, după un proces îndelungat de studiu, consultare și legiferare, 

prin adoptarea unui cadru legal adecvat, reprezentat de Directiva 2014/104/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care 

guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor 

dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene și 

actele emise în temeiul acesteia. Prin noul cadru legal, Uniunea și-a manifestat în mod direct 

preocuparea pentru aplicarea normelor de concurență în beneficiul nemijlocit al victimelor 

practicilor anticoncurențiale, prin încurajarea acțiunilor în repararea adecvată a prejudiciului.  
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În cadrul prezentei lucrări, ne-am aplecat, în mod deosebit, asupra particularităților 

privitoare la elementele constitutive ale răspunderii civile delictuale și a modului în care acestea 

se cere a fi evaluate în materia dreptului concurenței, în contextul aspectelor de noutate 

importante imprimate de noul cadru legal, fiind relevate, totodată, limitele statuate în acest scop 

în jurisprudența unională. În egală măsură, studiul s-a concentrat asupra regulilor procedurale 

specifice care guvernează acțiunile în despăgubire și a modului în care sunt acestea aplicate de 

instanțele naționale. 

Evidențierea particularităților specifice acțiunilor în despăgubire în această materie nu 

putea porni decât de la principiul consacrat de Curtea de Justiție în cauza de referință Courage 

și Crehan potrivit căruia orice persoană prejudiciată are dreptul la repararea prejudiciului 

cauzat prin încălcarea prevederilor art.101 alin.(1) și art.102, instanțele naționale având 

îndatorirea de a ocroti drepturile particularilor care derivă direct din aceste norme. O 

particularitate aparte conferită de instanța supremă a Uniunii acțiunilor în despăgubire în 

materia concurenței constă în recunoașterea nu doar a funcției reparatorii a acestor acțiuni, ci 

și a funcției disuasive a acestora, în cazul întreprinderilor ce își desfășoară activitatea pe piața 

internă sau a căror activitate economică produce efecte pe piața internă. Instanța europeană a 

subliniat, în acest context, faptul că o aplicare efectivă a normelor de concurență ale Uniunii 

nu se poate realiza decât dacă cele două părți ale aceluiași întreg sunt la fel de eficiente, ele 

influențându-se reciproc, instanțele naționale având un rol esențial în acest scop.  

Având la bază aspectele particulare imprimate de jurisprudență aplicării la nivel privat 

a normelor de concurență, noul cadru legal a reunit într-un set de norme uniform aplicabile în 

Uniune reguli și principii menite a garanta o dezvoltare solidă a acțiunilor în despăgubire în 

fața instanțelor naționale. 

Teza denotă o perspectivă interdisciplinară, având în vedere că stabilirea existenței 

practicilor anticoncurențiale ce stau la baza unor cereri în despăgubire și evaluarea 

prejudiciului, sub aspectul existenței și întinderii lui, ca elemente esențiale ale răspunderii 

delictuale, sunt operațiuni juridice ce implică, deopotrivă, analize economice profunde. 

 Instrumentele de cercetare utilizate în cadrul tezei consistă, în primul rând, în 

consultarea literaturii de specialitate atât cu privire la aspectele de drept comun, cât și cu privire 

la aspectele particulare domeniului concurenței. În al doilea rând, jurisprudența europeană 

aplicabilă acestei materii, care oferă clarificări valoroase nu doar asupra modului de abordare 

a pilonului public, ci și cu privire la pilonul privat, ocupă un loc central în cadrul tezei.  

În ceea ce privește metodele de cercetare, lucrarea utilizează metoda cantitativă, prin 

intermediul sistematizării jurisprudenței CJUE, CEDO și a jurisprudenței naționale în materie, 
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relevantă pentru obiectul studiului. De asemenea, este utilizată metoda istorică, pentru a releva 

evoluția răspunderii juridice în materia dreptului concurenței, începând cu instituirea primelor 

Comunități Europene. Metoda logică a fost utilizată atât pentru a evidenția unele aspecte 

reglementate, cu scopul deducerii unor concluzii utile în formularea unor acțiuni fundamentate, 

cât și pentru a prezenta într-o notă critică anumite opinii doctrinare sau hotărâri divergente 

pronunțate de instanțele Uniunii. Totodată, elemente de comparație au fost utilizate pentru 

prezentarea particularităților specifice elementelor constitutive ale răspunderii civile delictuale 

în materia dreptului concurenței. Aspecte de comparație se regăsesc în cadrul tezei și în privința 

abordării pilonului privat al normelor de concurență în sistemul din SUA prin raportare la 

sistemul din UE. 

Sub aspectul structurii lucrării, aceasta este împărțită în patru capitole cuprinzătoare, 

acestea fiind împărțite în mai multe secțiuni. 

Primul Capitol al lucrării (Răspunderea juridică în dreptul european al 

concurenței, evoluția reglementării acesteia și perspective asupra aplicării noului cadru 

legal privind răspunderea civilă adoptat de Uniune) este dedicat prezentării istorice și 

evolutive a răspunderii juridice în materia dreptului european al concurenței, fiind remarcată 

preocuparea inițială a Uniunii pentru pilonul public al aplicării normelor de concurență. În acest 

sens, au fost evidențiate actele adoptate în scopul asigurării unui cadru legal modern de aplicare 

a art.101 și art.102, cel mai important act din acest pachet legislativ fiind Regulamentul (CE) 

nr.1/2003, acesta fiind actul care a consacrat, și la nivel legislativ, competența instanțelor 

naționale de aplicare directă a normelor de concurență, alături de Comisia Europeană și 

autoritățile naționale de concurență.  

După un proces legislativ complex, prin adoptarea noului cadru legal, Uniunea și-a 

exprimat în mod categoric interesul și pentru dezvoltarea adecvată a pilonului privat, sens în 

care a oferit instanțelor statelor membre instrumente eficiente și uniforme în aplicarea efectivă 

a normelor de concurență, fără a exclude completarea în continuare a acestui cadru legal, în 

măsura în care se va impune. 

În condițiile în care statele membre dețin competența de a face mai mult în scopul 

asigurării unei aplicări efective a normelor de concurență la nivel privat, în cadrul acestui 

Capitol au fost relevate, de asemenea, măsurile practice pe care unele state membre le-au 

implementat în sistemele lor, alături de principiile impuse de Directivă. Teza subliniază 

necesitatea conștientizării noului cadru legal, care se impune cu atât mai mult în state fără o 

tradiție judiciară în această materie, așa cum este și cazul României. De asemenea, lucrarea 
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pune accentul pe inițiative ce le revin statelor membre în adoptarea unor măsuri practice, pentru 

a impulsiona acțiunile în despăgubire. Din analiza realizată, s-a desprins concluzia că multe 

state membre au acționat deja în acest sens. O măsură adoptată este cea privind instituirea unor 

instanțe specializate în soluționarea litigiilor transfrontaliere și stabilirea limbii engleze ca 

limbă a procedurii, la cerere sau din oficiu. În cadrul tezei a fost subliniat și un posibil neajuns 

ce decurge din faptul că această regula vizează doar instanțele de fond și de apel, nu și pe cele 

de recurs. 

Al doilea Capitol (Aspecte de drept substanțial. Acțiunile în despăgubire - 

elementele fundamentale ale răspunderii civile delictuale) evidențiază particularitățile 

imprimate elementelor răspunderii civile în materia dreptului concurenței atât de noul cadru 

legal, cât mai ales de jurisprudența unională.  

Lucrarea se apleacă, mai întâi, asupra principiului pe care îl regăsim statuat în 

jurisprudența unională în sensul că elementele fundamentale ale răspunderii delictuale sunt 

reglementate de dreptul Uniunii. Aceasta semnifică faptul că, potrivit autonomiei procedurale 

de care se bucură, statele membre au competența să adopte exclusiv normele de procedură în 

aplicarea elementelor constitutive ale răspunderii delictuale. 

În ceea ce privește prejudiciul, în consonanță cu noul cadru legal, teza subliniază 

principiul despăgubirii integrale, prin repararea prejudiciului reprezentat de pierderea efectiv 

suferită (damnum emergens), câștigul de care a fost lipsită persoana prejudiciată (pierderea de 

profit sau lucrum cessans) plus dobânda, indiferent dacă normele naționale prevăd aceste 

categorii separat sau împreună. Principiul răspunderii în solidar, deși aplicabil în această 

materie, face obiectul unor limitări în privința IMM-urilor și întreprinderilor beneficiare de 

imunitate la amendă, aspecte bine conturate în teză. Nu în ultimul rând, principiul caracterului 

compensatoriu al despăgubirilor este reafirmat în noul cadru legal, fără, însă, a interzice 

eventuale despăgubiri punitive sau exemplare, cu condiția evitării atât a subcompensării, cât și 

a supracompensării.   

În continuare, teza relevă aspectele de noutate cu privire la prejudiciu, unul din acestea 

referindu-se la prezumția că, în general, cartelurile produc prejudicii, prezumție aplicabilă 

exclusiv în cazul existenței prejudiciului. Deși, în principiu, această prezumție poate fi 

răsturnată, în practică, în cazul unui cartel pus în operă este aproape imposibil un astfel de 

demers. 

Noțiunea de transfer al supraprețului reprezintă un alt aspect de noutate în privința 

acțiunilor în despăgubire, deși jurisprudența europeană a consacrat, cu mult înainte, noțiunea 
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pass-on, urmărind prevenirea îmbogățirii fără justă cauză. Această noțiune se întemeiază pe 

posibilitatea ca supraprețul rezultat din practica ilicită să fie transferat la nivelul următor pe 

lanțul aprovizionării de către clienții direcți și indirecți.  

Astfel, teza surprinde cele două ipoteze în care poate fi invocat transferul supraprețului, 

fie ca scut, fie ca sabie. În primul scenariu, pârâtul, autor al încălcării, poate invoca, în apărarea 

sa, transferul supraprețului împotriva unei cereri de despăgubire. Dacă pârâtul demonstrează 

existența transferului, cuantumul prejudiciului pretins de reclamant trebuie diminuat 

corespunzător supraprețului transferat. În al doilea scenariu, reclamantul, cumpărător indirect, 

poate solicita despăgubiri de la autorul încălcării invocând transferul supraprețului pe care l-a 

suportat el însuși. În această ipoteză, reclamantul, care este un client indirect al întreprinderii 

participante la practica anticoncurențială, trebuie să probeze în acțiunea sa că prejudiciul suferit 

este efectul transferului, total sau parțial, al supraprețului pe lanțul aprovizionării. Prin urmare, 

invocarea transferului supraprețului este menită să protejeze părțile din procesul civil de o 

posibilă supracompensare sau subcompensare, după caz, demonstrarea existenței transferului 

fiind în sarcina pârâtului sau a reclamantului. 

Sub aspectul existenței prejudiciului, teza scoate în evidență faptul că, în materia 

concurenței, prejudiciul poate fi reprezentat, în general, de supraprețul practicat de autorii unui 

cartel, dar și de pierderea de volum datorată reducerii vânzărilor cauzate de prețul prea ridicat 

al produselor sau serviciilor vizate de respectivul cartel. În acest context, este relevată 

jurisprudența din unele state membre care oferă exemple în sensul că și pierderea unei 

oportunități sau pierderea șansei poate face, deopotrivă, obiectul reparației.  

În legătură cu cuantificarea prejudiciului, teza subliniază posibilitatea conferită 

instanțelor naționale de a estima prejudiciul, ca și cota transferată de la un nivel la altul pe 

lanțul de aprovizionare, atunci când o cuantificare precisă nu este posibilă. De asemenea, teza 

prezintă instrumentele practice de cuantificare a prejudiciului pe care Comisia le oferă 

instanțelor naționale prin actele adoptate. În acest scop, Comisia a pus la îndemâna instanțelor 

orientări privind metodele și modelele de cuantificare a prejudiciului, care implică participarea 

și a unor experți economici la procesul de cuantificare. În funcție de modelul sau metoda aleasă 

de instanță, mai facilă sau mai complexă, evaluarea îndeplinirii primului element al răspunderii 

delictuale capătă un caracter puternic economic.  

Pentru a decela cele mai la îndemână metode practice de cuantificare, teza s-a aplecat 

asupra unor cazuri din jurisprudența statelor membre, spre exemplu Germania și Țările de Jos, 

fiind observată preferința judecătorilor pentru metodele bazate pe comparația în timp. În esență, 

comparația privește prețurile practicate de întreprinderile participante la cartel în timpul 
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practicii ilegale și după încălcare, precum și prețurile existente anterior încălcării, după caz. 

Metoda scenariului contrafactual este mai puțin uzitată, în cadrul tezei fiind analizată 

jurisprudența instanțelor britanice. Lucrarea subliniază în mod sistematic faptul că o 

despăgubire matematică, precisă nu este de urmărit, ci instanțele trebuie să asigure cea mai 

adecvată despăgubire.  

Ilustrarea particularităților aplicabile prejudiciului continuă în cadrul tezei prin detaliile 

privitoare la repararea prejudiciului suferit de o entitate publică, chiar și atunci când nu este 

implicată în activitatea economică, prin cumpărarea de produse sau servicii vizate de încălcare.  

În egală măsură, repararea prejudiciului cauzat de încălcări cu efect de umbrelă contribuie la 

setul de particularități ale prejudiciului ce poate fi reparat, în condițiile trasate de jurisprudența 

europeană. În privința criticilor dedicate acestor soluții ale instanței Uniunii, teza atrage atenția 

că nu este permisă ignorarea conceptelor specifice domeniului concurenței, care, deși statuate 

în cazul pilonului public, sunt pe deplin valabile și în ceea ce privește pilonul privat. 

Nu în ultimul rând, teza relevă importanța pe care noul cadru legal îl conferă mijloacelor 

de soluționare consensuală a litigiilor, având în vedere efectele benefice cuantificabile pentru 

toate părțile implicate, inclusiv instanțele naționale. Directiva evocă, în acest sens, tranzacțiile 

extrajudiciare (inclusiv tranzacțiile în cazul cărora un judecător poate declara efectul 

obligatoriu), arbitrajul, medierea și concilierea. Ca alternativă la complexele și costisitoarele 

acțiuni în despăgubire întemeiate pe practici anticoncurențiale interzise de art.101 alin.(1) și 

art.102 din tratat, aceste mijloace îşi pot demonstra eficacitatea atât sub aspectul costurilor 

financiare, cât și al duratei. Teza prezintă în detaliu consecințele recurgerii la aceste mijloace 

asupra termenului de prescripție, asupra amenzii aplicate în procedura administrativă si, nu în 

ultimul rând, asupra răspunderii solidare a întreprinderii care a plătit despăgubiri. 

În ceea ce privește fapta ilicită cauzatoare de prejudicii în materia concurenței, teza 

prezintă jurisprudența unională consistentă în care se regăsesc elementele esențiale pentru 

stabilirea existenței practicilor anticoncurențiale interzise de art.101 și art.102. În acest scop, 

fiind fapte complexe, sunt necesare adesea analize economice sofisticate pentru a putea 

concluziona că o practică anticoncurențială dintre cele interzise a fost săvârșită. Interacțiunea 

dintre pilonul public și pilonul privat este pe deplin susținută de faptul că aceleași principii și 

reguli sunt aplicabile indiferent dacă existența practicii interzise este stabilită de o autoritate în 

materie de concurență sau de instanțele naționale.  

Teza se apleacă cu precădere, în a treia secțiune, asupra trasăturilor practicilor 

anticoncurențiale interzise, evaluare ce are un caracter profund economic, precum și asupra 
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condițiilor care lipsesc unele practici de caracterul ilicit, fiind cazul exceptărilor aplicabile unor 

acorduri interzise.  

Atunci când o acțiune în despăgubire nu se întemeiază pe o decizie a unei autorități, 

instanța naționala este cea care stabilește existența faptei prejudiciabile, aplicând legislația 

europeană și reperele jurisprudențiale dezvoltate în materie. În acest scop, teza sistematizează 

jurispudența unională relevantă, oferind instanței naționale repere necesare pentru stabilirea 

faptei prejudiciabile.  

Atunci când o acțiune în despăgubire se întemeiază pe o decizie a autorității, instanța 

națională nu mai are a se pronunța asupra existenței faptei prejudiciabile, ea neputând repune 

în discuție soluția adoptată de o autoritate în materie de concurență, fiind ținută în limitele 

deciziei.  

În continuare, în a patra secțiune a acestui Capitol, teza reflectă cerințele privind 

standardul de probă consacrat de jurisprudența unională în scopul stabilirii incidenței art.101 

alin.(1) și art.102, principiul abordării holistice a elementelor de probă disparate fiind deosebit 

de important pentru dovedirea încălcării.   

În contextul evaluării faptei prejudiciabile, se cere a stabili cui poate fi atribuită aceasta, 

în special în situația în care întreprinderea participantă la încălcare nu mai există. Astfel, teza 

analizează, la Secțiunea a 5 a a acestui Capitol, jurisprudența europeană care a reținut faptul că 

principiul succesiunii legale, ca și principiul continuității economice, aplicabile în cadrul 

procedurii publice de constatare a încălcării dispozițiilor tratatului, sunt deopotrivă aplicabile 

și în cadrul acțiunilor în răspundere civilă. 

Cu privire la legătura de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, chiar dacă acest 

element al răspunderii delictuale nu a făcut obiectul reglementării în noul cadru legal, 

elementele ce țin de aplicarea acestuia se regăsesc în jurisprudența unională, fiind relevate în 

mod corespunzător în penultima secțiune a acestui Capitol al tezei. 

Ultima secțiune este dedicată elementului răspunderii delictuale reprezentat de 

vinovăție, fiind relevată abordarea jurisprudenței unionale și a doctrinei europene care susțin 

fundamentul obiectiv al răspunderii delictuale în materia dreptului concurenței. Teza evocă 

faptul că însăsi jurisprudența unională a reținut că impunerea condiției privind vinovăția ar fi 

contrară dreptului Uniunii care reglementează în mod exclusiv existența elementelor 

constitutive ale răspunderii delictuale.  

Analiza critică a doctrinei noastre a ilustrat abordarea bazată pe fundamentul subiectiv, 

în concepția legiuitorului Noului Cod civil, iar această abordare se regăsește inclusiv în studii 

care vizează răspunderea delictuală în materia specială a dreptului concurenței al Uniunii. În 
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cadrul tezei sunt analizate și opiniile care au îmbrățișat fundamentul obiectiv al răspunderii 

delictuale, fiind admis în cazul ipotezelor speciale de răspundere delictuală.  

În al treilea Capitol (Aspecte de drept procesual. Efectul obligatoriu al deciziei 

autorității în materie de concurență, exercitarea dreptului la despăgubire, accesul la 

probe și prescripția acțiunii în răspundere civilă delictuală), prezenta lucrare se apleacă 

asupra modului în care normele de drept substanțial sunt aplicate în cadrul acțiunilor în 

despăgubire.  

În primul rând, analiza evidențiază consecințele deciziilor de constatare a unei practici 

anticoncurențiale asupra unei acțiuni în despăguibire și, în mod concret, asupra limitelor 

competențelor instanței civile. De timpuriu, începând cu hotărârile Delimitis și Masterfoods, 

jurisprudența europeană a consacrat obligația instanțelor naționale de a nu adopta hotărâri 

contrare deciziilor Comisiei Europene. Prin noul cadru legal, legiuitorul european a extins acest 

efect obligatoriu și la deciziile definitive ale autorităților naționale de concurență, în fața 

instanțelor din același stat membru. Aceeași decizie are, însă, doar un efect relativ în fața 

instanțelor din alt stat membru.  

Lucrarea analizează și înțelesul noțiunii de decizie definitivă, în contextul în care în 

materia dreptului concurenței o decizie de sancționare este adresată mai multor întreprinderi, 

precum cele participante la un cartel, acestea putând formula acțiuni în anulare individuale. 

Concluzia pe care o ilustrează lucrarea în cadrul acestei secțiuni este aceea că instanța 

națională nu va putea repune în discuție existența practicii anticoncurențiale, fiind ținută de 

limitele acesteia așa cum au fost stabilite de autoritate. În atare condiții, în cazul unei identități 

a faptei prejudiciabile din acțiunea în despăgubire și decizia de sancționare, instanța nu mai are 

a se pronunța asupra existenței acestui element component al răspunderii delictuale. 

A doua secțiune a acestui Capitol este dedicată exercitării, în concret, a dreptului la 

compensare de către persoanele prejudiciate, care au la îndemână două tipuri de acțiuni, 

respectiv acțiunea follow-on și acțiunea stand-alone.  

În condițiile în care acțiunea follow-on se întemeiază pe o decizie de sancționare 

adoptată de autoritate, instanța naționala nu va evalua existența faptei prejudiciabile în cadrul 

acțiunii în despăgubire, fiind ținută, așa cum am văzut, doar în limitele stabilite în decizia 

respectivă.  

În cazul unei acțiuni stand-alone, instanța naționala este pe deplin competentă să 

stabilească existența unei practici interzise de art.101 alin.(1) sau art.102, fiind însă obligată să 

respecte legislația și reperele jurisprudențiale aplicabile practicilor anticoncurențiale. Aceste 
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acțiuni pot fi formulate nu numai în cazul în care autoritatea nu a desfășurat nicio procedură 

față de o practică interzisă, ci și atunci când, deși s-a derulat o analiză în procedura 

administrativă, aceasta nu s-a finalizat cu o decizie de constatare și sancționare a unei practici 

anticoncurențiale. Lucrarea analizează în detaliu posibile cazuri care se încadrează în aceste 

ipoteze, precum ipoteza unei decizii de angajamente, care nu reține încălcarea tratatului, sau 

ipoteza în care decizia a fost anulată, spre exemplu, pentru motive de încălcare a normelor de 

procedură.  

În cadrul acestei secțiuni, s-a ridicat și întrebarea ce se întâmplă dacă, în pofida 

eforturilor depuse de reclamant, fapta prejudiciabilă nu a putut fi demonstrată, iar reclamantul 

consideră că a suferit o pierdere ce trebuie reparată? Mijlocul propus este o acțiune întemeiată 

pe îmbogățirea fără justă cauză, chiar dacă implică un standard anevoios. Totodată, vedem 

această soluție adecvată și în cazul exceptărilor care, prin aplicarea lor, înlătură caracterul ilicit 

al faptei, persoana prejudiciată neputând formula o acțiune în despăgubire. Deși aceste soluții 

nu sunt indicate în noul cadru legal, ele pot fi deduse atât din tăcerea legiuitorului, cât și din 

imperativul aplicării principiului efectivității în legătură cu prevederile art.101 și art.102.   

A treia secțiune din acest Capitol este dedicată accesului la probe, cu evidențierea 

informațiilor accesibile sau inaccesibile și a condițiilor de acces. Aceste aspecte au făcut 

obiectul unei reglementări detaliate în noul cadru legal, fiind expresia clară a interacțiunii 

necesare dintre pilonul public și pilonul privat.  

Urmărind protejarea instrumentelor eficiente, precum politica de clemență și procedura 

de tranzacționare, care permit Comisiei descoperirea și sancționarea celor mai nocive încălcări, 

prin menținerea încrederii întreprinderilor în beneficiile pe care le poartă acestea, Directiva a 

instituit o protecție aparte unora din documentele realizate în procedura administrativă. Astfel, 

informațiile care nu sunt accesibile în niciun moment, beneficiind de o protecție absolută, ca și 

informațiile care sunt accesibile doar după finalizarea procedurii administrative, sunt descrise 

în mod detaliat. Cu privire la protecția absolută a unor probe importante din procedura 

administrativă, în doctrina europeană sunt voci care au apreciat că aceasta este incompatibilă 

cu jurisprudența relevantă, însă Curtea de Justiție va trebui să clarifice acest aspect.  

Un regim special este asigurat, în aceeași măsură, utilizării, în cadrul unei acțiuni în 

despăgubire, a informațiilor obținute din dosarul autorității în scopul exercitării dreptului la 

apărare, interdicțiile vizând și persoana care a beneficiat de acces.  

Lucrarea prezintă principiile cărora instanțele naționale sunt supuse în evaluarea 

accesului la probe, în general, și la probe din dosarul autorității, în special, fiind evidențiate și 

reperele jurisprudențiale oferite de instanțele Uniunii. În acest context, ne-am exprimat opinia 
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că anumite orientări suplimentare, eventual prin acte subsecvente, ar putea fi necesare pentru a 

permite instanțelor naționale o interpretare și aplicare uniformă a regulilor edictate de 

Directivă, care par să fie prea generale. 

O analiză extinsă în cadrul acestei secțiuni este dedicată și regimului juridic al 

informațiilor confidențiale, aspect extrem de important, autoritățile în materie de concurență 

utilizând, în mod obișnuit, în procedura administrativă informații considerate secret de afaceri. 

Aceasta implică o protecție deosebită, cerință pe care Curtea de Justiție a reiterat-o în 

nenumărate rânduri, însă a precizat că nu toate interesele invocate de întreprinderi sunt demne 

de a fi protejate. În această categorie intră, spre exemplu, interesul întreprinderilor ca faptele 

lor ilicite să nu fie făcute publice, întrucât există riscul formulării unor acțiuni în despăgubire. 

Jurisprudența vastă sistematizată în această secțiune urmărește să ofere orientări utile 

cu privire la modul în care instanțele Uniunii au interpretat noțiunile de informații secret de 

afaceri sau secret profesional și la standardul de protecție ce trebuie aplicat. În acest context, 

sunt prezentate în detaliu condițiile de acces la informații protejate atât în temeiul normelor 

specifice materiei concurenței, cât și al normelor generale edictate de Uniune, deopotrivă 

aplicabile în cazul accesului la dosarul Comisiei. Analiza critică realizata asupra jurisprudenței 

relevante a putut decela hotărâri contradictorii cu privire la aplicarea în această materie a 

prezumţiei generale de afectare a intereselor protejate, aspect ce ar trebui clarificat de Curtea 

de Justiție pe viitor. 

 În continuare, în cadrul acestei secțiuni este ilustrată competența instanței naționale de 

a obține probe în alte state membre, atunci când fapta prejudiciabilă are o natură 

transfrontalieră, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr.1206/2001. 

Nu în ultimul rând, lucrarea dezvoltă posibilitatea pe care persoana prejudiciată o are 

în a obține probele necesare pentru formularea unei acțiuni în despăgubire, putând opta 

exclusiv pentru instanța civilă, prin intermediul căreia să acceadă la toate probele relevante 

disponibile. Însă, persoana prejudiciată are la îndemână și soluția transmiterii către autoritatea 

în materie de concurență a unei cereri de acces la informațiile din dosarul procedurii 

administrative. Cererea de acces este guvernată de dreptul european sau național, în funcție de 

autoritatea ce a efectuat procedura și în funcție de normele de drept substanțial încălcate. Teza 

relevă abordarea că ori de câte ori există o încălcare a normelor de concurență ale Uniunii, 

clarificările jurisprudențiale unionale vizând accesul la probe sunt pe deplin aplicabile, iar 

instanța națională este datoare să țină seama de acestea în activitatea sa.  

Nerespectarea dispozițiilor instanței cu privire la divulgarea probelor, distrugerea 

acestora și încălcarea măsurilor adoptate pentru protejarea informațiilor confidențiale atrag 
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după sine sancțiuni aspre pe care instanțele naționale le pot impune persoanelor fizice, 

întreprinderilor sau reprezentanților lor legali. 

Teza ilustrează și faptul că organizarea procesului implică rolul activ al instanței 

naționale, astfel încât toate probele disponibile și necesare să poată fi aduse în fața acesteia, 

pentru ca soluția pronunțată să fie una justă și fundamentată. Însă rolul activ este, deopotrivă, 

necesar pentru ca instanța națională să recurgă la mijloacele procedurale de cooperare cu 

Comisia Europeană, indiferent dacă acțiunea în despăgubire se întemeiază pe o decizie a forului 

european sau a unei autorități naționale. Fără a face vreo distincție sub aspectul tipului acțiunii, 

prin rolul central pe care îl are în materie, Comisia Europeană asigură sprijin instanțelor 

naționale în aplicarea directă a prevederilor art.101 și art.102. 

În secțiunea a patra din acest Capitol, teza se apleacă asupra problemei prescripției 

extinctive, noul cadru legal instituind un regim derogatoriu de la sistemele naționale. Astfel, 

termenul de prescripție este stabilit la nivelul de cel puțin 5 ani, iar pe durata oricărei proceduri 

administrative acest termen este întrerupt sau se suspendă, în funcție de opțiunea fiecărui stat 

membru. Aceasta înseamnă că persoana prejudiciată este protejată de curgerea termenului de 

prescripție împotriva sa. Cu alte cuvinte, protecția se aplică pe toată durata procedurilor de 

analiză preliminară sau de investigație ale autorității în materie de concurență și până la 

epuizarea unui an de la momentul când decizia de constatare a încălcării a devenit definitivă 

sau de la momentul finalizării procedurii administrative în alt mod. Sub aspectul momentului 

în care incepe sa curga termenul de prescripție, teza detaliză condițiile aplicabile.  

Lucrarea relevă o situatie aparte ce derivă din particularitatea deciziilor de constatare a 

încălcării care vizează mai multe întreprinderi, ce formulează acțiuni în anulare individuale. 

Cum suspendarea prescripției încetează la un an de la momentul când decizia este definitivă, 

se ridică întrebarea ce efect produce o hotărâre definitivă pronunțată în acțiunea în anulare 

formulată de întreprindere prin raportare la toate celelalte întreprinderi? Cu alte cuvinte, care 

este acea hotărâre definitivă care conferă caracter definitiv deciziei autorității sub aspectul 

curgerii termenului de prescripție? Teza prezintă lămuriri oferite în acest sens de jurisprudență.  

De asemenea, teza descrie situația în care se aplică termenul special de prescripție pe 

care noul cadru legal l-a impus pentru cazul în care întreprinderile care sunt exceptate de la 

răspunderea solidară sunt, totuși, obligate să repare prejudiciul produs de celelalte întreprinderi 

care au fost declarate insolvabile, fiind în faliment. Termenul special de prescripție, de 3 ani, 

începe să curgă de la momentul când hotărârea de declarare a falimentului celorlalte 

întreprinderi a devenit definitivă. 
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În Capitolul IV (Aspecte de drept internațional privat, protecția drepturilor 

fundamentale și răspunderea extracontractuală a Uniunii și a statelor membre), teza s-a 

concentrat, în esență, pe răspunsul la întrebări precum, care este legea procesuală aplicabilă și 

instanța competentă să judece o acțiune în despăgubire care se întemeiază pe o practică 

anticoncurențială ce are mai mulți autori, întreprinderi cu sediul în mai multe state membre sau 

state terțe, și mai multe victime, și acestea având sediul sau domiciliul în diferite state membre. 

De asemenea, teza a detaliat drepturile fundamentale aplicabile în procedura de constatare a 

unei practici anticoncurențiale, din perspectiva unei eventuale răspunderi extracontractuale a 

instituțiilor implicate. Teza atrage atenția asupra evitării confuziei dintre acțiunea în 

despăgubire întemeiată pe o decizie de constatare a unei practici anticoncurențiale și acțiunea 

în despăgubire ce are la bază încălcarea unor drepturi fundamentale de către instituții ale 

Uniunii sau ale statelor membre. 

Pornind de la premisa că aproape întotdeauna o practică interzisă de art.101 alin.(1) și 

art.102 conține un element de extraneitate, în condițiile în care sunt adeseori implicate 

întreprinderi din mai multe state membre, întrebarea ce lege se aplică acțiunilor în despăgubire 

este cât se poate de evidentă. Răspunsul îl regăsim în normele din Regulamentul (CE) 

nr.864/2007 și în jurisprudența dezvoltată de instanțele Uniunii în temeiul acestui act european. 

Astfel, din acest act se poate decela principiul potrivit căruia legea aplicabilă este legea țării în 

care piața a fost sau ar putea fi afectată de practica anticoncurențială interzisă. În măsura în 

care piața afectată sau potențial afectată este reprezentată de teritoriul mai multor țări, 

reclamantul are la îndemână posibilitatea de a alege, în anumite circumstanțe, instanța la care 

să își introducă acțiunea, întemeiată pe legea instanței sesizate, cu condiția afectării directe și 

substanțiale a pieței din statul membru respectiv. 

În ceea ce privește competența internațională a instanțelor statelor membre, teza face 

analiza în detaliu a prevederilor relevante ale Regulamentului (UE) nr.1215/2012. Astfel, sunt 

relevate normele care instituie competența generală a instanței de la domiciliul pârâtului, 

precum și cazurile în care de la aceste reguli se poate deroga. În aplicarea normelor privind 

competența specială, Curtea de Justiție a reținut că noțiunea locul unde s-a produs sau riscă să 

se producă fapta prejudiciabilă vizează atât locul materializării prejudiciului, cât și locul unde 

s-a produs evenimentul cauzator al acestui prejudiciu, astfel încât pârâtul poate fi acționat în 

justiție, la alegerea reclamantului, în fața instanței de la unul dintre cele două locuri. 

Jurisprudența în materia concurenței a relevat aspecte deosebit de problematice în stabilirea 

acestor factori de legătură, datorită complexității actelor materiale care compun practicile 

ilicite, soluțiile reținute de instanțe fiind în detaliu analizate în cadrul tezei. 
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În a doua secțiune a acestui Capitol sunt dezvoltate drepturile fundamentale aplicabile 

în procesul stabilirii încălcării prevederilor tratatului, ca și unele consecințe de decurg din 

nerespectarea acestora. Un principiu important ce reiese din clarificări oferite de Curtea de 

Justiție se referă la condițiile în care poate fi atrasă răspunderea extracontractuală a Comisiei 

Europene în cazul încălcării drepturilor fundamentale în cadrul procedurii administrative. În 

acest context, pe bună dreptate se deduce concluzia că aceleași condiții se aplică și autorităților 

naționale de concurență atunci când aplică prevederile art.101 sau art.102. Teza prezintă 

jurisprudența europeană care a relevat faptul că aceste condiții se aplică și instanțelor Uniunii, 

în masura în care acestea nu respectă drepturile fundamentale, precum obligația de soluționare 

a unei cauze într-un termen rezonabil. Reiese, prin urmare, că un standard comun al răspunderii 

extracontractuale este decelabil în jurisprudența Curții în cazul aplicării normelor de drept 

substanțial în materia concurenței cu încălcarea drepturilor fundamentale. 

În teză sunt prezentate și consecințele pe care o astfel de încălcare, sancționată de 

instanță cu anularea deciziei de constatare a încălcării art.101 alin.(1) sau art.102, le poate avea 

asupra pilonului privat.  

Teza atrage atenția, în cadrul concluziilor, asupra multiplelor obstacole ce persistă încă 

în calea unor acțiuni în despăgubire de succes, ale căror consecințe sunt vizibile și în România, 

unde, la șase ani de la adoptarea Directivei, acțiunile în despăgubire în materia concurenței sunt 

aproape inexistente, în pofida existenței unui cadru legal unitar asigurat în interiorul Uniunii. 

În acest context, considerăm că prezenta lucrare este de o utilitate practică incontestabilă atât 

pentru persoanele potențial prejudiciate, care pot  conștientiza mai ușor drepturile lor ocrotite 

direct de Tratat și mijloacele adecvate de valorificare a acestora, cât și pentru instanțele 

naționale competente, ce au, astfel, la îndemână un ghid conținând repere clare cu privire la 

elemente esențiale privind acțiunilor în despăgubire ce pot fi formulate în materia concurenței. 

Așa cum a fost ilustrat pe deplin în prezenta lucrare, sarcina instanțelor naționale în 

cazul soluționării unei acțiuni în despăgubire în materia dreptului european al concurenței 

depășește limitele unei analize pur juridice în sensul evaluării întrunirii elementelor constitutive 

ale răspunderii civile delictuale. Astfel, atât stabilirea existenței și întinderii prejudiciului, cât 

și existența faptei ilicite, în special, în cazul unei acțiuni ce nu se întemeiază pe o decizie a 

autorității, implică adeseori o analiză economică profundă. Existența unei practici judiciare 

bogate și dinamice în materie la nivel national implică o specializare deosebită a instanțelor 

competente. În acest scop, considerăm că această lucrare oferă instanțelor posibilitatea de a 

cunoaște în mod real instrumentele de care dispun pentru o aplicare efectivă a dispozițiilor 

art.101 și art.102 din tratat, potrivit dreptului și jurisprudenței unionale în materie. 


