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PROCES VERBAL 

al 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. Domnul deputat Borbely Laszlo a fost înlocuit de 

domnul deputat Petru Lakatos, 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.  
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 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. 

  

  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). 

 Doamna Maria Grapini, preşedinte FEPAIUS, a ridicat, în special  

problema modului de returnare a produselor, având în vedere specificitatea 

ramurei sale industriale.  
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 Domnia sa a dorit să sublinieze faptul că în contractele similare din Europa, 

marfa comandată prin intermediul supermarketurilor, nu se mai returnează 

producătorilor, ceea ce în România nici nu este conceput. La acestă diferenţiere 

de tratament între contractele practicate de aceeaşi reţea de supermarketuri, între 

statele din Uniunea Europeană şi România, se adaugă modul de returnare al 

produselor, dezetichetate sau cu defecte, dar pentru care supermarketul nu plăteşte 

nicio penalitate. 

 Aceeaşi remarcă a fost făcută de reprezentantul Asociaţiei Patronale 

Române din Industria Laptelui, domnul director Valentin Blănaru, care a subliniat 

faptul că, în ceea ce priveşte specificitatea produselor din lapte şi a termenului 

scurt de valabilitate a acestora, reprezentanţii supermarketurilor invocă perisarea 

laptelui şi a produselor din lapte, şi îngreunează, până la imposibilitate, 

verificarea, de către producători a acestor cantităţi, declarate perisate. 

 Reprezentantul Romalimenta, domnul preşedinte Sorin Minea, a dorit să 

sublinieze faptul că, datorită pestei porcine, România nu poate exporta carne şi 

produse din carne în Uniunea Europeană, deşi, înainte de aderarea la structurile 

europene, fabricile româneşti au fost obligate să îşi modernizeze baza tehnologică 

şi să facă investiţii masive în achiziţionarea de utilaje performante. Domnia sa a 

subliniat faptul că pesta porcină poate fi limitată, până la dispariţie, prin două 

metode: prin sacrificarea animalelor infestate dar şi a celor posibil infestate, 

pentru eradicarea totală a oricăror urme ale pestei, sau prin vaccinare. În acest 

ultim caz, carnea nu se poate exporta în statele din Uniunea Europeană deoarece 

în carnea respectivă există urme ale anticorpilor produşi în urma vaccinării. 

 România a ales această ultimă variantă de tratare a pestei porcine şi, ca 

urmare, carnea şi produsele din carne româneşti sunt sub embargo U.E.. Un 

supermarket a încercat să aducă în România, salam de Sibiu, produs în Ungaria, şi 

numai datorită acţiunii reprezentanţilor producătorilor autohtoni, acest lucru a fost 

stopat la timp. 

 Reprezentantul Romalimenta, domnul preşedinte Sorin Minea a dorit să 

adauge că România importă carne din U.E. pe care o procesează în ţara noastră, în 

unităţi compatibile tehnologic cu cele din U.E., dar nu poate exporta aceste 
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produse în U.E. datorită faptului că România nu a notificat, în scris, Comisiei 

Europene, această intenţie, pentru a primi autorizaţiile necesare. Spre deosebire 

de noi, Bulgaria a făcut  acest lucru, şi în acest an, va primi această autorizare.

 Toţi reprezentanţii producătorilor au criticat întârzierile mari în plata 

facturilor emise de către marile reţele de supermarketuri, pentru care se invocau 

motive diverse, de la defecţiunile de reţea informatică, la diferenţe de preţ. 

 De asemenea, reprezentanţii producătorilor au dorit să sublinieze faptul că, 

în cazul existenţei unei împotriviri a unui producător faţă de condiţiile impuse în 

contracte, marfa acestuia nu mai este expusă pe raft şi după un anume termen, în 

funcţie de specificul fiecărui produs, este returnată către producător sau acesta 

este notificat că marfa nu se vinde, fiind de calitate slabă, s-a perisat şi a fost 

aruncată. Ulterior, deşi contractul-cadru rămâne valabil, nu se mai fac solicitări 

din partea supermarketului respectiv pentru livrarea altei cantităţi de marfă.  

 O altă practică folosită de aceste mari reţele, după cum au afirmat 

reprezentanţii producătorilor autohtoni, este solicitarea unor taxe de deschidere de 

noi magazine, care poate varia în funcţie de producător între 3.000 şi 30.000 euro, 

taxa care a produs numeroase discuţii cu aceste reţele comerciale. 

 Totodată, reprezentantul Romalimenta, domnul preşedinte Sorin Minea a 

spus că afirmaţia Consiliului Concurenţei că nu există monopol pe piaţa 

supermarketurilor din România este corectă, dar nu este exactă, subliniind faptul 

că 40% din populaţia tarii locuieşte la sat şi nu se aprovizionează de la 

supermarketuri. În schimb, 60% din populaţia tarii locuieşte la oraş şi această 

cifră trebuie folosită ca bază de calcul pentru stabilirea volumului de clienţi ai 

supermarketurilor. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei a hotărât continuarea audierilor 

săptămâna viitoare, cu invitarea reprezentanţilor marilor supermarketuri. 

 

 PREŞEDINTE, 
          Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu NOSA   
                            Consilier  parlamentar:  

            Anca Chiser 
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Expert parlamentar: 
      Alina Ailenei 
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