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Au niveau du droit, l’espace économique peut être mis en évidence par
l’intermédiaire du phénomène de la réglementation de l’économie, fait qui met en premier
plan l’institution du pouvoir public et les modalités d’intervention de celui-ci. Pourtant, le
pouvoir d’auto-réglementation de l’économie, par les impulsions reçues au niveau de
l’initiative privée, constituent aussi une réalité qui doit être prise en considération. Ainsi, le
problème du règlement du phénomène économique ne peut être élucidé que par
l’intermédiaire de la « lutte continue » entretenue au niveau de l’économie entre les deux
éléments du couple fonctionnel public-privé, fait qui met en discussion le déplacement
continuel des frontières entre et du public et du privé dans ce domaine.
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1. ExistenĠa unui ascendent al publicului asupra privatului?1 EvoluĠiile
contemporane în sfera reglementării economiei atestă diversitatea relaĠiilor întreĠinute în
acest domeniu între public úi privat. Se impune astfel o conturare a dimensiunii acestui
raport ce influenĠează orice normare din spaĠiul economic.
Dogmatismul juridic pare însă a nu acorda credibilitate coexistenĠei alternative
public úi privat, mai mult sau mai puĠin pacifistă, în reglementarea economiei, propunând o
altă formulare: publicul sau privatul. Deci, potrivit unei reprezentări răspândite a
fenomenului juridic, regula de drept ar fi de origine etatică, fapt ce derivă din însăúi esenĠa
sa. Astfel, reunirea acestor concepte la nivelul spaĠiului economic s-ar părea că n-ar putea fi
operată, orice reglementare a economiei manifestând ineluctabil influenĠa publicului asupra
privatului. Practic, având nevoie de intervenĠia statală, sistemul economic nu ar putea să se
exprime doar prin legile nescrise ale pieĠei.
Reglementarea, prin definiĠie, se opune autoreglementării. ExistenĠa reglementării
etatice a economiei înfrânge la prima vedere privatul. Totuúi, puterea de autoreglementare a
privatului pare a se menĠine prin prisma existenĠei a spaĠiilor vide de drept, a unui non-drept
economic, o fenomenul dereglementării, redând parĠial societăĠii civile puterea de
autoorganizare2. O astfel de înĠelegere minimalistă nu este totuúi ineluctabilă. ProducĠia
normativă reprezintă mai mult decât o expresie a unui simplu monopol etatic, lărgirea sferei
dreptului în lumina gîndirii filozofice rezultând din doctrina juridică a însăúi relaĠiilor
economice.
Drept urmare, domeniul relaĠiilor economice internaĠionale a apărut ca un teren
fertil al tentativelor de depăúire a unei teorii etatiste a surselor dreptului: sub numele de lex
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mercatoria a fost propus a se admite existenĠa unui drept destinat a asigura regularizarea
operaĠiilor de piaĠă fără a fi canalizate de regulile statale3.
Reglementarea economică ar proveni astfel esenĠial din iniĠiativa privată detaúată
de dreptul etatic chiar dacă acesta dispune de numeroase mijloace de a i se opune,
restabilind astfel din punct de vedere al surselor dreptului un eventual partaj public-privat.
Redând o posibilă dimensiune subiectului în cauză, acesta pare a se orienta asupra unei
reflexii de ansamblu cu privire la sursele dreptului - monism sau pluralism, surse formale úi
informale - denaturând perspeciva privată redată mai sus.
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2. Problematica public - privat. Pentru a admite prezenĠa conjugată a publicului
cu a privatului în ceea ce priveúte reglementarea economiei, se pune întrebarea dacă
distincĠia între drept public úi drept privat nu poate să servească drept criteriu. CoexistenĠa
normelor de drept privat economic úi de drept public economic pare a atesta o delimitare
bine fondată raportată la studiul reglementării economiei. Aparentul avantaj al distincĠiei sar manifesta conducând la o anumită opoziĠie: interesul general - interesul particular.
a) Interes general - interes particular. O asemenea manieră de delimitare
conduce la repartiĠia între public, pe de o parte (drept public úi interes general), úi privat, pe
de altă parte (drept privat úi inters particular). Aceste distincĠii nu sunt însă suficiente pentru
a soluĠiona problema în cauză: separarea dreptului în drept public úi drept privat nu se
reflectă decât imperfect în disocierea interes general - interes particular, ceea ce
demonstrează tocmai reglementarea economiei. De altfel, această distincĠie nu devine
operantă decât prin aproximări deformate. De exemplu, existenĠa regulilor imperative în
domeniul economic se înscrie în noĠiunea de ordine publică. Prin prisma unei asemenea
noĠiuni interesul general poate fi luat în considerare pentru a decide dacă o regulă este sau
nu imperativă. “Interes general, ordine publică: se poate spune deci că ne găsim în
domeniul dreptului public?”. Putem să ne îndoim de acesta, iar a face apel la asemenea
termeni aflaĠi în opoziĠie nu conduce la delimitarea ab initio a liniilor directoare, ci doar la
conturarea de ansamblu a problemei4.
Din aceste remarce preliminare rezultă că o apropiere pur formalistă a acestui
fenomen trebuie să fie abandonată: dincolo de originea normelor, conĠinutul acestora va
trebui să servească drept criteriu. Astfel, subiectul se înĠelege în maniera următoare: “prin
conĠinutul său, sensul său, în ce măsură reglementarea economiei evidenĠiază un ascendent
al publicului asupra privatului?”. Trebuie subliniat că, sub acest aspect, eficacitatea
reglementării, incidenĠa reală asupra economiei, nu este tot timpul dovedită. Acest lucru
rezultă indubitabil din însăúi existenĠa reală a ceea ce s-a numit sector informal5, sau
economie ilegală, concept a cărui existenĠă se desfăúoară la graniĠa stabilită prin
reglementare.
Concluzia firească ce se poate deduce este aceea că în ciuda existenĠei
fenomenului de reglementare, de multe ori acesta poate fi ignorat úi deci ineficient (din ce
în ce mai mult “excesul de reglementare” nu face decât “să incite” dezvoltarea sectorului
informal; de exemplu, amplificarea fenomenelor de fraudă fiscală prin care se încearcă
ocolirea graniĠelor stabilite prin lege pentru comportamentul economic).
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Acest fenomen de ignorare a reglementărilor în domeniul economic are radăcini
adânci, vehiculându-se ideea că dincolo de reglementarea însăúi, “miracolul în economie
rezultă esenĠial din factori culturali: dintr-un ethos de încredere competitivă, înĠeles ca úi
caracteristici ce compun un ansamblu coerent de comportamente úi mentalităĠi”6, concluzia
fiind că în economie reuúita individuală depinde mai mult de fiecare úi mai puĠin de
fenomenul reglementării. Abordarea economiei doar din punct de vedere al existenĠei
reglementării, nu úi din punct de vedere al eficienĠei sale, trebuie să fie făcută prin raportare
directă la public úi privat din perspectiva substanĠială a regulilor.
b) Publicul. Publicul face referire directă la intervenĠia statului amintind în
domeniul economic de noĠiunea de “intervenĠionism”; asemenea intervenĠii sunt plasate sub
semnul diversităĠii: a interzice, a autoriza, a ordona, a supraveghea, a exploata - pare că
“Totul devine public”7.
Unor tipuri diferite de intervenĠii le corespund diferite modele de organizare
statală precum statul jandarm sau statul providenĠă. IntervenĠionismul atestă o imixtiune a
unei persoane în treburi care nu îi aparĠin, sugerând o ingerinĠă a instituĠiilor publice într-o
sferă care, în mod normal, nu le aparĠine. AlĠii însă, se îndoiesc cu privire la o asemenea
calificare a acestui fenomen de ingerinĠă, exprimând ideea că intervenĠionismul constă în
exercitarea de către stat a funcĠiilor sale generale, rezultând deci, că statului trebuie să-i fie
recunoscută competenĠa în economie în egală măsură ca úi în alte domenii pentru că “totul e
economic: a spune că autoritatea publică nu-úi găseúte locul în aceste materii înseamnă a
spune că autoritatea publică nu-úi găseúte locul niciunde”8.
c) Privatul. Privatul se defineúte prin contrast: “privat de ce?”. Un posibil răspuns
ar putea fi - privat de intervenĠia publicului. Dacă rolul publicului se defineúte prin
raportare la “intervenĠionism”, privatul îúi găseúte locul în noĠiunea de
“liberalism”(economic), rezultat al unei doctrine ce se fundamentează pe interzicerea
încălcării sau împiedicării exerciĠiului libertăĠii economice úi al liberului acces al antreprizei
private. În dezvoltarea sa acest curent prezintă totuúi anumite nuanĠe. Astfel, clasicii úi
neoclasicii condamnă de principiu orice intervenĠie etatică. Adam Smith9, cu a sa teorie a
“mâinii invizibile”, afirmă că urmărirea de fiecare a interesului propriu conduce la
realizarea interesului general astfel încât “armonia acestor două tipuri de interese este
naturală”, deci orice intervenĠie statală trebuie cu necesitate să fie limitată.
d) Modele de imaginare a relaĠiei public - privat. Având drept punct de plecare
acest model au fost dezvoltate în timp diferite forme de gândire: fie s-a dorit imaginarea
unui anumit rol statului, însărcinat cu supravegherea “regulii jocului” sau pentru a remedia
insuficienĠele pieĠei, fie s-a dorit justificarea intervenĠiei sale în crizele economice, fie,
pentru curentul liberalist, s-a dorit respingerea oricărei forme de prezenĠă statală în viaĠa
economică10.
Se impune, în urma celor evidenĠiate până în acest moment, o primă concluzie
intermediară: gândirea economică úi filozofică dau răspunsuri nuanĠate plecând de la

Acest fenomen de ignorare a reglementărilor în domeniul economic are radăcini
adânci, vehiculându-se ideea că dincolo de reglementarea însăúi, “miracolul în economie
rezultă esenĠial din factori culturali: dintr-un ethos de încredere competitivă, înĠeles ca úi
caracteristici ce compun un ansamblu coerent de comportamente úi mentalităĠi”6, concluzia
fiind că în economie reuúita individuală depinde mai mult de fiecare úi mai puĠin de
fenomenul reglementării. Abordarea economiei doar din punct de vedere al existenĠei
reglementării, nu úi din punct de vedere al eficienĠei sale, trebuie să fie făcută prin raportare
directă la public úi privat din perspectiva substanĠială a regulilor.
b) Publicul. Publicul face referire directă la intervenĠia statului amintind în
domeniul economic de noĠiunea de “intervenĠionism”; asemenea intervenĠii sunt plasate sub
semnul diversităĠii: a interzice, a autoriza, a ordona, a supraveghea, a exploata - pare că
“Totul devine public”7.
Unor tipuri diferite de intervenĠii le corespund diferite modele de organizare
statală precum statul jandarm sau statul providenĠă. IntervenĠionismul atestă o imixtiune a
unei persoane în treburi care nu îi aparĠin, sugerând o ingerinĠă a instituĠiilor publice într-o
sferă care, în mod normal, nu le aparĠine. AlĠii însă, se îndoiesc cu privire la o asemenea
calificare a acestui fenomen de ingerinĠă, exprimând ideea că intervenĠionismul constă în
exercitarea de către stat a funcĠiilor sale generale, rezultând deci, că statului trebuie să-i fie
recunoscută competenĠa în economie în egală măsură ca úi în alte domenii pentru că “totul e
economic: a spune că autoritatea publică nu-úi găseúte locul în aceste materii înseamnă a
spune că autoritatea publică nu-úi găseúte locul niciunde”8.
c) Privatul. Privatul se defineúte prin contrast: “privat de ce?”. Un posibil răspuns
ar putea fi - privat de intervenĠia publicului. Dacă rolul publicului se defineúte prin
raportare la “intervenĠionism”, privatul îúi găseúte locul în noĠiunea de
“liberalism”(economic), rezultat al unei doctrine ce se fundamentează pe interzicerea
încălcării sau împiedicării exerciĠiului libertăĠii economice úi al liberului acces al antreprizei
private. În dezvoltarea sa acest curent prezintă totuúi anumite nuanĠe. Astfel, clasicii úi
neoclasicii condamnă de principiu orice intervenĠie etatică. Adam Smith9, cu a sa teorie a
“mâinii invizibile”, afirmă că urmărirea de fiecare a interesului propriu conduce la
realizarea interesului general astfel încât “armonia acestor două tipuri de interese este
naturală”, deci orice intervenĠie statală trebuie cu necesitate să fie limitată.
d) Modele de imaginare a relaĠiei public - privat. Având drept punct de plecare
acest model au fost dezvoltate în timp diferite forme de gândire: fie s-a dorit imaginarea
unui anumit rol statului, însărcinat cu supravegherea “regulii jocului” sau pentru a remedia
insuficienĠele pieĠei, fie s-a dorit justificarea intervenĠiei sale în crizele economice, fie,
pentru curentul liberalist, s-a dorit respingerea oricărei forme de prezenĠă statală în viaĠa
economică10.
Se impune, în urma celor evidenĠiate până în acest moment, o primă concluzie
intermediară: gândirea economică úi filozofică dau răspunsuri nuanĠate plecând de la

6

6

DOMINIQUE BUREAU, op.cit, p.319.
G. RIPERT, Le déclin du droit, Ed. LGDJ, chap. II, 1949, în DOMINIQUE BUREAU, op.cit,
p.320,322.
8
DOMINIQUE BUREAU, op.cit, p.320.
9
ADAM SMITH, AvuĠia naĠiunilor.Cercetare asupra naturii úi cauzelor ei, vol.I úi II, Ed. Academiei
Române, Bucureúti, 1965
10
DOMINIQUE BUREAU, op.cit,p.321.

DOMINIQUE BUREAU, op.cit, p.319.
G. RIPERT, Le déclin du droit, Ed. LGDJ, chap. II, 1949, în DOMINIQUE BUREAU, op.cit,
p.320,322.
8
DOMINIQUE BUREAU, op.cit, p.320.
9
ADAM SMITH, AvuĠia naĠiunilor.Cercetare asupra naturii úi cauzelor ei, vol.I úi II, Ed. Academiei
Române, Bucureúti, 1965
10
DOMINIQUE BUREAU, op.cit,p.321.

150

150

7

7

Revista de ùtiinĠe Juridice

Revista de ùtiinĠe Juridice

competenĠa naturală pe care o are statul în domeniul economic úi până la afirmarea
incompetenĠei radicale11.
Aceste nuanĠe rezultă din dificultăĠile de admitere a unei competenĠe limitate a
statului úi de fixare a limitelor acestei competenĠe limitate. Deci, toată dezbaterea publicprivat se transformă în competenĠa statului de a interveni în domeniul economic, din punct
de vedere al necesităĠii, legitimităĠii sau eficacităĠii unei anumite intervenĠii.
O altă chestiune ce se impune a fi precizată este de a afla locul pe care dreptul
pozitiv îl rezervă unor asemenea modele de gândire. În general, se constată că statul nu
rămâne niciodată total indiferent în ceea ce priveúte reglementarea raporturilor economice,
finalităĠile intervenĠiei puterii publice fiind variabile12. Încercarea permanentă de găsire a
soluĠiilor pentru “concilierea interesului general cu cel al antreprizei, grija de eficacitate úi
moralitate a comportamentelor, această combinaĠie de autonomie úi reglementare”13,
corespunzătoare spiritului colbertist, constituie aspecte ce par a impregna acĠiunea puterii
publice raportată la antrepriza privată. Perspectiva istorică dovedeúte deci că locurile
publicului úi privatului nu sunt “intangibile”, că acestă materie este animată de numeroase
mutaĠii, miúcările public-privat nefiind rezultatul exclusiv al gândirii juridico-filozoficoeconomice, ci úi al rolului important jucat de factori pur conjuncturali.
Toată problematica public-privat pare a fi plastă în termeni aflaĠi în opoziĠie de
genul intervenĠionism-liberalism, drept public-drept privat, puteri publice-puteri private,
antreprize publice-antreprize private, ordine publică-ordine privată, dar, de fapt, se poate
spune că aceste distincĠii tradiĠionale nu sunt niúte tranúări definitive.
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3. Deplasarea graniĠelor dinspre public spre privat. Potrivit exclamaĠiei lui G.
Ripert în momentul 1949 “totul devine public14”. Ne putem întreba dacă cumva, prin
contrast, astăzi totul devine privat. Această afirmaĠie, utilizată des în perioada
contemporană (era neoliberalismului dominată de pricipiul libertăĠii comerĠului úi
industriei), trebuie a fi verificată pornind de la conceptele fundamentale ale materiei:
antrepriza úi piaĠa.
a) Antrepriza. Abordarea din punct de vedere a simplei prezenĠe a antreprizei pe
piaĠă relevă faptul că frontierele par a se miúca mai degrabă dinspre public înspre privat (de
exemplu, în ceea ce priveúte structura antreprizelor, o astfel de mutaĠie este evidentă prin
prisma valului contemporan de privatizări a monopolurilor publice de la nivelul societăĠii
româneúti). Realitatea se dovedeúte a fi în fapt mult mai complexă deoarece asemenea
operaĠiuni îúi găsesc fundamentul în motivaĠii de ordin diferit (politice, ideologice, finaciare
úi sociale) astfel încât miúcarea public-privat nu este univocă, ci este pendulantă, trecând
prin faze intermediare (exemplul cel mai graitor îl constituie valurile succesive de
naĠionalizări úi privatizări din perioada 1982-1989 din FranĠa)15. De multe ori, operaĠiunile
desfăúurate în numele “eficienĠei liberale” au fost realizate de autorităĠi administrative sub
atenta supraveghere a statului16.
Alte aspecte ale reglementării economiei par a marca însă, cu privire la structura
antreprizei, úi o miúcare inversă, dinspre privat înspre public. Un astfel de exemplu poate fi
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relevat în materia controlului francez al concentraĠiilor. Sistemul francez adoptă principiul
favorizării concentraĠiilor astfel încât rezultă un control selectiv al operaĠiunilor ce conferă
minstrului economiei puteri sporite. Trebuie precizat că operaĠiunea de concentrare17 nu
este supusă controlului etatic decât în cazul depăúirii anumitor limite prin care s-ar putea
aduce astfel atingere liberei concurenĠe: "nici o regulă de interdicĠie nu e stabilită a priori,
decizia fundamentându-se pe consideraĠii de pur oportunism fondate pe o eventuală
contribuĠie pe care proiectul de concentrare e susceptibil de a-l aduce progresului economic
sau progresului economic úi social, úi asta de o asemenea manieră suficientă pentru a
compensa atingerile concurenĠei ce rezultă"18
b) PiaĠa. Cât priveúte accesul pe piaĠă al antreprizei, miúcarea cea mai vizibilă
pare a fi tot dinspre public spre privat, acest lucru fiind susĠinut în sistemul francez de
consacrarea de către Consiliul ConstituĠional francez în 198219 a libertăĠii de a întreprinde,
adică “dreptul pentru orice persoană de a realiza activităĠi comerciale sau industriale după
propria opĠiune, fie achiziĠionând o antrepriză, fie preluând controlul asupra unei
antreprize”20. În general, libertatea de a întreprinde este înĠeleasă în mod tradiĠional ca o
libertate a persoanei private, fiind utilizată des în scopul limitării iniĠiativelor economice
provenite din partea persoanelor publice. Deci, acestă libertate devine astfel dublu
protectoare a intereselor private: pe de o parte, asigurând accesul liber pe piaĠă al acestora,
iar pe de altă parte, restricĠionând intrarea operatorilor publici pe piaĠă.
În sistemul de drept român, corespondentul libertăĠii de a întreprinde este redat
prin conceptul de "liberă iniĠiativă", concept introdus odată cu revizuirea constituĠională din
anul 200321 úi care constă în libertatea oricărei persoane de a nu fi împiedicată în voinĠa de
a interacĠiona din punct de vedere economic cu o alta pentru a realiza úi duce la bun sfârúit
proiecte de natură economică pentru atingerea unui scop proxim, creúterea patrimoniului.
Totuúi, abĠinerea puterii publice comportă numeroase excepĠii astfel încât
principiile diriguitoare ale acestei abĠineri devin depăúite. În fapt, principiile reale ce
marchează evoluĠia acestui domeniu se transpun în libertatea de acces a operatorilor publici
pe piaĠă úi în egalitatea condiĠiilor de concurenĠă între aceútia úi operatorii privaĠi. Astfel,
deplasarea graniĠelor pare a profita operatorilor publici care au acces liber pe piaĠă, úi nu
doar în cazuri particulare, cum ar fi, de exemplu, lipsa iniĠiativei private într-un anumit
domeniu.
c) IntervenĠia statului úi libertatea de a întreprinde. RelaĠia antrepriză privatălibertatea de a întreprinde impune lămurirea atitudinii pe care trebuie să o aibă statul: va
interveni sau nu? Răspunsul este cu necesitate afirmativ - statul trebuie să intervină. SpaĠiul
de libertate al antreprizelor sau antreprenorilor privaĠi nu poate fi măsurat doar prin simpla
enunĠare a unor principii constituĠionale, ci se măsoară prin examinarea limitelor pe care
dreptul pozitiv (este vorba de dreptul creat de stat) le aduce iniĠiativei individuale.
Modalitatea generală prin care statul intervine relevă o intervenĠie de tip tripartit: pentru
încurajarea libertăĠii de a întreprinde, pentru limitarea (ponderarea) libertăĠii de a
întreprinde úi intervenĠia în ceea ce priveúte jocul concurenĠei care trebuie să fie liber.
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ModalităĠile concrete prin care statul intervine úi încurajează dezvoltarea
exerciĠiului libertăĠii de a întreprinde constau în principal în motivaĠii financiare úi fiscale
(prime, exonerări sau reeúalonări a impozitelor datorate bugetelor de stat, politica de preĠuri
în anumite domenii etc.) deoarece “obiectivul oricărei politici economice responsabile este
de a favoriza actul de a întreprinde”22. Alte intevenĠii etatice, din contră, au drept scop
limitarea exerciĠiului libertăĠii de a întreprinde - reglementarea incompatibilităĠilor23,
decăderilor din drepturi, incapacităĠilor24, anumitor interdicĠii de a accede la o activitate
economică25 deoarece “acestea nu sunt restricĠii ale libertăĠii de a întreprinde ci condiĠii
impuse de cerinĠele de eficacitate úi securitate ale exerciĠiului acestei libertăĠi atât pentru cel
care o realizează, cât úi pentru clienĠii săi úi pentru colectivitate”26. De asemenea, alte
limitări pot avea drept obiect protecĠia anumitor activităĠi economice determinate27.
IntervenĠia statului în jocul concurenĠei văzută prin prisma măsurilor statale de
încurajare a libertăĠii de a întreprinde a antreprizei private a primit interpretări nuanĠate în
planul dreptului internaĠional. Astfel, când statul ajută o antrepriză determinată el modifică
împrejurările concurenĠei úi erodează egalitatea de mijloace. Însă, asemenea ajutoare, s-a
estimat că sunt indispensabile pentru a adapta antrepriza schimbării condiĠiilor de
concurenĠă úi pentru a-i dezvolta capacitatea concurenĠială în anumite sectoare. Această
atitudine rezultă úi din reglementările de drept comunitar european. Deúi Comisia
europeană enunĠă de principiu incompatibilitatea ajutoarelor de stat cu instituĠia pieĠei
comune europene, acest principiu european comportă numeroase excepĠii imperative sau
facultative precum: acordarea de ajutoare pentru remedierea perturbării grave a economiei
unui stat membru, pentru facilitarea dezvoltării anumitor activităĠi sau regiuni europene, în
condiĠiile în care aceste ajutoare nu alterează condiĠiile schimbului într-o asemenea măsură
încât ar fi contrare interesului comun28.
În urma celor precizate anterior se impun câteva concluzii:
- o primă concluzie se exprimă ca un paradox - când libertatea este cel mai explicit
afirmată, acest lucru se realizează în scopul de a o restrânge în acelaúi timp (momentul
dobândirii de valoare constituĠională a libertăĠii de a întreprinde în dreptul francez coincide
cu momentul discuĠiilor contradictorii pe marginea Legii naĠionalizărilor din 1982);

ModalităĠile concrete prin care statul intervine úi încurajează dezvoltarea
exerciĠiului libertăĠii de a întreprinde constau în principal în motivaĠii financiare úi fiscale
(prime, exonerări sau reeúalonări a impozitelor datorate bugetelor de stat, politica de preĠuri
în anumite domenii etc.) deoarece “obiectivul oricărei politici economice responsabile este
de a favoriza actul de a întreprinde”22. Alte intevenĠii etatice, din contră, au drept scop
limitarea exerciĠiului libertăĠii de a întreprinde - reglementarea incompatibilităĠilor23,
decăderilor din drepturi, incapacităĠilor24, anumitor interdicĠii de a accede la o activitate
economică25 deoarece “acestea nu sunt restricĠii ale libertăĠii de a întreprinde ci condiĠii
impuse de cerinĠele de eficacitate úi securitate ale exerciĠiului acestei libertăĠi atât pentru cel
care o realizează, cât úi pentru clienĠii săi úi pentru colectivitate”26. De asemenea, alte
limitări pot avea drept obiect protecĠia anumitor activităĠi economice determinate27.
IntervenĠia statului în jocul concurenĠei văzută prin prisma măsurilor statale de
încurajare a libertăĠii de a întreprinde a antreprizei private a primit interpretări nuanĠate în
planul dreptului internaĠional. Astfel, când statul ajută o antrepriză determinată el modifică
împrejurările concurenĠei úi erodează egalitatea de mijloace. Însă, asemenea ajutoare, s-a
estimat că sunt indispensabile pentru a adapta antrepriza schimbării condiĠiilor de
concurenĠă úi pentru a-i dezvolta capacitatea concurenĠială în anumite sectoare. Această
atitudine rezultă úi din reglementările de drept comunitar european. Deúi Comisia
europeană enunĠă de principiu incompatibilitatea ajutoarelor de stat cu instituĠia pieĠei
comune europene, acest principiu european comportă numeroase excepĠii imperative sau
facultative precum: acordarea de ajutoare pentru remedierea perturbării grave a economiei
unui stat membru, pentru facilitarea dezvoltării anumitor activităĠi sau regiuni europene, în
condiĠiile în care aceste ajutoare nu alterează condiĠiile schimbului într-o asemenea măsură
încât ar fi contrare interesului comun28.
În urma celor precizate anterior se impun câteva concluzii:
- o primă concluzie se exprimă ca un paradox - când libertatea este cel mai explicit
afirmată, acest lucru se realizează în scopul de a o restrânge în acelaúi timp (momentul
dobândirii de valoare constituĠională a libertăĠii de a întreprinde în dreptul francez coincide
cu momentul discuĠiilor contradictorii pe marginea Legii naĠionalizărilor din 1982);

22
A. MADELIN, Chers compatriotes, Ed. J-Cl. Lattes, 1994, p.65 în DOMINIQUE BUREAU,
op.cit, p.324.
23
imposibilitatea exercitării de activităĠi economice de către persoanele care deĠin anumite funcĠii sau
profesii legate de interesele generale ale societăĠii: funcĠionarii publici, magistraĠii, ofiĠerii,
diplomaĠii, avocaĠii, notarii, medicii.
24
imposibilitatea încheierii de acte juridice pentru anumite categorii de persoane - minorii úi
persoanele puse sub interdicĠie.
25
existenĠa monopolului, indiferent de natura sa, fie că este vorba de monopol de stat care
obstrucĠionează posibilitatea de acces la úi exercitare a anumitor activităĠi economice (fabricarea úi
comercializarea armamentului, muniĠiilor úi explozibililor, producerea úi comercializarea
stupefiantelor etc.) a anumitor categorii de persoane, fie că este vorba de monopol rezultat din
exercitarea anumitor activităĠi economice (autor, creator, inventator) ocrotit de existenĠa dreptului de
proprietate intelectuală sau industrială.
26
B. GOLDMAN, La liberté du commerce dans les pays developpes, în Liberte et droit economique,
Ed. Dalloz, 1994, p.98 în DOMINIQUE BUREAU, op.cit, p.325.
27
de exemplu, Legea franceză Royer din 27 decembrie 1973, în scopul protejării micului comerĠ
supunea deschiderea de magazine mari unei autorizaĠii administrative prealabile - NICOLAS
MOLFESSIS, Le Conseil Constitutionnel et le droit privé, Ed. LGDJ, Paris, 1997, p.121.
28
DOMINIQUE BUREAU, op.cit, p.325.

22
A. MADELIN, Chers compatriotes, Ed. J-Cl. Lattes, 1994, p.65 în DOMINIQUE BUREAU,
op.cit, p.324.
23
imposibilitatea exercitării de activităĠi economice de către persoanele care deĠin anumite funcĠii sau
profesii legate de interesele generale ale societăĠii: funcĠionarii publici, magistraĠii, ofiĠerii,
diplomaĠii, avocaĠii, notarii, medicii.
24
imposibilitatea încheierii de acte juridice pentru anumite categorii de persoane - minorii úi
persoanele puse sub interdicĠie.
25
existenĠa monopolului, indiferent de natura sa, fie că este vorba de monopol de stat care
obstrucĠionează posibilitatea de acces la úi exercitare a anumitor activităĠi economice (fabricarea úi
comercializarea armamentului, muniĠiilor úi explozibililor, producerea úi comercializarea
stupefiantelor etc.) a anumitor categorii de persoane, fie că este vorba de monopol rezultat din
exercitarea anumitor activităĠi economice (autor, creator, inventator) ocrotit de existenĠa dreptului de
proprietate intelectuală sau industrială.
26
B. GOLDMAN, La liberté du commerce dans les pays developpes, în Liberte et droit economique,
Ed. Dalloz, 1994, p.98 în DOMINIQUE BUREAU, op.cit, p.325.
27
de exemplu, Legea franceză Royer din 27 decembrie 1973, în scopul protejării micului comerĠ
supunea deschiderea de magazine mari unei autorizaĠii administrative prealabile - NICOLAS
MOLFESSIS, Le Conseil Constitutionnel et le droit privé, Ed. LGDJ, Paris, 1997, p.121.
28
DOMINIQUE BUREAU, op.cit, p.325.

153

153

- libertatea de a întreprinde nu este o libertate publică absolută, ci comportă
diferite limite, impuse în general de apărarea interesului general, fapt enunĠat de însuúi
Consiliul ConstituĠional francez29;
- doctrina juridică pendulează frecvent úi se întreabă dacă exprimarea formală a
libertăĠii de a întreprinde are o reală semnificaĠie în condiĠiile în care “libertatea úi voinĠa de
a întreprinde sunt fundamentele activităĠilor comerciale úi artizanale”30 sau dacă scopul
acesteia nu este cumva de a face mai puĠin acceptabilă gravitatea atingerii care îi este adusă
în acelaúi timp.
În planul general al graniĠelor public-privat trebuie precizat ceea ce sugerează
principiul libertăĠii de a întreprinde de o manieră generală: pe de o parte, tot ceea ce este
acordat pieĠei este acordat libertăĠii, iar pe de altă parte, tot ceea ce este acordat
reglementării úi intervenĠiei puterii publice, oricât de “binevoitoare, competentă, liberală” ar
fi acesta, este retras libertăĠii31. Totuúi, în condiĠiile statului actual, asistenĠa acordată de
puterea publică nu pare a fi sistematic respinsă, libertatea nefiind deloc absolută datorită
unor obiective diverse: favorizarea concetrărilor în scopul contracarării marilor antreprize
străine, sau protejarea intereselor micilor comercianĠi úi industriaúi sub forma intervenĠiei
etatice justificată de apărarea interesului general sau a anumitor interese particulare32.
Constatăm deci că acestă deplasare a graniĠelor între public úi privat nu conduce la
dispariĠia totală a unuia dintre cele două domenii úi nu se efectuează de o manieră liniară,
reglementarea economiei prin prisma prezenĠei antreprizelor pe piaĠă rămânând o chestiune
dificil de rezolvat.
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4. Depăúirea graniĠelor public-privat. O depăúire a frontierelor dintre public úi
privat se manifestă astăzi sub diferite modalităĠi în domeniul economic. Acest fenomen are
loc în sensul în care frontierele sunt abandonate, deoarece numai corespund realităĠii:
opoziĠia tradiĠională între public úi privat devine astăzi relativă. Astfel, în domeniul
economic, avem deseori impresia că aceste frontiere se estompează, rezultând forme
hibride, fie că este vorba de calificarea intervenienĠilor în viata economică, fie că se are în
vedere natura intervenĠiilor puterii publice.
a) Calificarea intervenienĠilor. În ceea ce priveúte calificarea intervenienĠilor în
viaĠa economică, recurgerea la o autoritate administrativă independentă în scopul asigurării
reglementării pieĠei pare a avea drept rezultat o adevărată “dezangajare” a statului; statul
renunĠă la a acĠiona direct asupra structurilor sau de a se substitui agenĠilor economici úi
apelează la experĠi. Asistăm astfel la un fenomen ce poate fi privit din două unghiuri: fie
este vorba de crearea unui drept regulator ce asigură o deschidere a procesului legislativ
către societatea civilă, fie poate fi vorba de o manifestare mascată a statului ce dispune în
acest mod de noi mijloace de intervenĠie indirectă.
Totodată, recurgerea la aceste autorităĠi administrative se traduce printr-o dublă
semnificaĠie marcând pare-se o nouă concepĠie a statului în materie economică prin care se
creează trecerea de la un stat producător, care îúi asumă dezvoltarea úi asigurarea în mod
direct a gestionării unităĠilor economice, la un stat regulator care, de data aceasta, nu se
mai substituie agenĠilor economici, ci se limitează la a le impune anumite reguli Ġinute a fi
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ale jocului úi se străduieúte să le armonizeze acĠiunile. Rezultă deci, pe de o parte, că statul
lasă liber jocul iniĠiativei private, iar pe de altă parte, că statul acesta regulator este un stat
prezent în economie ca “o instanĠă tutelară însărcinată cu asigurarea menĠinerii marilor
echilibre”33, ceea ce nu este neaapărat sinonim cu dezangajarea.
AutorităĠile administrative independente lasă să se întrevadă “imaginea unui stat
depolitizat” ale cărui funcĠii de bază tind a fi asumate de instanĠe judecătoreúti neutre úi
obiective, independente de sfera politicului, úi astfel capabile să definească “condiĠiile unui
just echilibru între interesele sociale”. De asemenea, asistăm la o miúcare crescândă a
gradului de profesionalizare a acestor autorităĠi administrative explicabilă în contextul
gradului sporit de tehnicizare al problemelor ce le parvin spre soluĠionare, deúi suportă în
mod corelativ influenĠa pieĠei.
b) Calificarea antreprizei private. Oare ceea ce se întâmplă cu aceste autorităĠi
administrative independente poate fi aplicat úi antreprizelor? Un prim răspuns este negativ
având în vedere natura antreprizei, care poate fi atât privată, cât úi publică. Totuúi,
răspunsul devine nuanĠat în condiĠiile existenĠei unor forme hibride precum societăĠile
economice mixte cu participare public-privat sau antreprizele publice gestionate în forme
private34.
Conceptul de antrepriză privată ilustrează fenomenul de estompare a graniĠelor
public-privat. Reglementarea economiei pare să ateste că însuúi caracterul privat al
antreprizei este pus în cauză de dreptul pozitiv, úi aceasta nu datorită fenomenului de
integrare a antreprizei private în sectorul public sugerat aparent de miúcarea dată de
privatizările actuale, ci datorită faptului că actualmente se consideră necesar a se aprecia nu
interesul propriu al antreprizei, ci prin intermediul acesteia, interesul general35.
Astfel, în anii ’70 Comitetul francez al studiului pentru reforma antreprizei estima
că “aceasta realizează úi funcĠii de interes general”, idee exprimată anterior úi de Adam
Smith care enunĠa că legea naturală a pieĠei conduce interesele particulare spre satisfacerea
naturală a interesului general, gândirea liberală justificând astfel necesara dezangajare a
statului. La polul opus, s-a afirmat că acĠiunea antreprizei nu poate “spontan úi automat úi în
orice moment să coincidă cu interesul general”, deci rezultă că este necesar ca “orientările
interesului general să provină din intervenĠii exterioare antreprizei”36 care să emane din
partea entităĠii statale úi a autorităĠilor ce depind de aceasta. Datorită funcĠiei sale de interes
general antrepriza privată trebuie cu necesitate să nu dispară, iar intervenĠia directă a
statului în modalitatea de funcĠionare a acesteia trebuie să fie asociată cu riscurile asumate
de antrepriză.
În concluzie, depăúirea graniĠelor public-privat prin formele hibride úi luarea în
consideraĠie a interesului general prin intermediul antreprizei private nu se produce ca în
materia contractuală unde disputa între frontiere este tranúată de faptul că interesul
particular se găseúte limitat de interesul general, ci prin considerarea că antrepriza privată
"încarnează" interesul general.
c) Natura intervenĠiilor puterii publice. Pentru a verifica dacă natura
intervenĠiilor etatice poate conduce la depăúirea frontierelor dintre public úi privat trebuie să
apelăm la conceptul de economie concertată (contractuală), tip de economie ce se
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caracterizează prin faptul că intervenĠia statală nu se manifestă de o manieră autoritară, ci
folosind tiparul contractual. Despre acest model de economie s-a spus că este modalitatea
prin care se găseúte o cale între “socialismul autoritar úi constrângător úi “laisser fair-ul”
anarhic”37.
De asemenea, economia concertată reprezintă o “economie de dialog úi
colaborare”, factorii de răspundere publici úi privaĠi conútientizând problemele economice
úi sociale cu care se confruntă úi încercând să găsească împreună soluĠiile adecvate: “când
două persoane au nevoie una de alta, măsurile de forĠă úi autoritate sunt excluse negocierea se impune úi acordul e aproape de a fi încheiat. Interpenetrarea publicului úi
privatului devine evidentă; noĠiunea de serviciu public se diluează; interesele private se
armonizează cu interesul public úi astfel ia naútere caracterul mixt al economiei”38.
În urma acestor constatări preliminare se poate observa că o intervenĠie a statului,
de o anumită natură, sau mai bine spus într-o anumită manieră, este chiar necesară. Acestă
intervenĠie se traduce în planul dreptului prin fenomenul de reglementare a economiei ce
conduce la apariĠia unei ramuri de drept specifice: dreptul economic.
Se pune problema de a úti dacă acestă reglementare a economiei însăúi conduce la
o depăúire a graniĠelor public-privat. Orice acĠiune reglementatorie în economie pare a
traduce în fapt o influenĠare din partea publicului a regularităĠii raporturilor economice
desfăúurate. Ne putem întreba, de o manieră inversă, dacă nu cumva, atunci când dreptul
este pentru reglementare un simplu instrument, este de conceput úi o influenĠă a privatului
asupra acĠiunii statale?39 Răspunsul dat de doctrină acrediteză ideea că “aservirea dreptului
de către economie nu este un coúmar sumbru care să deranjeze periodic somnul civiliútilor,
ci un fenomen admis de doctrină úi prezent în societăĠile industriale contemporane”40. Deci,
elaborarea reglementărilor pare-se că devine tributară exigenĠelor pieĠei foarte
constrângătoare.
Astfel, statul creează reguli ce tind, “de cele mai multe ori, să gestioneze situaĠia,
ce sunt doar măsuri de acompaniere, traducerea sau formularea însăúi a exigenĠelor
pieĠei”41. Însă, datorită volumului foarte mare úi a multiplicării rapide a nevoilor
economice, ne confruntăm cu un alt fenomen: inflaĠia juridică42. De asemenea, pe lângă
producĠia normativă, úi sfera politică prin acĠiunile sale pare determinată în mod “exclusiv
de necesităĠile de adaptare tehnică la exigenĠele pieĠei”43, astfel încât are loc o trasformare a
discursului politic în discurs economic “dictat” de presiunea exercitată de piaĠă. Drept
urmare, “oricare ar fi proiectul de societate realizat de stat, oricare ar fi concepĠia asupra
libertăĠii úi constrângerii la care apelează instituĠia publică, piaĠa este aceea care îúi impune
propria lege”44.
O astfel de modalitate de depăúire a graniĠelor public-privat ar putea fi considerată
ca o viziune foarte pesimistă, dacă nu chiar tendenĠioasă. Se spune astăzi că ar trebuie să

caracterizează prin faptul că intervenĠia statală nu se manifestă de o manieră autoritară, ci
folosind tiparul contractual. Despre acest model de economie s-a spus că este modalitatea
prin care se găseúte o cale între “socialismul autoritar úi constrângător úi “laisser fair-ul”
anarhic”37.
De asemenea, economia concertată reprezintă o “economie de dialog úi
colaborare”, factorii de răspundere publici úi privaĠi conútientizând problemele economice
úi sociale cu care se confruntă úi încercând să găsească împreună soluĠiile adecvate: “când
două persoane au nevoie una de alta, măsurile de forĠă úi autoritate sunt excluse negocierea se impune úi acordul e aproape de a fi încheiat. Interpenetrarea publicului úi
privatului devine evidentă; noĠiunea de serviciu public se diluează; interesele private se
armonizează cu interesul public úi astfel ia naútere caracterul mixt al economiei”38.
În urma acestor constatări preliminare se poate observa că o intervenĠie a statului,
de o anumită natură, sau mai bine spus într-o anumită manieră, este chiar necesară. Acestă
intervenĠie se traduce în planul dreptului prin fenomenul de reglementare a economiei ce
conduce la apariĠia unei ramuri de drept specifice: dreptul economic.
Se pune problema de a úti dacă acestă reglementare a economiei însăúi conduce la
o depăúire a graniĠelor public-privat. Orice acĠiune reglementatorie în economie pare a
traduce în fapt o influenĠare din partea publicului a regularităĠii raporturilor economice
desfăúurate. Ne putem întreba, de o manieră inversă, dacă nu cumva, atunci când dreptul
este pentru reglementare un simplu instrument, este de conceput úi o influenĠă a privatului
asupra acĠiunii statale?39 Răspunsul dat de doctrină acrediteză ideea că “aservirea dreptului
de către economie nu este un coúmar sumbru care să deranjeze periodic somnul civiliútilor,
ci un fenomen admis de doctrină úi prezent în societăĠile industriale contemporane”40. Deci,
elaborarea reglementărilor pare-se că devine tributară exigenĠelor pieĠei foarte
constrângătoare.
Astfel, statul creează reguli ce tind, “de cele mai multe ori, să gestioneze situaĠia,
ce sunt doar măsuri de acompaniere, traducerea sau formularea însăúi a exigenĠelor
pieĠei”41. Însă, datorită volumului foarte mare úi a multiplicării rapide a nevoilor
economice, ne confruntăm cu un alt fenomen: inflaĠia juridică42. De asemenea, pe lângă
producĠia normativă, úi sfera politică prin acĠiunile sale pare determinată în mod “exclusiv
de necesităĠile de adaptare tehnică la exigenĠele pieĠei”43, astfel încât are loc o trasformare a
discursului politic în discurs economic “dictat” de presiunea exercitată de piaĠă. Drept
urmare, “oricare ar fi proiectul de societate realizat de stat, oricare ar fi concepĠia asupra
libertăĠii úi constrângerii la care apelează instituĠia publică, piaĠa este aceea care îúi impune
propria lege”44.
O astfel de modalitate de depăúire a graniĠelor public-privat ar putea fi considerată
ca o viziune foarte pesimistă, dacă nu chiar tendenĠioasă. Se spune astăzi că ar trebuie să
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“re-creăm” statul pentru că în contextul furnizat de economia mondială ca rezultat al
procesului contemporan de globalizare “competitivitatea unei tări nu depinde doar de
antreprizele sale, ci úi de competitivitatea instituĠiilor publice, (…) un stat prea greoi,
costisitor, centralizat constituind un handicap pentru competitivitatea globală a economiei
sale”45.
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