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Rezumat: Calificarea în dreptul interna ional privat european reprezint  o 
component  a interpret rii dreptului european, realizat  de Curtea de Justi ie a 
Uniunii Europene (CJUE). Plecând de la o cauz  recent solu ionat  de CJUE (C-59/19), 
în prima parte a lucr rii sunt clarificate no iunea de calificare i rolul CJUE în 
opera iunea de interpretare/calificare a dreptului european (1). În partea a doua este 
realizat  o analiz  a solu iei CJUE. De i calificarea f cut  prive te o ac iune în încetare 
pentru practici anticoncuren iale, are efecte indirecte asupra clauzelor abuzive din 
contractele de adeziune încheiate între profesioni ti (2). 

Cuvinte-cheie: calificarea în dreptul interna ional privat european; natur  
contractual  sau delictual ; Regulamentul Bruxelles I bis; contract de adeziune; clauze 
abuzive între profesioni ti 

Abstract: The characterisation in European Private International Law is a component 
of the interpretation of European Law by the Court of Justice of the European Union 
(CJEU). Starting from a case recently decided by the CJEU (C-59/19), in the first part of 
the paper at hand are clarified the notion of characterisation and the role of the CJEU 
in interpreting/characterising the European Law (1). In the second part, an analysis of 
the CJEU decision is made. Although the characterisation concerns a cessation claim 
for anti-competitive practices, it has indirect effects on the unfair terms in adhesion 
contracts concluded between professionals (2). 

Keywords: characterisation in private European international law, tortious or 
contractual nature, Brussels I bis Regulation, contract of adhesion, B2B unfair terms 

Introducere 

Pentru facila în elegere a problematicii calific rii în dreptul interna ional 
privat european vom clarifica, mai întâi, no iunile utilizate, explicând ce este 
calificarea, care este leg tura dintre calificare i interpretare, care este rolul Cur ii 

 
1  Profesor univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, 
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de Justi ie a Uniunii Europene (în continuare, CJUE) în opera iunea de 
interpretare a dreptului european i de calificare a diferitelor norme ori termeni 
juridici din legisla ia european . Vom prezenta apoi o cauz  din procedura 
întreb rilor preliminare, recent solu ionat  de CJUE, unde se pune problema 
calific rii în vederea stabilirii competen ei jurisdic ionale, conform prevederilor 
Regulamentului Bruxelles I bis2. Plecând de la concluziile avocatului general i de 
la solu ia CJUE pronun at  pe 24 noiembrie 2020, vom ar ta c  r spunsul la 
întrebarea preliminar  conduce la un efect secundar al ac iunii în încetarea 
practicilor anticoncuren iale: al turi de asigurarea unui climat concuren ial onest, 
protejeaz  într-un mod indirect i în subsidiar pe profesionistul-aderent într-un 
contract de adeziune, ce con ine clauze contractuale abuzive ori inechitabile.  

1. Calificarea în dreptul interna ional privat european 

În dreptul interna ional privat european calificarea este o component  a 
interpret rii dreptului european, CJUE având aceast  sarcin , în temeiul art. 19 
din Tratatul privind Uniunea European 3 i al art. 267 din Tratatul privind 
Func ionarea Uniunii Europene4. 

1.1. No iunea de calificare în dreptul interna ional privat 

Calificarea este opera iunea utilizat  în materia dreptului interna ional 
privat prin care instan a/autoritatea sesizat  cu solu ionarea unui litigiu îl 
încadreaz  într-o anumit  categorie, în scopul determin rii normei conflictuale, 
care va indica legea material  aplicabil . De exemplu, dac  una dintre p r ile 
contractante într-un contract cu element de extraneitate încheiat între 
profesioni ti, abuzeaz  de pozi ia sa dominant  pe pia  i impune condi ii 
contractuale inechitabile5, în ce categorie ar putea fi încadrat  ac iunea în 
încetare a practicii abuzive introdus  de cocontractantul s u: în materia 
contractual  sau delictual ?  

În doctrina din România, calificarea a fost definit  într-un mod similar, 
unii autori precizând, în plus, c  reprezint  o interpretare a no iunilor folosite de 
normele conflictuale pentru a indica legea aplicabil 6 ori „interpretarea no iunilor 
juridice cuprinse într-o norm  juridic , pentru a determina c rei categorii 
apar ine o situa ie juridic , precum i regulile aplicabile acelei situa ii”7 sau, pe 

 
2  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind 

competen a judiciar , recunoa terea i executarea hot rârilor în materie civil  i 
comercial , J.O., L 351, 20.12.2012 (supranumit Bruxelles I bis). 

3  Tratatul privind Uniunea European , J.O., C 326/13, 26.10.2012. 
4  Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene, J.O., C 326/164, 26.10.2012. 
5  În România, aceast  practic  este reglementat  în art. 6 alin. (1), lit. a) din Legea 

concuren ei, nr. 21/1996 cu modific rile i complet rile ulterioare, M. Of. nr. 153, 
29.2.2016. 

6  M.V. Jakot , Drept interna ional privat, vol. I, Editura Funda iei Chemarea, Ia i, 1997, p. 
210. 

7  I. Chelaru, Ghe. Gheorghiu, Drept interna ional privat, Editura C. H. Beck, Bucure ti, 
2007, pp. 45-46. 
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scurt, calificarea a fost privit  ca „o problem  logico-juridic  de interpretare”8. 
Într-o manier  asem n toare este definit  calificarea i în dreptul interna ional 
privat francez9.  

Problema calific rii se pune, de regul , dup  ce instan a/autoritatea 
sesizat  i-a stabilit competen a jurisdic ional  i trece la faza urm toare i anume 
aceea a determin rii legii aplicabile în vederea solu ion rii pe fond a litigiului, 
ceea ce presupune, mai întâi, solu ionarea conflictului de legi. Din acest motiv, 
opera iunea calific rii este tratat  de to i autorii în sfera solu ion rii conflictului 
de legi.  

În dreptul interna ional privat european, este posibil ca necesitatea 
calific rii s  apar  nu numai în faza solu ion rii conflictului de legi, ci i în faza 
anterioar , aceea a stabilirii competen ei jurisdic ionale. De i în dreptul 
interna ional privat european opera iunea calific rii nu este tratat  ca o institu ie 
de sine st t toare, ci ca o component  a interpret rii dreptului european, se afl  
printre preocup rile frecvente ale CJUE.  

1.2. Rolul CJUE în interpretarea dreptului european 

CJUE este o instan  independent  i suprana ional , investit  cu compe-
ten  exclusiv  de interpretare a dreptului Uniunii Europene (în continuare, UE). 
În materia procedurii pentru ob inerea unei hot râri preliminare10, CJUE 
interpreteaz  dreptul european în scopul evit rii apari iei în diferite state membre 
a unor jurispruden e divergente sau contrare dreptului UE. Judec torul na ional – 
indiferent de gradul de jurisdic ie - sesizeaz  CJUE ori de câte ori, în solu ionarea 
unui litigiu, apare o problem  de interpretare a dreptului UE. Sesizarea CJUE este 
obligatorie, dac  hot rârea dat  în litigiul în care s-a pus problema interpret rii 
dreptului UE nu poate fi atacat  cu nici o cale de atac. În acest mod se urm re te 
evitarea cre rii unei jurispruden e divergente la nivelul statelor membre. 
Sesizarea CJUE este facultativ , în sensul c  judec torul na ional are posibilitatea 
de a formula o cerere de pronun are a unei hot râri preliminare sau de a 

 
8  I. Macovei, Drept interna ional privat, în reglementarea Noului Cod civil i de procedur  

civil , Editura C. H. Beck, Bucure ti, 2011, p. 54. 
9  A se vedea, de exemplu, P. Mayer, V. Heuzé, Droit international privé, Editions 

Montchrestien, Paris, 2007, p. 117 i urm. 
10  Pentru natura juridic  a procedurii hot rârii preliminare, a se vedea, B. Andre an-

Grigoriu, Procedura hot rârilor preliminare, Editura Hamangiu, Bucure ti, 2011, p. 52 i 
urm.; de asemenea, a se vedea, pentru detalii referitoare la procedura hot rârilor 
preliminare, E.C. Mogîrzan, No iunea de chestiune prejudicial  i cea de ac iune în 
terminologia dreptului românesc i în cea a dreptului Uniunii Europene, Revista Dreptul, 
nr.5/2007, pp. 101-113; A. O. Alexandru, Invocarea chestiunii prejudiciale - obliga ie sau 
facultate a instan elor na ionale? în Analele tiin ifice ale Universit ii „Al. I. Cuza” 
Ia i, Tomul LIV, Stiin e Juridice, 2008, p. 147 i urm. 
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interpreta singur dreptul UE, atunci când hot rârea ce pronun  este supus  unei 
c i de atac11. 

Hot rârile CJUE intereseaz  dreptul interna ional privat al UE în m sura 
în care privesc interpretarea actelor normative din domeniul lui de reglementare. 
De exemplu, CJUE s-a pronun at, deja, cu privire la interpretarea unui mare 
num r de articole din Regulamentul Bruxelles I bis. Hot rârile CJUE sunt 
aplicabile în cauzele care au determinat formularea cererii pentru pronun area 
hot rârii preliminare, i, în acela i timp, acestea reprezint  izvor de drept, fiind 
utilizate în toate cauzele ulterioare asem n toare12. 

 
Care sunt regulile de interpretare utilizate de CJUE? 
Interpretarea dreptului UE nu se face dup  reguli explicite care s  fie 

cuprinse în legisla ia primar  sau secundar 13. În alte instrumente interna ionale 
sunt stabilite reguli clare de interpretare, cum exist , de exemplu, în Conven ia de 
la Viena din 1980 cu privire la vânzarea interna ional  de m rfuri14 (art. 7-9), în 
Conven ia de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor15 (art. 31-33) i în 
alte instrumente interna ionale hard law sau soft law16.  

Lipsa unor reguli de interpretare expres elaborate în acest scop nu 
înseamn  c  la nivelul CJUE interpretarea se face în mod arbitrar i discre ionar. 
Exist  reguli i metode de interpretare implicite, care se desprind din 
jurispruden a CJUE. Astfel, în principal, CJUE utilizeaz  metoda gramatical , 
metoda sistematic  i metoda teleologic 17 (în func ie de scop)18 în interpretarea 
dreptului european. De exemplu, CJUE ine seama în opera iunea interpret rii, 

 
11  I. Dragomir, G. A. Dragomir, Competen a Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene, în 

Studia Cluj-Napoca, p. 5. [Online] la http://studia.law.ubbcluj.ro/articol, accesat 
3.10.2020. 

12  M. Bogdan, Concise introduction to EU Private International Law, Europa Law 
Publishing, Groningen, 2012, p.15. 

13  Hannes Rösler, Interpretation of EU Law (Chapter I.16), în J. Basedow, G. Rühl, F. 
Ferrari, P. de Miguel Asensio (Editors), Encyclopedia of Private International Law, 
Edward Elgar Publishing, 2017, p. 979; G. Itzcovich, The Interpretation of Community 
Law by the European Court of Justice, în German Law Journal, vol. 10, nr. 5/2009, p. 
539. 

14  M.Of. nr. 54,19.3.1991. 
15  [Online] la https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf, 

accesat 27.11.2020. 
16 H. Rösler, op. cit, p. 979. 

17  K. Lenaerts, Interpretation and the Court of Justice: A Basis for Comparative Reflection, 
în The International Lawyer, vol. 41, nr. 4/2007, p. 1016 i urm.; I. McLeod, Legal 
Method, Palgrave Macmillan Publishing, Ninth edition, UK, 2013, pp. 315-321. Pentru o 
analiz  detaliat  a metodei teleologice de interpretare, N. Fennelly, Legal Interpretation 
at the European Court of Justice, Fordham International Law Journal, Vol. 20, nr. 
3/1996, p. 664 i urm. 

18  H. Rösler, op. cit, p. 979. 



Calificarea european  a ac iunii în r spundere civil  

115 

printre altele, de considerentele19 ce preced regulamentele sau directivele 
europene, din care se desprinde scopul actului normativ respectiv. De i prin 
opera iunea interpret rii, CJUE urm re te reconcilierea diferitelor culturi juridice 
din statele membre, elementele de drept comparat nu abund . Se evit  referirile 
directe la drepturile na ionale ale statelor membre pentru a nu prejudicia 
caracteristica dreptului european, aceea de drept autonom. CJUE d  no iunilor 
interpretate o conota ie autonom , independent  de accep iunile din legisla iile 
statelor membre20. 

2. Calificarea CJUE în cauza C-59/19 

Recent, în cauza C-59/19, s-a pus problema interpret rii no iunilor de 
materie contractual  i de materie delictual , a a cum sunt utilizate în art. 7 
punctul 1 i 2 din Regulamentul Bruxelles I bis.  

Conform art. 7.1. „O persoan  care are domiciliul pe teritoriul unui stat 
membru poate fi ac ionat  în justi ie într-un alt stat membru: (a) în materie 
contractual  [s.n. CTU], în fa a instan elor de la locul de executare a obliga iei în 
cauz ; (b) în sensul aplic rii prezentei dispozi ii i în absen a vreunei conven ii 
contrare, locul de executare a obliga iei în cauz  este: [...] în cazul prest rii de 
servicii, locul dintr-un stat membru unde, în temeiul contractului, au fost sau ar fi 
trebuit s  fie prestate serviciile; [...].”. Potrivit art. 7.2. o persoan  care are 
domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi ac ionat  în justi ie într-un alt 
stat membru „în materie delictual  i cvasidelictual  [s.n. CTU], în fa a instan elor 
de la locul unde s-a produs sau risc  s  se produc  fapta prejudiciabil .”. 

2.1. Situa ia de fapt în cauza Wikingerhof împotriva Booking.com (C-59/19) 

Wikingerhof, o societate prestatoare de servicii hoteliere cu sediul în 
Germania, a încheiat un contract cu Booking.com, cu sediul în Olanda, având ca 
obiect prestarea de servicii de intermediere pentru încheierea de contracte de 
loca iune pe termen scurt, cu regim hotelier, utilizând platforma Booking.com. 
Wikingerhof a pretins c  Booking.com impune condi ii contractuale inechitabile 
hotelierilor înscri i pe platform , ceea ce le cauzeaz  prejudicii. În acest context, a 
introdus o ac iune în încetarea practicilor contractuale inechitabile în fa a unei 
instan e din Germania. Acesta a solicitat încetarea, cu daune cominatorii, a 
practicilor folosite de Booking.com i anume: afi area pe platforma Booking.com 
a unui pre  ap rând ca fiind indicat de Wikingerhof pentru hotelul s u, înso it de 
cuvintele pre  mai avantajos sau pre  redus, f r  acordul prealabil al acestuia; 
privarea de acces a lui Wikingerhof, în totalitate sau par ial, la datele de contact pe 
care clien ii hotelului s u le furnizeaz  prin intermediul platformei Booking.com 
i solicitarea ca realizarea comunc rii cu clien ii s  se fac  numai prin 

func ionalitatea contact pus  la dispozi ie de Booking.com; impunerea unui 
comision ce dep e te 15% în sarcina lui Wikingerhof în scopul ierarhiz rii 

 
19  În englez , recitals. 
20  H. Rösler, op. cit, pp. 979-980. 
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hotelului operat de acesta în rezultatele c ut rii efectuate pe platforma 
Booking.com.  

Booking.com a invocat lipsa competen ei instan ei germane, ar tând c  în 
contractul p r ilor exist  o clauz  atributiv  de jurisdic ie în favoarea instan elor 
din Amsterdam. 

Dup  ce ac iunea a fost respins  de instan a de fond i de aceea de apel, 
Curtea federal  de justi ie a Germaniei, fiind sesizat  cu o cerere de revizuire, a 
suspendat judecata i s-a adresat CJUE cu o întrebare preliminar , prin care a 
urm rit interpretarea/calificarea no iunilor de materie contractual  i materie 
delictual  referitor la ac iunea introdus  de Wikingerhof. Mai precis, ac iunea în 
încetare, care se întemeiaz  pe norme de drept considerate a avea o natur  
delictual  în dreptul na ional (german) poate fi încadrat  în no iunea de materie 
delictual  sau quasi delictual  în sensul art. 7.2 din Regulamentul Bruxelles I bis? 
Sau, având în vedere faptul c  pretinsele condi ii contractuale inechitabile, ce stau 
la baza ac iunii în încetare, privesc raporturile contractuale dintre p r i, ac iunea 
poate fi încadrat  în no iunea de materie contractual  în sensul art. 7.1 din 
Regulamentul Bruxelles I bis? De r spunsul CJUE depinde competen a 
jurisdic ional , instan ele germane fiind competente, dac  ac iunea intr  în sfera 
materiei delictuale, i necompetente dac  se consider  a face parte din materia 
contractual , caz în care instan ele din Amsterdam ar avea competen  exclusiv , 
în temeiul clauzei contractuale atributive de jurisdic ie din contractul p r ilor. 

2.2. Calificarea realizat  de CJUE prin decizia pronun at  

No iunile de materie contractual  i materie delictual  au fost, deja, 
interpretate de CJUE în alte cauze, precum Kalfelis (C-189/87), Handte (C-26/91) i 
Brogsitter (C-548/12)21.  

Astfel, CJUE a dat o interpretare autonom , comunitar , no iunii de 
materie delictual  sau qvasidelictual , în cauza Kalfelis, stabilind c  orice ac iune 
care prive te r spunderea pârâtului i care nu face parte din domeniul r spunderii 
contractuale, intr  în domeniul materiei delictuale. Aceasta înseamn , pe de o 
parte, c  tot ce nu este contractual este delictual, i, pe de alt  parte, c , dac  
ac iunea nu prive te tragerea la r spundere a pârâtului, articolul 7.2. din 
Regulamentul Bruxelles I bis nu se aplic .  

Din jurispruden a CJUE22 rezult  c  materie contractual  înseamn : plata 
unei sume de bani, în temeiul unei leg turi între p r i, care poate fi calificat  
drept contract; nerespectarea unei obliga ii contractuale; existen a unui 
angajament liber asumat de o parte fa  de alt  parte; existen a sau validitatea 
contractelor i consecin ele acestora. CJUE a stabilit în cauza Handte c  nu 

 
21  Toate hot rârile CJUE sunt disponibile pe site-ul oficial al CJUE la adresa 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ 
22  A se vedea, deciziile CJUE : Peters c. ZNAV, din 22 martie 1983 (nr.34/82); Arcado c. 

Aviland, din 8 martie 1988 (nr.9/87); Powell Duffryn c. Petereit din 10 martie 1992 (C-
214/1989); Handte c. Traitements, din 17 iunie 1992 (C-26/91); Effer c. Kantner, din 4 
martie 1982 (nr.38/1981); Engler c. Janus, din 20 ianuarie 2005 (C-27/2002). 
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exist  materie contractual , dac  nu exist  un angajament liber asumat de o parte, 
fa  de alt  parte23.  

În cauza Brogsitter, ac iunea în încetare i r spundere civil  delictual , 
conform dreptului german, a avut ca temei pretinse acte de concuren  neloial , 
ce au condus la cauzarea de prejudicii pentru reclamant. CJUE a considerat c  
ac iunile în r spundere civil  de natur  delictual  în dreptul na ional, trebuie s  
fie considerate ca apar inând materiei contractuale, „în cazul în care 
comportamentul repro at poate fi considerat o neîndeplinire a obliga iilor 
contractuale, astfel cum acestea pot fi stabilite inând seama de obiectul 
contractului.”. 

În cauza Brogsitter, care are destule elemente comune cu cauza 
Wikingerhof, de i CJUE a încercat formularea unei reguli abstracte de interpretare 
i calificare, se pare c  nu a reu it s  clarifice situa iile/ac iunile aflate la grani a 

dintre materia contractual  i cea delictual 24. În concluziile avocatului general la 
cauza Wikingerhof25 se precizeaz  c  încadrarea unei ac iuni în r spundere civil  
în materia contractual  sau în materia delictual  trebuie s  aib  ca criteriu cauza 
acesteia, adic  obliga ia (contractual  sau delictual ) pe care se bazeaz  cererea, 
inclusiv în cazul ac iunilor intentate între p r ile unui contract. Prin urmare, 
acesta ajunge la concluzia, adoptat  i de CJUE în decizia final , c  ac iunea în 
încetare introdus  de Wikingerhof împotriva Booking.com, fondat  pe înc lcarea 
regulilor de concuren , intr  în sfera materiei delictuale, chiar dac  între p r i a 
fost încheiat un contract. 

No iunea de obliga ie care formeaz  obiectul cererii a fost introdus  prin 
Conven ia de adeziune din 197826, în urma solu ion rii cauzei De Bloos c. Bouyer, 
din 6 octombrie 1976 (nr. 14/76). CJUE a ar tat c  obliga ia contractual , care 
serve te pentru stabilirea competen ei, nu este o obliga ie care se na te din 
contract, nici o obliga ie caracteristic , ci obliga ia care st  la baza ac iunii în 
justi ie27.  

Obliga ia care st  la baza ac iunii introduse de Wikingerhof împotriva 
Booking.com este o obliga ie impus  de lege, atât pe plan na ional, cât i european 
în materia concuren ei, ce const  într-o obliga ie negativ , de a nu face, adic  de a 

 
23  A se vedea cauza CJUE Handte c. Traitements, din 17 iunie 1992 (nr. C-26/91). 
24  Concluziile avocatului general Henrik SaugmandsgaardØe în cauza c-59/19, paragraful 4. 
25  Ibidem, paragrafele 6, 118. 
26  Prin Conven ia de adeziune din 1978 au intrat în Comunitatea European : Danemarca, 

Marea Britanie i Irlanda de Nord. 
27  Din p cate, în varianta în limba român  a Regulamentului Bruxelles I bis (art. 7), 

no iunea de obliga ie care st  la baza cererii nu se reg se te; se vorbe te despre 
obliga ia în cauz  [„1. (a) în materie contractual , în fa a instan elor de la locul de 
executare a obliga iei în cauz  (s.n.)”] traducerea fiind f cut , probabil, din varianta în 
limba englez  [„(1) (a) in matters relating to a contract, in the courts for the place of 
performance of the obligation in question (s.n.-CTU)”]. În varianta în limba francez  
este folosit  expresia obliga ie care st  la baza cererii: 1. (a) en matière contractuelle, 
devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande 
(s.n.-CTU)”. 
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nu uza în mod abuziv de pozi ia dominant  pe pia . Aceast  obliga ie care st  la 
baza cererii este independent  de raporturile contractuale dintre p r i, iar înc lcarea 
ei trebuie considerat  ca fiind un comportament ilicit ce atrage r spunderea 
delictual 28. Practicile pretins ilicite în viziunea lui Wikingerhof nu ar putea 
deveni licite pe motiv c  sunt cuprinse/incluse în clauzele contractuale din 
contractul încheiat între p r i, pentru c  un contract nu poate autoriza un 
comportament contrar concuren ei29. 

Pentru a stabili dac  Booking.com a avut un comportament ce poate fi 
caracterizat ca abuz de pozi ie dominant  se vor aplica criterii i reguli ce apar in 
dreptului concuren ei din statul pe teritoriul c ruia pia a a fost afectat , a a cum 
rezult  din art. 6 (3) (a) din Regulamentul Roma II30 („Legea aplicabil  obliga iilor 
necontractuale care decurg din restrângerea concuren ei este legea rii în care 
pia a este sau poate fi afectat .”). Prin urmare, calificarea no iunilor de materie 
contractual  i materie delictual  în faza stabilirii competen ei jurisdic ionale 
influen eaz  i determinarea legii aplicabile: Regulamentul Roma I31 pentru 
materia contractual  i Regulamentul Roma II pentru materia delictual . Cum 
Wikingerhof î i desf oar  activitatea pe pia a german , se pare c  potrivit legii 
germane vor trebui analizate aspectele privind pozi ia Booking.com pe pia a 
relevant , privind raporturile între întreprinderi pe pia a respectiv , pentru a 
stabili dac  Booking.com are o pozi ie dominant  i dac  prin comportamentul 
s u abuzeaz  de pozi ia pe care o de ine32. 

2.3. Efectul implicit al calific rii realizate de CJUE 

Ac iunea în încetare a practicilor anticoncuren iale (ca efect al abuzului 
de pozi ie dominant ) urm re te protec ia liberei concuren e pe o anumit  pia  
i se înscrie în obiectivul general al dreptului european al concuren ei33. De i 

abuzul de pozi ie dominant 34 se poate manifesta în leg tur  cu formarea i 
executarea contractelor, cum este i în cazul Wikingerhof împotriva Booking.com, 

 
28  Concluziile avocatului general Henrik SaugmandsgaardØe în cauza c-59/19, 

paragrafele 119, 120, 121. 
29  Ibidem, paragraful 128. 
30  Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 

iulie 2007 privind legea aplicabil  obliga iilor necontractuale („Roma II”), J.O. L 199/40, 
31.7.2007. 

31  Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 
iunie 2008 privind legea aplicabil  obliga iilor contractuale (Roma I), J.O., L 177/6, 
4.7.2008. 

32  Concluziile avocatului general Henrik SaugmandsgaardØe în cauza c-59/19, paragraful 
126. 

33  I. Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and 
Economic Dependence, în Yearbook of European Law, Vol. 38, nr. 1 /2019, pp. 450-451. 

34  Pentru detalii referitoare la abuzul de pozi ie dominant , L. Irinescu, Forme de 
manifestare a abuzului de pozi ie dominant , în C. M. Diaconu, M. Doncean, C. I. Alecu 
(coordonatori), Dezvoltarea economico-social  durabil  a euroregiunilor i a zonelor 
transfrontaliere, Editura Performantica, Ia i, 2020, pp. 11-27. 
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regulile din materia concuren ei nu au ca scop protejarea intereselor particulare 
ale p r ilor contractante i restabilirea echilibrului contractual dintre acestea. 
Dreptul concuren ei nu urm re te crearea unei pie e ideale în care s  existe o 
echivalen  deplin  a presta iilor35.  

Cu toate acestea, mecanismele dreptului concuren ei pot servi, în 
subsidiar, la eliminarea clauzelor abuzive, inechitabile din contractele încheiate 
între profesioni ti, în care unul abuzeaz  de pozi ia sa dominant  pe pia . 
Aceast  solu ie nu poate fi neglijat  în condi iile în care, în general, exist  o 
reticen  în a proteja profesioni tii, care nu sunt considera i a fi vulnerabili în 
raporturile dintre ei, de i, frecvent, mai ales în contractele de adeziune, nu sunt 
egali din punct de vedere economic, juridic, tehnic. În consecin , pot fi supu i 
unor clauze abuzive prin aderarea la contractele de adeziune impuse de 
cocontractantul lor, clauze pe care nu au posibilitatea de a le negocia.  

În cazul raporturilor dintre platformele online (cum este Booking.com) i 
întreprinderile care le folosesc pentru a oferi, prin intermediul lor, bunuri sau/ i 
servicii consumatorilor (cum este Wikingerhof), exist  o a a numit  asimetrie de 
putere36. Platformele impun clauzele contractuale prin contractele de adeziune 
(termeni i condi ii), iar profesioni tii, care contracteaz  prin intermendiul lor (mai 
ales, întreprinderi mici i mijlocii), nu pot decât s  le accepte. 

În hot rârea Wikingerhof împotriva Booking.com nu se folose te no iunea 
de contract de adeziune sau o alt  no iune similar  pentru a indica raporturile 
contractuale dintre p r i, iar practicile pretins ilicite, incluse în contractul 
p r ilor, nu sunt caracterizate ca abuzive. În concluziile avocatului general, îns , 
sunt men ionate ap r rile folosite de Booking.com37, care a invocat faptul c  
Wikingerhof, sub pretextul cererii în încetarea practicilor anticoncuren iale, 
urm re te de fapt modificarea contractului i ob inerea de noi drepturi 
contractuale i nulitatea par ial  a contractului încheiat între p r i. De asemenea, 
Booking.com a precizat c , din moment ce ac iunea introdus  de Wikingerhof 
implic  verificarea dac  anumite stipula ii/clauze contractuale sunt contrare 
liberei concuren e, aceasta va conduce la nulitatea lor, în cazul în care va fi 
admis . Wikingerhof a ar tat c  nu solicit  nulitatea contractului, dar c  nulitatea 
stipula iilor contrare liberei concuren e ar putea fi o consecin  indirect  a ac iunii 
în încetare. Avocatul general consider  c  o asemenea consecin  a încet rii 
abuzului de pozi ie dominant  este una obi nuit . 

Dac  Wikingerhof ar fi solicitat nulitatea contractului, atunci ac iunea sa 
ar fi fost calificat  ca fiind de natur  contractual  i nu s-ar mai fi pus problema 
competen ei jurisdic ionale, având în vedere clauza atributiv  de jurisdic ie din 
contractul de adeziune al p r ilor în favoarea instan elor olandeze. 

În plus, succesul invoc rii clauzelor abuzive de c tre un profesionist, 
parte într-un contract de adeziune, este redus. În dreptul UE i în dreptul na ional 

 
35  A. Alm an, Dreptul concuren ei, Editura C. H. Beck, Bucure ti, 2018, p. 114. 
36  I. Graef, op. cit., p. 451. 
37  Concluziile avocatului general Henrik SaugmandsgaardØe în cauza c-59/19, 

paragrafele 133, 134, 135. 
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al statelor membre, ca urmare a implement rii directivelor europene, 
anularea/ineficien a clauzelor abuzive este rezervat  consumatorilor38. Aderen ii, 
care nu au calitatea de consumatori, de regul , nu beneficiaz  de o protec ie 
special  în ceea ce prive te clauzele abuzive.  

Aceast  abordare a suferit anumite transform ri recente, atât în dreptul 
european (doar sectorial), cât i în legisla iile din anumite state membre UE, 
printre care Germania, Fran a, Belgia39, în care prevederile referitoare la clauzele 
abuzive din contractele B2B (business to business – între profesioni ti) au un 
caracter general, aplicându-se profesioni tilor din toate domeniile.  

La nivel european a fost adoptat Regulamentul (UE) 2019/1150 privind 
promovarea echit ii i a transparen ei pentru întreprinderile utilizatoare de 
servicii de intermediere online40, supranumit Regulamentul P2B (platform to 
business). În acest regulament se recunoa te c  platformele contracteaz  cu 
întreprinderile utilizatoare a serviciilor lor (în special microîntreprinderi i 
întreprinderi mici i mijlocii) „de pe o pozi ie de superioritate, care le permite s  
se comporte în practic  în mod unilateral într-o manier  care poate fi inechitabil  
i care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale întreprinderilor utilizatoare 

de servicii de intermediere online i, indirect, i consumatorilor din Uniune.”. 
Superioritatea are la baz  dependen a economic  a întreprinderilor, care ajung la 
consumatori prin intermediul platformelor. De exemplu, platformele „ar putea 
impune în mod unilateral întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere 
online practici care se abat în mod v dit de la buna conduit  comercial  sau care 
sunt contrare bunei-credin e i corectitudinii.”41.  

Prin urmare, legiuitorul european a „v zut” c  nu numai consumatorii 
aderen i au nevoie de protec ie fa  de clauzele abuzive ale profesioni tilor, ci i 
c  profesioni tii pot avea nevoie de protec ie, atunci când contracteaz  cu al i 
profesioni ti afla i într-o pozi ie de putere (economic , financiar , informa ional , 
etc.). Regulamentul P2B apare ca fiind un prim instrument european ce pune 
problema protej rii profesioni tilor, aderen i în contractele de adeziune încheiate 
cu platformele online. Prevederile regulamentului joac  rolul de norme de 
aplica ie imediat 42, întrucât se aplic  indiferent de dreptul aplicabil [art. 1(2)]. 
Sanc iunea nerespect rii dispozi iilor Regulamentului P2B cu privire la termenii i 

 
38  În România este aplicabil  Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 

încheiate între profesioni ti i consumatori, M. Of. nr. 652, 28.8.2015. Literatura 
juridic  abund  în articole i c r i pe aceast  tem . De exemplu, L. Bercea, Ac iunile 
colective în eliminarea clauzelor abuzive din contractele standard de consum. Cui 
prodest?, în Revista Român  de Drept Privat, nr. 3/2013, pp. 24-36; J. Goicovici, Dreptul 
consuma iei, Ed. Sfera Juridic , Cluj-Napoca, 2006. 

39  I. Graef, op. cit., p. 451. 
40  J.O., L 186/57, 11.7.2019. 
41  Considerentul 2 din Regulamentul P2B. 
42  Pentru detalii referitoare la normele de aplica ie imediat , C.T. Ungureanu, Overriding 

mandatory rules in international commercial contracts dispute resolution. A Romanian 
perspective, în Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 12, nr. 2/2020, pp. 784-794. 
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condi iile (clauzele contractuale) impuse utilizatorilor platformei este nulitatea 
acestora [art. 3 (3)].  

O alt  reglementare european , care urm re te protec ia profesioni tilor 
din sectorul agricol i alimentar, este Directiva (UE) 2019/633 privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lan ului de aprovizionare agricol 
i alimentar43, care trebuie transpus  în statele membre pân  pe 1 mai 2021 i care 

are ca scop combaterea practicilor care deviaz  considerabil de la buna conduit  
comercial , care contravin bunei credin e i corectitudinii i care sunt impuse 
unilateral de un partener comercial altuia [art. 1(1)]. 

În unele legisla ii na ionale europene, profesioni tii beneficiaz , de 
asemenea, de protec ie în privin a clauzelor abuzive din contractele B2B. Astfel, 
în Fran a, în urma modific rii Codului comercial în 201944, în art. L 442-1, I. 1° se 
prevede c  orice profesionist care exercit  activit i de produc ie, distribu ie sau 
de prest ri servicii i care, în procesul negocierilor contractuale, ale încheierii 
contractului sau al execut rii acestuia, ob ine sau încearc  s  ob in  de la cealalt  
parte contractant  (profesionist) un avantaj, care nu corespunde contrapresta iei 
cocontractantului sau care este în mod v dit dispropor ionat fa  de valoarea 
contrapresta iei celeilalte p r i, este tras la r spundere i este obligat s  repare 
prejudiciul astfel cauzat. De asemenea, dac  impune sau încearc  s  impun  
celeilalte p r i contractante (profesionist) obliga ii, care creeaz  un dezechilibru 
semnificativ între drepturile i obliga iile p r ilor este tras la r spundere i este 
obligat s  repare prejudiciul astfel cauzat. (2°). Conform art. L 442-4 I., persona 
prejudiciat  (sau oricine justific  un interes) poate solicita instan ei competente 
încetarea practicilor abuzive i repararea prejudiciului. Victima practicilor abuzive 
poate solicita nulitatea clauzelor contractuale sau a contractelor ilicite i restituirea 
presta iilor45. 

 
43  J.O., L111/59, 25.4.2019. 
44  Modificat prin Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2, 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038414278/2020-11-
28/?isSuggest=true, 28.11.2020. 

45  Art. L 442-1 I. din Codul comercial francez : „Engage la responsabilité de son auteur et 
l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation 
commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne 
exerçant des activités de production, de distribution ou de services: 1° D'obtenir ou de 
tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie 
ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie; 2° 
De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un 
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.”. Art. L 442-4 I., alin. 2 din 
Codul comercial francez: „Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la 
juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 
442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie 
victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 
peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des 
avantages indus.”, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI00 0038414278/20 
20-11-28/?isSuggest=true, 28.11.2020. 
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 În Codul civil german practicile abuzive sunt prohibite în contractele B2B. 
Potrivit art. 307 (1), prevederile din contractele standard/de adeziune B2B nu 
produc efecte dac , contrar bunei credin e, avantajeaz  în mod nerezonabil partea 
care le-a propus, inclusiv în cazul în care sunt neclare i dificil de în eles46.  

În Belgia, dup  modificarea Codului de drept economic din 2019, au fost 
prohibite clauzele abuzive din contractele B2B, prin prevederile art. VI.91/3, în 
vigoare de la 1 decembrie 202047. Conform acestuia, orice clauz  contractual , 
încheiat  între întreprinderi (profesioni ti), este abuziv  dac , singur  sau în 
combina ie cu una sau mai multe clauze, creaz  un dezechilibru v dit între 
drepturile i obliga iile p r ilor. Caracterul abuziv al clauzei se apreciaz  în func ie 
de natura produselor care fac obiectul contractului i de toate circumstan ele 
existente la momentul încheierii contractului, de economia general  a 
contractului, de uzan ele comerciale aplicabile, precum i în func ie de toate 
celelalte clauze contractuale sau de un contract de care depinde contractul în 
discu ie i de claritatea i de gradul de comprehensibilitate al clauzei. În 
urm toarele dou  articole sunt enumerate clauzele abuzive i clauzele prezumate 
(irefragabil) abuzive (art. VI.91/4, art. VI.91/5), pentru ca în art. VI.91/6 s  se 
stabileasc  nulitatea (par ial ) a clauzelor abuzive în contractele B2B48. 

 
46  Art. 307 (1) din Codul civil german: „Provisions in standard business terms are 

ineffective if, contrary to the requirement of good faith, they unreasonably 
disadvantage the other party to the contract with the user. An unreasonable 
disadvantage may also arise from the provision not being clear and comprehensible.”, 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0915, 
28.11.2020. Pentru comentariul acestui text, a se vedea, H. Schulte-Nölke, No Market 
for ‘Lemons’: On the Reasons for a Judicial Unfairness Test for B2B Contracts, în 
European Review of Private Law, nr. 2/2015, pp.195–216. 

47  Art. VI.91/3. § 1er.: „Pour l'application du présent titre, toute clause d'un contrat 
conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou 
plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et 
obligations des parties. § 2. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié 
en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, 
au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa 
conclusion, à l'économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui 
s'appliquent, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat 
dont il dépend. Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte 
de l'exigence de clarté et de compréhension visée à l'article VI.91/2, alinéa 1er. 
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet 
principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, et 
les produits à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient 
rédigées de façon claire et compréhensible.”, http://www.ejustice.just.fgov.be/ 
cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2013022819&table_name=loi&caller=list&F=&
fromtab=loi&tri=dd%20AS%20RANK&rech=1&numero=1&sql=%28text%20contains%2
0%28%27%27%29%29#Art.VI.1, 28.11.2020. 

48  Art. VI.91/6 din Codul de drept economic „Toute clause abusive est interdite et nulle. 
Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses 
abusives”, 
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În dreptul român, pân  în prezent, singura reglementare ce prive te 
clauzele abuzive între profesioni ti se reg se te în Legea nr. 72/2013 privind 
m surile pentru combaterea întârzierii în executarea obliga iilor de plat  a unor 
sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioni ti i între ace tia 
i autorit i contractante49. Conform art. 12 din lege, dac  termenul de plat  ori 

nivelul dobânzii sau al daunelor-interese suplimentare sunt stabilite în mod v dit 
inechitabil în raport cu creditorul, atunci practica sau clauza respectiv  este 
considerat  abuziv  i este lovit  de nulitate absolut  (art. 15 alin. 1), putând 
conduce la desp gubiri (art. 15 alin. 2)50. 

Prin urmare, se pare c  solu ia indirect , alternativ , aleas  de 
Wikingerhof pentru eliminarea clauzelor abuzive din contractul de adeziune 
încheiat cu Booking.com este una temporar , a c rei utilizare nu va mai fi 
necesar  odat  cu aplicarea noilor reguli la nivel european ( i na ional). Protec ia 
profesionistului aflat într-o pozi ie de inferioritate în contractele B2B nu va mai 
impune apelarea la normele concuren ei comerciale sau la complicatele modalit i 
din categoria regulilor generale în materia contractelor51 (respectarea ordinii 
publice i a bunelor moravuri, a bunei credin e, a condi iilor de validitate impuse 
de lege, prin recurgerea la viciile de consim mânt, cum este leziunea ori violen a 
economic ). 

 Concluzii 

Ac iunea în încetare a practicilor anticoncuren iale ca rezultat al abuzului 
de pozi ie dominant  este o ac iune în r spundere civil  delictual , care intr  în 
competen a instan ei unde se afl  pia a afectat  de pretinsul comportament 
anticoncuren ial, instan  care corespunde obiectivelor de proximitate i de bun  
administrare a justi iei. În cazul în care ac iunea va fi admis , hot rârea instan ei 
na ionale va avea un dublu rezultat: asigurarea concuren ei loiale pe o anumit  
pia  i desfiin area clauzelor contractuale care reprezint  practici anti-
concuren iale, contribuind la „disciplinarea” profesioni tilor care distorsioneaz  
concuren a uzând de pozi ia lor dominant . De i scopul regulilor concuren ei nu 
este protejarea profesioni tilor vulnerabili pe pia , încetarea practicilor abuzive 
are ca efect indirect i subsidiar „cur area” contractului dintre p r i de clauzele 
abuzive, inechitabile. Aceast  posibilitate demonstreaz  c  o situa ie conflictual  
nu trebuie privit  în mod izolat, rupt  de conexiunile sale cu diferite ramuri i 

 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2013022819&
table_name=loi&caller=list&F=&fromtab=loi&tri=dd%20AS%20RANK&rech=1&numer
o=1&sql=%28text%20contains%20%28%27%27%29%29#Art.VI.1, 28.11.2020. 

49  M. Of. nr. 182, 2.4.2013. 
50  Pentru detalii, Ghe. Piperea, Clauze i practici abuzive în rela iile dintre profesioni ti, 

2013, disponibil la adresa https://www.juridice.ro/256771/clauze-si-practici-abuzive-in-
relatiile-dintre-profesionisti.html, accesat  la 28.11.2020. 

51  Ghe. Piperea, Introducere în Dreptul contractelor profesionale, Editura C. H. Beck, 
Bucure ti, 2011, p. 79. 
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institu ii de drept, ci holistic, exploatând toate aspectele de drept privat i public 
cu care vine sau ar putea veni în contact. 

Având în vedere tendin a la nivel european i în unele state membre UE, 
referitoare la adoptarea de reguli menite s  protejeze profesionistul de clauzele 
abuzive incluse în contractele de adeziune, solu ia utilizat  de Wikingerhof va 
deveni inutil , profesioni tii având la dispozi ie c i mai simple i mai eficiente. 


