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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. 

 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.  
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 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 

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.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a mai spus, în deschiderea audierilor că, 

în ceea ce priveşte relaţia cu presa, dat fiind faptul că la prima audiere presa a fost 

prezentă pe toată durata lucrărilor, pe principiul egalităţii de tratament, cu voia 

colegilor parlamentari, membri ai comisiei, presa va beneficia de acelaşi 

tratament şi acum.  
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 Reprezentantul Selgros, domnul Alexandru Vlad, membru al Consiliului de 

Administraţie, a spus că  lanţurile comerciale nu fac în România nimic altceva 

decât ce fac în restul  ţărilor din Uniunea Europeană şi asta nu de azi, de ieri, ci 

din ultimii 50 de ani.  

Domnia sa a afirmat că înţeleg foarte bine nemulţumirile producătorilor, 

precum şi faptul că ei sunt într-o chingă. Pe de o parte, mărirea preţurilor la 

materii prime, lucru care nu este specific numai României, este specific întregii 

Uniuni Europene; pe de altă parte, este vorba de cei care nu acceptă de multe ori 

măririle de preţ impuse de dumnealor.  

Domnia sa a mai spus că au avut de curând, o întâlnire, destul de 

constructivă, la Ministerul Agriculturii, împreună cu reprezentanţii 

producătorilor. S-a convenit să se formeze un grup de lucru, care să edicteze un 

cod de bune conduite, lucru care nu este specific doar României. Există un astfel 

de cod, din câte ştiu domnia sa si în Marea Britanie.  

De asemenea, reprezentantul Selgros, domnul Alexandru Vlad, a spus că 

această problemă ridicată de către Comisie a fost ridicată în toată Uniunea 

Europeană, prin Declaraţia 88.  

De asemenea, reprezentantul Selgros, domnul Alexandru Vlad, a afirmat că 

în răspunsul doamnei Nely Cleusse, comisar european pentru competiţie, se spune 

că nu va interveni în relaţia contractuală dintre furnizori şi producători, pentru că 

ar îngrădi negocierea liberă.  Totuşi, domnia sa a considerat că fiind firme 

româneşti, chiar dacă unele dintre ele au capital străin, atât producătorii cât şi 

comercianţii trebuie să se aşeze la masă şi să ajungă la un rezultat convenabil 

pentru  ambele părţi.  

Domnul Adrian Manolache, avocat, împuternicit al Grupului Rewe 

România, operator al lanţurilor de magazine Penny Market şi Penny Market XXL 

a spus că este mandatat să prezinte un punct de vedere, o declaraţie de principiu, 

deoarece un punct de vedere concret pe situaţia pe care Comisia o investighează  

a fost prezentat în scris de către societatea pe care o reprezintă.  

Domnia sa a spus că Rewe România vrea să afirme următorul lucru: este 

conştientă că în primul rând şi în primul rând, acest diferend nu este generalizat 
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între producători, furnizori şi lanţurile de retail. El a survenit ca urmare a 

nemulţumirilor  forţate ale unora dintre producătorii şi furnizorii care activează pe 

piaţa comerţului cu produse alimentare.  

 De asemenea, domnia sa a mai spus că grupul Rewe işi manifestă 

încrederea că, pe lângă investigaţia pe care o  va realiza Comisia, şi Consiliul 

Concurenţei care, în momentul de  faţă, investighează la nivel general piaţa de 

retail în România, va tranşa odată pentru totdeauna chestiunile de care sunt astăzi 

acuzaţi.  

Domnul Adrian Manolache, avocat, împuternicit al Grupului Rewe 

România, a  adăugat că, de principiu, grupul Rewe consideră că în România există 

încă disfuncţionalităţi la nivelul eficienţei pe care în comerţul pe care-l efectuează 

atât furnizorii, cât şi retalierii, aceste deficienţe încă se manifestă. Ele sunt pe cale 

de a fi reglate prin mecanisme de piaţă. Şi, de asemenea, în situaţia în care, în 

urma unor anchete obiective se va ajunge la concluzia că unele dintre aceste 

deficienţe urmează a fi reglementate pe cale legislativă, grupul Rewe este deschis  

la orice colaborare, orice cooperare pentru aşezarea acestei pieţe.  

Reprezentantul Grupul Auchan, domnul Regis Mougel, a spus că marile 

lanţuri de retail sunt acuzate de către comisie de concurenţă neloială domnia sa 

subliniind că nu crede că este cazul în România. În ceea ce priveşte fixarea 

preţurilor, nu există niciun acord între marii comercianţi, fixarea se face complet 

liber.  

De asemenea domnia sa a mai spus că marii distribuitori, ţin să aibă 

libertatea de a fixa preţurile aşa cum doresc, iar, în toate ţările unde a existat 

fixarea preţurilor arbitrar prin politică, s-a terminat întotdeauna prost. În privinţa 

taxele ascunse, toate aceste taxe sunt negociate cu furnizorii şi, din câte ştie 

domnia sa, nu s-au purtat niciodată negocieri cu aceştia sub presiune, cu puşti sau 

cu mijloace severe. Condiţiile sunt  negociate şi sunt acceptate şi incluse în 

contract, care este acceptat de ambele părţi. Niciodată nu au impus ceva vreunui 

furnizor şi în orice moment el poate să spună că nu.  

Reprezentantul Grupul Auchan, domnul Regis Mougel, a  mai spus că sunt 

acuzaţi, de asemenea, de practici monopoliste. Însuşi faptul că s-au strâns atâţia în 
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jurul mesei, înseamnă că nu este deloc vorba de monopol, pentru că întregul 

domeniu este în curs de dezvoltare, supermarketurile se  dezvoltă, Cash and Carry 

se dezvoltă, hipermarketurile se dezvoltă. Apar şi magazinele specializate, ca 

magazinele de sport, magazinele de bricolaj, magazinele de haine. Şi intrarea pe 

piaţă a acestor magazine noi reprezintă activitatea lanţurilor deja prezente în ţară 

şi reprezintă un factor de scădere a preţurilor pentru consumatorul român.  

Domnia sa a dorit să aducă aminte de ceea ce marea distribuţie a adus în 

toate ţările Europei, unde a ajuns. Datorită marii distribuţii, inflaţia rămâne la un 

nivel scăzut. Ea a permis oamenilor să cunoască o îmbunătăţire a puterilor de 

cumpărare şi permite, de asemenea, o mai mare libertate a legilor datorită 

numeroaselor puncte de vânzare deschise şi ameliorarea securităţii alimentare. Şi, 

de asemenea, permite întreprinzătorilor locali, furnizorilor locali să se dezvolte şi 

să se îndrepte în direcţia Uniunii Europene.  

Reprezentul Metro Grup în România, doamna Delia Cucu  spus la rândul 

său, că Metro Grup este prezent în România prin două divizii de vânzări: divizia 

de cash and carry - Metro Cash and Carry - şi divizia de hipermarket, Real 

Hipermarket. Metro Cash and Carry România are o reţea de 23 de magazine. Real 

Hipermarket, până la sfârşitul anului 2008, va avea 21 de magazine, ceea ce face 

ca în acest moment să fie cel mai extins grup de pe piaţă, iar, din punct de vedere 

al cifrei de afaceri, de asemenea, să fie numărul unu.  

Metro Group este o companie internaţională care funcţionează de 44 de ani 

şi a ajuns la un număr de 31 de ţări. Peste tot, acolo unde este prezent, toate 

practicile comerciale sunt aliniate atât la strategia grupului, cât şi la legislaţia ţării 

unde-şi desfăşoară activitatea. Astfel, nu există o altă condiţie de a stabili 

preţurile, decât, pur şi simplu, interacţiunea dintre cerere şi ofertă. Ca şi primă 

opţiune, Metro Group, prin cele două divizii de vânzare, întotdeauna alege 

producătorii locali, dintr-un motiv foarte bine stabilit, pentru că le este foarte 

confortabil, mult mai simplu să folosească produsele de pe piaţă, cu care clienţii 

sunt deja obişnuiţi. Sigur că trebuie, la o asemenea dezvoltare şi  expansiune în 

teritoriu, să lucreze cu nişte furnizori care sunt extrem de puternici din punct de 
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vedere al asigurării sortimentului, calităţii, modalităţii de ambalare şi a ritmicităţii 

în aprovizionare.  

Reprezentantul Metro Grup în România, doamna Delia Cucu  a mai spus că 

susţin foarte mult şi producătorii locali specifici, dând exemplul piureului de 

castane, fabricat la Baia Mare, si care se găseşte în magazinul Metro din Baia 

Mare, pentru că este un produs local.  

De asemenea domnia sa a mai spus că Metro are fabrici care produc special 

pentru reţelele Metro de distribuţie, mărcile proprii, având deci posibilitatea de a-

si extinde foarte tare afacerea şi de a face, împreună, profit. Pe lângă aceasta, prin 

reţeaua internaţională pe care Metro o are, există posibilitatea ca furnizorii din 

România să devină furnizori internaţionali pentru produsele care sunt căutate.  

Reprezentantul Metro Grup în România, doamna Delia Cucu a susţinut de 

asemenea că aceste condiţii depind foarte mult de calitatea şi  standardele 

internaţionale pe care Metro le-a implementat. 

Intrarea Metro pe piaţă,  a mai spus reprezentantul Metro Grup în România, 

doamna Delia Cucu, a fost şi este foarte apreciată de către autorităţi şi a dorit 

foarte mult să sublinieze, chiar dacă nu este un subiect pentru tema de astăzi, că, 

prin prezenţa Metro pe piaţă, precum si a celorlalţi  reprezentanţi jucători de pe 

piaţă, pe lângă crearea unui număr important de locuri de muncă, Metro având, 

până la sfârşitul anului, 14 mii de angajaţi, sunt si un important plătitor de taxe, 

pentru că în 2007 au plătit peste  119 milioane de euro la bugetele de stat locale, 

excluzând  T.V.A. 

Reprezentantul Metro Grup în România, doamna Delia Cucu a mai dorit să 

adauge si faptul că nu pot fi acuzaţi sub nicio formă de o poziţie dominantă de pe 

piaţă, atâta timp cât ultimele cercetări executate de către institute specializate, ca 

Plan and Retail, specifică foarte clar că marii jucători de pe piaţă deţin o cotă între 

27 şi 28 la sută, restul aparţinând celorlalţi. Între 27 şi 28% nu poate fi 

considerată o poziţie dominantă. Toate condiţiile pe care Metro le stabileşte cu 

furnizorii sunt transparente, domnia sa insistând asupra acestui aspect având în 

vedere că au existat voci care au spus că sunt ascunse.  
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Domnia sa a mai spus că acest lucru nu este posibil, mai ales că Metro este 

la fel ca toată lumea,  supus diverselor  feluri de controale. Metro işi respectă în 

totalitate şi clienţii şi furnizorii, pentru că îi consideră parteneri de afaceri într-o 

relaţie în care o afacere presupune ca toată lumea să câştige.  

Reprezentantul Cora, domnul Filip Leugeot a spus că piaţa cunoaşte nişte 

presiuni, ca urmare a creşterii preţului pentru materiile prime. Aceste fenomen 

este unul mondial astăzi şi înţeleg că anumiţi mici producători au dificultăţi. 

Pentru că şi ei sunt supuşi creşterii preţului pentru materiile prime.  

În ceea ce constă prestaţiile, serviciile pe care Cora le negociază cu ei sunt 

identice cu cele pe care le-am putea negocia în orice altă ţară a Uniunii Europene. 

Domnia sa a spus că doreşte  totuşi, să atragă atenţia Comisiei asupra faptului că 

mari furnizori, de tipul Prokter & Gamble şi Danone, au în fiecare an rezultate 

crescânde, adică profit cu două cifre, mai mult de 10% sau 20%, marii retaileri 

printre care si Cora fiind obligaţi să reflecte acest lucru în preţuri. 

Preşedintele Comisiei, domnul Mihai Tudose a spus că apreciază poziţia 

referitoare la necesitatea şi înţelegerea privind elaborarea unui cod de bune 

practici, ceea ce denotă faptul că implicit se recunoaşte faptul că există necesitatea 

unui cod de bune practici, el neexistând acum. 

Domnia sa a întrebat daca nu cumva se practică un fel de vânzare 

condiţionată, unii dintre marii retaileri având formulări, în contracte, la obligaţii, 

de tipul: „Furnizorul este obligat să livreze marfa beneficiarului, iar beneficiarul 

se obligă să presteze serviciile din contract pentru furnizor.”.  

Domnia sa a dorit să sublinieze faptul că ori nu s-a înţeles deloc despre ce 

anume sunt acuzaţi de fapt, ori evită foarte bine răspunsul, fiindcă, de fapt, se 

vorbeşte numai despre acele servicii pe care marii retaileri le furnizează 

furnizorilor lor: au fost numite taxe ascunse, au fost numite într-o mulţime de 

feluri, dar acestea reprezintă de fapt prestări pe care unii dintre retaileri le fac 

furnizorilor la pachet cu contractul de vânzare încheiat între acestia şi furnizori pe 

mărfurile pe care ei le produc şi care se duc în preţ.  
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a mai spus că este corect ceea ce spun 

reprezentanţii marilor grupuri comerciale, că acest lucru se întâmplă peste tot în 

lume. Cuantumul acestor taxe este ceea ce a provocat această ieşire a 

producătorilor, fiindcă, dacă în preţul de produs preţul de raft dintr-una dintre 

ţările europene, acest cuantum al taxelor se duce în 5-6%, în România a ajuns 

până la 56%.  

De asemenea, presedintele Comisiei, domnul Mihai Tudose a adaugat că 

reprezentantul Auchan are dreptate, nimeni nu a stat cu puşca la tâmpla vreunui 

furnizor, dar sunt şi mijloace mai subtile de a face acest lucru. Domnia sa adresat 

o intrebare invitatilor si anume cât a strâns un lanţ de magazine din România 

pentru ultimul magazin deschis de la furnizori? Acea taxă de deschidere a unui 

nou magazin si care este suma strânsă de la toţi cei care şi-au băgat produsele 

acolo? 

Domnul Regis Mougel, reprezentantul Auchan a raspuns acestei intrebari 

exemplificand cu ansamblul magazinelor ca fiind nişte apartamente. În aceste 

apartamente aveţi camere pe care doriţi să le închiriaţi anumitor persoane. 

Domnia sa a spus că este normal să cereţi bani în schimbul acestei locaţii, în 

schimbul acestei chirii? De asemenea, domnia sa a mai spus că în ceea ce priveşte 

furnizorii cu care Auchan colaborează, de exemplu Metro, acesta este prezent pe 

scară naţională. Domnia sa mai spus că grupurile comerciale oferă volume, spaţii 

de cumpărare şi exact aceasta, are un preţ. Dar, de asemenea, o mare, mare parte 

din aceste taxe, percepute de la furnizori, intră în preţurile pe care le stabilesc 

pentru clienţii lor, astfel încât nu li se ia, ci practic li se retrocedează o parte.  

Domnia sa a mai spus că nu ştie de unde a apărut chestiunea aceasta, 5-6% 

nivelul taxelor în Europa şi 56% în România, nu ştie în care land se găseşte 

aceasta, dar domnia sa poate da asigurări că la Auchan este vorba de un procent 

care se înscrie într-o singură cifră. De asemenea, reprezentantul Auchan, domnul 

regis Mougel a mai spus că in opinia sa un punct care nu a fost încă abordat, se 

refera la faptul că furnizorul cu care negociază este orice, dar nu este imbecil. 

Atunci când au loc negocieri cu un furnizor, acesta deja s-a informat şi a calculat 
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dinainte taxele care ii vor fi cerute, cât îl va costa şi, în funcţie de asta, el fixează 

preţul.  

Domnia sa a mai spus că meseria lor este una din cele mai vechi meserii, în 

afară de o alta, pe care o cunoaştem noi toţi, şi este doar acordul între două 

persoane, vânzătorul şi cumpărătorul. 

De asemenea, domnia sa a mai spus că în contractele cu furnizorii, se face 

referire la preţul de producător, care preţ de producător sau de furnizor nu trebuie 

să fie mai mare decât în altă parte, la orice alt client de-al furnizorului respectiv. 

Deci, practic, se impune un preţ care să fie cel puţin egal cu preţul practicat facă 

de alţi clienţi, domnia sa dorind să intrebe de ce preţul de producător, în condiţiile 

acestea, trebuie să conţină şi taxele de magazin şi nu se face o referire doar la 

preţul de facturare al furnizorului dumneavoastră, de ce preţul de producător, care 

se ia ca şi preţ de referinţă în comparaţie cu preţurile practicate în altă parte, 

trebuie să conţină şi taxele dumneavoastră de magazin.  

Domnul presedinte Mihai Tudose s-a referit la comentariile pe care 

Consiliul Concurenţei le-a făcut cu privire la acest subiect, unde se fac referiri 

foarte clare referitoare la  afectarea actului comercial. Chiar dacă lanţurile de 

hipermarketuri, în momentul de faţă detin o cotă de piaţă până în 30%, probabil 

că în mai puţin de jumătate de an, cota aceasta de piaţă va creşte cu măcar o 

treime; în momentul de faţă, prin politica de preţuri pe care o duc, prin acele 

clauze comerciale pe care le impun, prin politica preţului minim, practic a fost 

afectată întreaga piaţă comercială, pentru că marii retaileri impun furnizorilor să 

practice un anume preţ pe toată piaţa, nu numai pentru cei 28%, pe care susţin 

acestia că îi acoperă în momentul de faţă. Domnul presedinte Mihai Tudose a 

spus că în aceste condiţii nu se mai poate susţine de catre marii retaileri că nu au o 

poziţie dominantă pe piaţă.  

Domnul Alexandru Vlad, reprezentantul conventional al Grupului Rewe a 

spus că  nu cunoaste situaţia din Franţa, dar o ştiu pe cea din Marea Britanie, unde 

chiar un pact de bune practici a instituit instituţia unui OMBUDSMAN, unei 

persoane neutre, terţe faţă de marile lanţuri şi producători, care, în cazul unor 

perturbări grave a relaţiilor bilaterale, să intervină şi să fie ca un fel de arbitru 
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între ei. Este o instituţie care poate fi preluată şi la noi. În legătură cu preţul de 

producător şi interdicţia de a vinde bunuri alimentare unui alt lanţ de magazin sau 

unui alt comerciant la un preţ mai mic, domnia sa a spus că trebuie să de-a 

dreptate Comisiei. În primul rând, domnia sa aspus ca Grupul Rewe nu practică 

aşa ceva, domnia sa subliniind faptul că acest lucru trebuie eliminat. 

Doamna Delia Cucu, reprezentanta Metro Group a dorit la randul său să 

adauge că  niciuna din acele taxe, niciunul din serviciile care sunt facturate 

furnizorilor nu sunt facturate înainte ca acele servicii să fie prestate. Deci nu se 

percepe niciodată o sumă de bani pentru servicii ce urmează a fi efectuate. 

Această practică nu există în contractele Metro group. Practica de a impune 

preţuri minime furnizorilor, de asemenea, nu este o practică a Grupului Metro. 

Domnia sa a spus că Grupul Metro face parte dintr-un grup este listat la 

bursă şi care este supus unor controale extrem de rigide din partea tuturor, pe 

lângă a acţionarilor, dar şi a celor care sunt îndreptăţiţi să facă acest lucru. Metro 

nu are contracte trase la xerox, fiecare negociere este făcută individual, cu fiecare 

furnizor în parte. 

Domnul presedinte Mihai Tudose a spus că din discutiile cu furnizorii a 

reiesit faptul că si acestia recunoasc utilitatea anumitor taxe si servicii şi care 

elimină cumva un arbitrar, acea taxă de cap de raft, de vizibilitate. Au recunoscut 

ca atare. Ceea ce nu recunosc este exact această taxă de magazin, acea taxă de 

remodelare aflată într-unul din contracte. 

Domnul William Gabriel Brînză a dorit să adauge că membrii Comisiei 

sunt foarte interesati nu de disputa dintre producatori si retaileri ci mai mult, 

cetăţeanul, consumatorul. Atâta vreme cât acesta are un produs de calitate şi are 

un produs ieftin, acest lucru sunt sigur că ne mulţumeşte atât Comisia de politică 

economică, cât şi pe retaileri, cât şi pe producător. 

Domnia sa a dorit să se refere strict la două lucruri, şi anume la plata 

facturilor, care pentru unele produse de bază, cum ar fi pâinea sau ouăle, acestea 

au termen de garanţie foarte scurt. Producătorul ori a vândut ori trebuie să-şi 

retragă marfa din galantare. Domnia sa a spus că nu înţelege de ce se plătesc 
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aceste facturi la 70-90 de zile şi nu înţelege de ce se compară aceste mărfuri ca şi 

cum ar fi aparate de aer condiţionat sau textile, când, totuşi, există o mare 

diferenţiere. 

Domnul Sandu Gabriel a spus că, domnia sa vede această situatie datorita 

balanţei dezechilibrate de putere dintre reprezentanţii marilor jucători din piaţă şi 

furnizori.  Prin concurenţa dintre marii jucători din piaţă care la un moment dat 

poate să echilibreze această situaţie într-o perioadă de timp, dar mai ales prin ceea 

ce putem să facem noi astăzi prin propuneri legislative care să îmbunătăţească 

această situaţie. Domnia sa a spus că vede îmbunătăţirea acestei situaţii prin 

reguli egale pe piaţă pentru toţi jucătorii, parteneri: furnizori, vânzători, 

cumpărători. Domnia sa a adresat cateva propuneri referitoare la studierea 

oportunităţii modificării Legii Concurentei,  precum si o solicitare pentru o 

informare, din partea Comisiei de buget finante privitoare la cuantumul taxelor 

percepute de retaileri si a adausului lor comercial. 

Domnul Mandache Vlad, reprezentantul conventional al Grupului Rewe a 

spus că in momentul de faţă, legislaţia concurenţială este armonizată cu legislaţia 

europeană. Este transpusă mutatis-mutandis în legislaţia românească, inclusiv 

instrumentele de implementare.  

Prin legislaţia internă se pot aduce reglementări mai severe decât cele la 

nivel comunitar cu privire la anumite chestiuni legate de piaţă dar în momentul de 

faţă, atâta vreme cât prin instrumentele deja existente nu s-a ajuns la o concluzie 

definitivă şi irevocabilă a autorităţilor care au competenţe în a investiga piaţa cu 

privire la dezechilibre în  relaţiile furnizori-producători sau în cu totul alte aspecte 

ale concurenţei în România, nu vede un motiv, doar datorită existenţei, repet, a 

unor incidente izolate pentru a se veni cu o reglementare mult mai severă şi poate 

inoportună cu privire la aceste raporturi.  

Domnul presedinte Mihai Tudose  a spus că una dintre problemele ridicate 

de către producători a fost exact acest lucru, că în România s-a testat gradul de 

suportabilitate, urcând din ce în ce mai sus, până când acum a cedat. Probabil că 
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în ţările vecine gradul de suportabilitate a fost mai scăzut şi acolo s-a ajuns mai 

repede la plafon. 

Domnia sa, in concluzia intalnirii a spus că a inteles că se practică două 

tipuri de taxe: taxe iniţiale, gen deschidere magazin, listare şi taxe anuale. 

Oamenii respectivi îşi fac anumite calcule că vând anumite produse într-un 

anumit lanţ comercial, pe termen lung. Iar acea taxă de deschidere, taxă de listare, 

taxele acestea tip ancoră pe care le plăteşti o dată şi te ancorezi de lanţul 

comercial respectiv, au amortizarea stabilită pe parcursul mai multor ani. In 

momentul in care au ajuns în pragul celui de-al doilea contract când se negociază 

contractul pe anul următor,  taxele tip ancoră nu mai există, în schimb celelalte 

taxe anuale, servicii anuale, încep brusc să crească cu cel puţin 30%.  Domnia sa a 

spus că vor mai fi audiate şi Consiliul Concurenţei si alte organisme implicate.  

Domnia sa a dorit să sublinieze că, evident că nu se va interveni brutal pe 

piaţă, dar nici folosirea sintagmei aceleia de „piaţă liberă” care e aproape 

anarhică, nu o vom folosim, fiindcă nu este nicăieri o piaţă liberă totală. În toată 

lumea există acele organisme anticoncurenţiale, antitrust, antimonopol, până şi în 

America. Altfel n-ar mai fi nici la nivelul Uniunii Europene acele comisii 

antimonopol, n-ar mai fi nici în România Consiliul Concurenţei, pentru că s-ar 

invoca de catre toti  o piaţă liberă. Nu este o piaţă liberă. Şi democraţia are reguli, 

fiindcă altfel e anarhie.  

  

 PREŞEDINTE, 
          Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu NOSA   
 
                            Consilier  parlamentar:  

        Anca Chiser 
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