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pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind 
comercializarea şi serviciilor de piaţă 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Articol unic. Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.914 din 16 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

I. La articolul 4, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„c) comerţ Cu ridicata/de gros - activitatea desfăşurată de comercianţii care 

cumpără produse în cantităţi man i în scopul revânzării acestora altor comercianji 
sau utilizatori profesionali, colectivi sau individuali; 

e) comerţul de tip cash&carry - formă de comerţ Cu autoservire, pe bază de 
legitimaţie de acces - activitatea desfăşurată de operatorii economici care vând 
mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice 
autorizate şi asociaţii familiale autorizate conform legii, înregistrate în baza de date 
a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării 

acestora ca produse consumabile; ' 
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2. La articolul 4, după litera s) se introduc două noi litere, literele t) şi 

ţ), cu următorul cuprins: 
„t) distribulia de bunuri - reprezintă activitatea mixtă de vânzare cu ridicata 

sau de intermediere a vânzării cu ridicata a produselor şi de prestare a serviciilor de 
depozitare şi transport, merchandising şi marketing a bunurilor, pe bază de 
acorduri sau practici între doi sau mai mulli operatori economici, iară a fi afectate 
caracteristicile produsului; 

ţ) distribuitor - operatorul economic care desfăşoară activitatea de 
distribuţie de bunuri şi care îşi însuşeşte titlul asupra mărfii pe care o vinde;" 

3. La articolul 12, litera e) a alineatului (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„e) dezvoltarea şi revigorarea reţelei de distribuţie în zonele turistice de 
interes naţional si local, zonele montane, rurale şi defavorizate şi susţinerea creării 

de servicii de pială în aceste zone;" 

4. La articolul 12, litera c) a alineatului (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„c) centre istorice, în scopul promovării unor activităţi comerciale adecvate 
in special produclia şi comercializarea produselor tradijionale şi cu indicaţie 

geografică, artizanat si meşteşugăreşti, alimentalie publică şi al protejării zonelor 
cu valoare istorică şi artistică;' 

5. La articolul 12, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, 
alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins: 

„(8) În vederea dezvoltării reţelelor de distribujie, autoritălile publice locale 
vor stabili următoarele: 

a) accesul vehiculelor de transport marfă în unitatea administrativ- 
teritorială în funcţie de tonaj şi dimensiuni maxim admise; 

b) regimul parcării vehiculelor de transport marfă şi regimul orar al 
aprovizionării comercianţilor. 

(9) Amplasarea structurilor de vânzare cu suprafaţa mai mare de 400 m.p. 
se va face exclusiv în teritoriu periurban, conform prevederilor Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 

ulterioare." 
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6. La articolul 15 partea introductivă se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
,,Art. 15.- În vederea avizării amplasării structurilor de vânzare cu suprafaţă 

mai mare de 400 m.p., Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, 
constituită potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
Cu modificările şi completările ulterioare, va fundamenta din punct de vedere 
tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pentru documentaţiile de amenajare a 
teritoriului şi urbanism, iinând seama de reglementările în vigoare privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi de următoarele criterii Cu privire la 
impactul urbanistic al amplasării în raport Cu dezvoltarea urbană durabilă şi 

integrată a localităiii:" 

7. La articolul 15, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu 
următorul cuprins: 

„h) amplasarea structurilor de vânzare Cu suprafaţa mai mare de 400 m.p. se 
face exclusiv in teritoriul periurban." 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


