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16

Editura
Consiliul Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială,
Sănătate şi Consumatori
Consiliul Mediu
şi alţii (altele)
etcetera
pe baza previziunilor
pe baza rezultatelor
ex-articolul, fostul articol
Consiliul Educaţie, Tineret, Cultură şi Sport
Fondul Monetar Internaţional
Acordul General pentru Tarife şi Comerţ
în ansamblu, sumar
id est, adică
înainte de Hristos
în acelaşi loc, tot acolo, în aceeaşi lucrare
acelaşi autor
în aceea vreme
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Introducere

Introducere
„Dintre toate afacerile omenirii,
niciuna nu este mai mare decât concurenţa”.
Henry Clay1
Procesul de construcţie europeană îşi găseşte începuturile în anii 1950, într-un context
economico-politic zbuciumat, marcat de numeroase schimbări şi încercări de realizare a
unor forme trainice de cooperare internaţională (i.e. Organizaţia Europeană pentru
Cooperare Economică – 1948; Uniunea Europei de Vest – 1948, Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord ş.a.).
Şase state ale Europei de Vest: Franţa, Republica Federală Germania, Italia, Belgia,
Olanda şi Luxemburg decid semnarea Tratatului privind înfiinţarea Comunităţii Europene a
Cărbunelui şi a Oţelului (CECO) în 1951. Ulterior, la Roma, în data de 25 martie 1957 se
semnează tratatele de înfiinţare a Comunităţii Economice Europene (CEE) şi a Comunităţii
Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom). Cele trei Comunităţi Europene au
înregistrat o evoluţie spectaculoasă de-a lungul anilor pe planul cooperării politice, mărind
considerabil numărul statelor membre, respectiv cel al domeniilor de cooperare. De la
prima extindere, care a avut loc în 1973, odată cu aderarea Marii Britanii, a Danemarcei şi
Irlandei, am fost martorii mai multor valuri de extindere care au marcat aderarea: Greciei
(1981); Portugaliei şi Spaniei (1986); Suediei, Austriei şi Finlandei (1995); Sloveniei,
Slovaciei, Letoniei, Ungariei, Ciprului, Cehiei, Maltei, Poloniei, Estoniei şi Lituaniei;
Bulgariei şi României (2007), iar în cele din urmă a Croaţiei (2013).
Necesitatea apariţiei unui cadru legal eficient care să asigure funcţionarea corespunzătoare a pieţei europene s-a făcut simţită încă de la începuturile construcţiei unionale.
Atingerea acestui obiectiv ar fi fost imposibilă fără existenţa unei politici în domeniul
concurenţei. În acest sens, Tratatul de la Roma a pus bazele unui sistem menit să împiedice
denaturarea concurenţei în interiorul Comunităţii. Actul Unic European, în vigoare
începând cu 1 iulie 1987, a revizuit Tratatul de la Roma şi a introdus conceptul pieţei unice
europene şi al cooperării politice între Comunităţi. Tratatul privind Uniunea Europeană,
semnat la Maastricht în data de 7 februarie 1992, a pus bazele Uniunii Europene de astăzi.
Acesta a modificat Tratatul CE şi Tratatul Euratom, fiind considerat actul constitutiv al
Uniunii Europene, reprezentând cea mai semnificativă reformă de la constituirea celor trei
comunităţi. Dispoziţiile Tratatului de la Maastricht au consolidat principiile unei economii
de piaţă cu liberă concurenţă, context în care se reliefa relaţia dintre concurenţă şi progresul
economic şi social (art. 2 din Tratatul UE). Au urmat alte două tratate de reformă a
tratatelor de înfiinţare ale Comunităţilor Europene: Tratatul de la Amsterdam, semnat la 2
octombrie 1997 şi intrat în vigoare la 1 mai 1999, şi, respectiv, Tratatul de la Nisa, semnat
de şefii de state şi de guverne ai statelor membre UE la 26 februarie 2001, în vigoare la
1 februarie 2003.
1

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

1852.
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