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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 22 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 22 aprilie 2008. 
 La lucrările Comisiei din  ziua de 22 aprilie, din totalul de 22 de membri 
au fost prezenţi toţi deputaţii. Domnul deputat Borbely Laszlo a fost înlocuit de 
domnul deputat Petru Lakatos. 
 La lucrările Comisiei din  ziua de 22 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, Alin Teodorescu şi Zamfirescu Dan Dumitru. 
Domnul deputat Borbély László a fost înlocuit de domnul deputat Lakatos Petru. 
 Lucrările 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: Grupului Auchan: 
Regis Mougel, director general, Tiberiu Dăneţiu, Leonard Rădulescu, Mariana 
Drăgan, JeanPierre Prajsnar, Cristina Stoiculescu, Cătălina Pircata – translator; 
din partea Metro Cash and Carry: Bart Blomme, director general, Dan Ţigu; 
Grupul Metro Grup: doamna Delia Cucu, director; Grupul Real: Tjeerd Jegen, 
director general, Ozerkan Kubilay, director achiziţii food; grupul Cora: Filip 
Leugeot, preşedinte, Suzana Ştefănescu, consilier juridic; grupul Pludi: Fodor 
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Andrea, director, Didona Novac, consilier juridic; grupul Praktiker: Tudor  Mihai-
Dan, director marketing; Grupul La Fourmi: Patrik Knight, director general, 
Alexandra Socratopoulus, translator, Grupul Rewe: Manolache Adrian, avocat. 

 
 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. 
   
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a obiectului 
activităţii desfăşurate de Comisie până acum, din momentul autosesizării acesteia 
în acest scandal al acuzaţiilor reciproce, dintre producători şi marile lanţuri de 
magazine şi anume impactul pe care anumite activităţi oficiale desfăşurate de 
către reprezentanţii marilor reţele de supermarketuri şi hypermarketuri, sau unii 
dintre aceştia, îl au asupra nivelului preţurilor şi asupra unui tip de presiune creat 
de producătorii interni.  

Domnia sa a subliniat faptul că nu se doreşte desfiinţarea acestor mari 
magazine, membrii Comisiei fiind conştienţi de importanţa şi rolul acestora în 
cadrul economiei naţionale.  
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au stabilit continuarea audierilor   
cu invitarea reprezentanţilor Consiliului Concurenţei şi a altor organisme 
abilitate. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
          Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu NOSA   
 
                            Consilier  parlamentar:  

        Anca Chiser 
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