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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei de anchetă cu privire la acuzaţiile de concurenţă 

neloială şi practică monopolistă practicate de supermarketuri 
 din  ziua de 15 aprilie 2008 

 
 Comisia de anchetă cu privire la acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică 
monopolistă practicate de supermarketuri, având cvorumul îndeplinit,   şi-a început  
lucrările în ziua de 15 aprilie 2008. 
 La lucrările Comisiei din  ziua de 15 aprilie, din totalul de 22 de membri au fost 
prezenţi 21 deputaţi. 
  La lucrările Comisiei din  ziua de 15 aprilie au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Mihai  Tudose, Octavian Mircea Purceld, Vainer Aurel, Nosa Iuliu, Cornel 
Popa, Marin Almăjanu, Almăşan Liviu, Băluţă Lucian, Brânză William Gabriel, Buda 
Ioan, Constantinescu Viorel, Cristea Ioan, Gerea Andrei Dominic, Godja Petru, Pascu 
Bogdan, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel Liviu, Stoica Ion, Ursărescu Dorinel şi 
Zamfirescu Dan Dumitru. Domnul deputat Borbély László a fost înlocuit de domnul 
deputat Lakatos Petru, iar domnul deputat Alin Teodorescu a fost plecat în delegaţie 
externă. 
 Lucrările Comisiei de anchetă cu privire la acuzaţiile de concurenţă neloială şi 
practică monopolistă practicate de supermarketuri au fost conduse de către domnul 
deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

 În conformitate cu prevederile art.71, art.73 alin.(2) şi art.79 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Plenului 
Camerei Deputaţilor a încuviinţat efectuarea de către Comisia pentru politică 
economică, reformă si privatizare a unei anchete cu privire la acuzaţiile de 
concurenţă neloială şi practică monopolistă practicate de supermarketuri.  

Comisia de anchetă privind acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică 
monopolistă practicate de supermarketuri este formată din toţi membrii Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare, care să verifice aceste acuzaţii, precum şi 
efectele pe care aceste practici le au asupra micilor întreprinzători, furnizorilor şi nu în 
ultimul rând, al consumatorilor.  
 La lucrările Comisie au fost prezenţi reprezentanţii: FEPAIUS: doamna Maria 
GRAPINI, preşedinte; Romalimenta, domnii Sorin Minea, preşedinte,  domnul Mihai 
Visan, director executiv, domnul Horia Culcescu, domnul Aurel Tănase şi doamna 
Ştefaniţa Pădure, membri ai Consiliului Director; Asociaţia Patronală Română din 
Industria Laptelui: domnul Valentin Blănaru, director; Patronatul Naţional al Viei şi 
Vinului: domnul Ovidiu Gheorghe, director general; ROMPAN: domnul Aurel 
POPESCU, preşedinte; AGROSTAR: domnul Costel Caraş, preşedinte. 

 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

I. Audieri în cadrul anchetei cu privire la acuzaţiile de concurenţă 
neloială şi practică monopolistă practicate de supermarketuri. 
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  Reprezentanţii producătorilor au mulţumit pentru atenţia acordată de 
Parlament, de Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare care a 
avut aceasta iniţiativă, de a chema la audieri toate părţile implicate. 
 Reprezentanţii producătorilor au reafirmat nemulţumirile lor legate de 
modul de impunere al contractului-cadru cu supermarketurile, de modul agresiv 
de „negociere”, precum şi modul de realizare al preţului de raft (prin impunerea 
unor taxe, care cresc anual, atât ca număr cât şi ca valoare) şi au acuzat, din nou, 
marile supermarketuri că îşi folosesc poziţia dominantă pe piaţă pentru a impune 
o anume conduită în politica de marketing şi de contractare, în relaţiile cu terţii a 
producătorilor autohtoni: obligaţia de plată a publicităţii în cadrul revistelor de 
promovare editate de supermarketuri sau interzicerea contractării cu un alt 
partener la un preţ mai mic decât cel livrat către supermarket (în caz contrar fiind 
obligaţi să plătească o amendă, să recalculeze preţul de la data încheierii 
contractului cu terţul şi sa plătească diferenţa de preş către retailer). 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei a hotărât continuarea audierilor 
săptămâna viitoare, cu invitarea reprezentanţilor marilor supermarketuri. 
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