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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă, transmis cu adresa nr.P.l.x. 280 din 26 iunie 

2012. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Dumitru Chiriţă 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu 
propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a domnilor senatori 
Vasile Nedelcu, Corneliu Grosaru, Cezar Micea Măgureanu, Ovidius 
Mărcuţianu, Anghel Iordănescu, Sorin Chivu Serioja, Laurenţiu Chirvăsuţă, 
Cristian Diaconescu, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 280 din 26 iunie 2012, 
înregistrată la comisie sub nr.23/163 din 27 iunie 2012. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.315/12.04.2012, avizează 
favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Senatul, în  şedinţa din 21 iunie 2012, a respins propunerea 
legislativă. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu avizul 
nr.P.L.x.280/2012/04.09.2012, a avizat favorabil propunerea legislativă. 
  Consiliul Concurenţei, prin opinia exprimat prin actul 
nr.4386/29.03.2012, „consideră că este în beneficiul consumatorilor că 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 are ca obiect de reglementare instituirea unor 
noi condiţii privind funcţionarea centrelor comerciale, astfel: 

- în ceea ce priveşte autorizarea construcţiei: autorităţile 
administraţiei publice locale vor autoriza construcţia doar dacă acestea se află pe 
un teren aflat la o distanţă de minimum 500 metri de limita zonei locuibile a 
localităţii; 

- centrele comerciale vor fi obligate să desfacă, în proporţie de cel 
puţin 80% produse alimentare şi nealimentare de producţie românească. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 19 septembrie 2012 şi au hotărât, în 
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unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia, din 
următoarele considerente: 

- prevederile legii contravin principiilor de liberă circulaţie a 
mărfurilor, instituind o măsură protecţionistă pentru anumiţi operatori 
economici, putând afecta chiar mecanismul economic generat de legea cererii şi 
ofertei; 

- referitor la norma privind impunerea respectării regulii privind 
construcţia centrelor comerciale numai la o distanţă de minimum 500 metri de 
limita zonei locuibile a localităţii, aceasta poate fi excesivă pentru centrele 
comerciale care funcţionează în prezent, având în vedere faptul că la momentul 
construirii lor au fost îndeplinite condiţiile legale. Pe de altă parte, această 
normă ar putea avea efecte negative asupra consumatorilor limitând posibilitatea 
lor de a alege inclusiv asupra dezvoltării oraşelor. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 
28 de deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru această propunere legislativă este 
Camera Deputaţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Dumitru Chiriţă 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Isabela Robe 
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