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Către: Parlamentul României, Camera Deputaților 
 
Comisa pentru industrii și servicii 
În atenția domnului Iulian Iancu, Președinte 
În atenția membrilor comisiei 
 
Comisia Juridică, de disciplină și imunități 
În atenția domnului Nicușor Halici, Președinte 
În atenția membrilor comisiei 
 
 
 

4 mai 2020 
 
 

Ref. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 Privind Codul consumului 
(Plx 194/2020) & Propunere legislativă pentru modificarea și  Completarea Ordonanței Guvernului 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (Plx 195/2020) 

 
 
 
 

Stimați domni Președinți, 
Stimate doamne/Stimați domni Deputați, 
 
Vă transmitem alăturat poziția cu privire la două propuneri legislative înregistrate pentru dezbatere la Camera 
Deputaților - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul 
consumului (Plx 194/2020) și respectiv Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (Plx 195/2020), adoptate 
tacit de Senat.  
 
 
Amintim că au existat inițiative legislative similate și în trecut, proiectele fiind respinse pe baza unor 
argumente solide aduse de autoritățile competente, după cum urmează: 
 

- Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă (PLx 280/2012, L 262/2012) – inițiată în legislatura 2008-2012, care 
prevedea ca centrele comerciale să fie amplasate la o distanță de minimum 500m de limita zonei 
locuibile a localității și 

 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare (PLx 834/2015, L444/2015) – inițiată în legislatura 2012-2016, care instituia 
pentru supermarketuri obligația de a-și desfășura activitatea în afara orașelor, la o distanță de minim 
5 km fața de marginea acestora. 
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În legatură cu aceste propuneri legislative au fost emise urmatoarele poziții: 
 

1. Avizul negativ al Consiliului Concurenței referitor la PLx 280/2012. 
Consiliul Concurenţei atrage atenţia asupra unor posibile efecte negative ale măsurii de relocare a 
magazinelor în afara oraşelor. 

 
“Posibilitatea de alegere a consumatorilor va fi limitată la structurile de vânzare cu suprafaţă mică (sub 400 
mp), adică magazine mici de cartier, chioşcuri, magazine mici specializate. [...] Poziţionarea magazinelor în 
afara oraşelor ar rezulta în necesitatea schimbării obiceiurilor de consum pentru anumite categorii de clienţi, 
cel puţin pentru cei aflaţi la o distanţă foarte mare de magazine. 
 
Relocarea magazinelor către marginea oraşelor ar însemna creşterea cheltuielilor cu transportul şi 
probabilitatea apariţiei de ambuteiaje, având în vedere că relocarea se va face de-a lungul arterelor care 
asigură ieşirea din oraş. 
 
Alte ţări, care au implementat acest sistem încă din anii 1980, au constatat ulterior efecte negative asupra 
comerţului cu amănuntul, asupra consumatorilor şi inclusiv asupra capacităţii de dezvoltare a oraşelor. […]” 
 
Consiliul Concurenţei a concluzionat că este în beneficiul consumatorilor ca aceştia să aibă acces la cât mai 
multe şi variate structuri de vânzare cu amănuntul, iar raporturile concurenţiale între cele două forme de 
comerţ, respectiv cel modern şi cel tradiţional, ar trebui să se desfăşoare nestânjenit, cu intervenţii cât mai 
reduse din partea autorităţilor statului.  
 
Propunerea legislativă a fost respinsă. 
 
 

2. Promovarea de către Guvernul României, în 2012, a OUG 22/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de 
implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei 
structurilor de vânzare, aprobată prin Legea 197/2013, din motivarea căreia redăm următoarele 
paragrafe de importanță: 
 

“autoritățile administrației publice centrale și locale au sarcina de a susține inițiativa privată în comerț, în 
condițiile unui climat concurențial liber și loial. 
 
La 28 decembrie 2006 a intrat în vigoare Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind serviciile în cadrul pieței interne. Această Directivă stabilește dispoziții generale  pentru facilitarea 
exercitării libertății de stabilire pentru prestatorii de servicii și a liberei circulații a serviciilor, menținând 
totodată un nivel ridicat al calității serviciilor la nivelul UE. 
 
Având în vedere că HG 1454/2004 prevede criterii urbanistice și criterii economice de autorizare a 
implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare […] iar legislația UE interzice utilizarea 
criteriilor economice în astfel de cazuri, considerăm că odată cu eliminarea criteriilor economice cf. Directivei, 
HG 1454/2004 nu mai are obiect de reglementare.” 

 
 

http://cdep.ro/proiecte/2012/200/80/0/cc280.pdf
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3. Opinia de respingere a Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA)  
 
O propunere legislativă de modificare a definiţiei comerţului de tip cash&carry, prevăzută la art.4, pct.e, din 
OG 99/2000, a fost respinsă urmare a analizării acesteia în cadrul grupului de lucru pentru actualizarea 
legislaţiei referitoare la reglementarea unitară a normelor care stau la baza funcţionării activităţilor de comerţ 
pe teritoriul României, constituit la nivelul fostului MMACA. 
Din grupul de lucru menționat au făcut parte reprezentanți ai instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, cât 
si reprezentanți ai mediului de afaceri şi asociaţiilor patronale direct interesate. Acest punct de vedere se 
regăsește în adresa nr.3701/SRO/03.10.2018 emisă de MMACA.  
În plus față de cele semnalate în trecut de autoritățile competente, în prezent există pe piață retaileri, atât 
din domeniul alimentar cât și nealimentar, investitori internaționali, dar și autohtoni, care operează exclusiv 
magazine mai mari de 400mp. Prin posibila adoptare a unor astfel de reglementări anti-concurențiale, precum 
cele cuprinse în L122 și L123, activitatea acestora ar fi puternic afectată, posibil în unele cazuri chiar complet 
blocată, cu încălcarea reglementărilor naționale și comunitare în vigoare. 
 
În plus față de cele de mai sus, propunerea legislativă nu pare să își propună sa reglementeze în mod echilibrat 
situația agenților economici care vor dori în viitor sa deschidă structuri de vânzare în România, și vor putea 
face acest demers exclusiv în teritoriul periurban, ceea ce îi va plasa într-o poziție de inferioritate și 
discriminare vădită față de agenții economici care au în prezent astfel de structuri de vânzare deja deschise 
(în număr semnificativ) în teritoriul urban. 
 
De asemenea, operațiunile incluse în categoria ”distribuției de bunuri” sunt deja reglementate în 
Nomenclatorul clasificării activităţilor din economia naţională, respectiv în Clasa G - CAEN 45, Comerţ cu 
ridicata şi cu amănuntul. Pe cale de consecință, nu se poate crea, în afara acestui cadru, o nouă formă de 
vânzare a bunurilor, fie mixtă sau chiar intermediară. 
 
Menționăm că asupra celor două propuneri legislative, Consiliul Economic şi Social a emis avize negative în 
ședința de Plen din data de 18.02.2020, iar pentru Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (Plx 194/2020), 
Comisia Economică a Senatului a emis un raport negativ în data de 06.04.2020 
De asemenea, Consiliul Legislativ a emis un aviz cu mențiunea că din expunerea de motive nu reiese că 
soluțiile au fost precedate de o temeinică fundamentare.  
 
Având în vedere aceste aspecte, solicităm respingerea celor două propuneri legislative.  
 
Vă stăm la dispoziție pentru lămuriri suplimentare privitoare la aceste subiecte. 
 
Cu stimă, 
 
 
Anca Damour 
Leader Grup de lucru Consumatori și Concurență 
 


