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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea 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 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei actuale În temeiul art. 88 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 650/2002, a fost 
adoptată în anul 2004 Hotărârea de Guvern nr. 
1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de 
implantare a structurilor de vânzare cu 
amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea 
tipologiei structurilor de vânzare.  
Actul normativ stabileşte criteriile de 
implantare a structurilor de vânzare cu 
amănuntul şi defineşte tipologia structurilor 
de vânzare.  
 
 Pe de altă parte, în anul 2009 a fost adoptată 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
49/2009 privind libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi libertatea de a 
furniza servicii în România, aprobată cu 
modificări de de Legea nr. 68/2010, care 
transpune în legislaţia naţională prevederile 
Directivei 2006/123/CE privind serviciile în 
cadrul pieţei interne (Directiva “Servicii”). 
 
Art. 14 din Directiva “Servicii” (art. 13 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
49/2009) stabileşte o listă cu cerinţe interzise 
într-un regim de autorizare datorită 
caracterului lor discriminatoriu sau restrictiv, 
urmând ca statele membre să abroge orice 
astfel de cerinţe deja existente în legislaţia 
naţională. Printre aceste cerinţe se numără 
efectuarea unei analize economice care să 
demonstreze existenţa unei nevoi economice 



 2

sau unei cereri a pieţei, efectuarea unei 
evaluări a efectelor economice asupra 
competitorilor sau a activităţii comerciantului 
în raport cu obiectivele planificării economice 
stabilite de o autoritate competentă, intervenţa 
directă sau indirectă a operatorilor concurenţi 
în procesul de acordare a autorizaţiei de 
prestare a unui serviciu.  
 
Din analiza Hotărârii Guvernului nr. 
1454/2004 a rezultat că în conţinutul acesteia 
se regăsesc în mod direct sau indirect mai 
multe dintre cerinţele mai sus menţionate, 
interzise prin Directiva “Servicii”. 
 
A apărut astfel necesitatea amendării 
Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004, pentru a 
realiza compatibilizarea prevederilor acesteia 
cu Directiva “Servicii”. 
 

2. Schimbări preconizate Prin modificările efectuate, se înlătură 
incompatibilităţile dintre Hotărârea 
Guvernului nr. 1454/2004 şi prevederile 
Directivei “Servicii” şi ale Legii concurenţei 
nr. 21/1996, în sensul asigurării accesului 
liber şi nerestricţionat al operatorilor 
economici la prestarea serviciilor din 
domeniul reglementat de actul normativ mai 
sus menţionat. 
În acest sens, proiectul de hotărâre de guvern 
prevede, în principal: 

- înlăturarea avizării implantării 
structurilor de vânzare cu suprafaţă 
mare de către operatorii economici 
concurenţi; 

- eliminarea obligaţiei de elaborare a 
studiului de piaţă şi impact, fiind astfel 
pe de o parte îmbunătăţite intrările pe 
piaţa de retail, iar, pe de altă parte, 
înlăturată discriminarea faţă de 
structurile de vânzare cu ridicata. 

 
3. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

11 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniul ajutoarelor 
de stat 

Impactul este unul pozitiv întrucât se asigură 
un mediu concurenţial echilibrat, care elimină 
protecţionismul anterior acordat în mod 
nejustificat  întreprinderilor deja existente pe 
piaţă. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Impactul este unul pozitiv întrucât, prin 
eliminarea protecţionismului nejustificat 
acordat întreprinderilor deja existente şi a 
analizelor economice referitoare la segmentul 
de piaţă relevant anterior avizării implantării, 
se asigură accesul liber si nerestricţionat la 
prestarea serviciilor atât de către operatorii 
naţionali, cât şi de către operatorii din 
celelalte state membre ale Uniunii Europene. 
 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                    

mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

 

Media 

pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2011 2012 2013 2014 2015  
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1.Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
(i) contribuţii de asigurări 
 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat 
bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

 

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare         

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor  proiectului de 
act normativ:    
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 

Nu este cazul. 
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intrării în vigoare a proiectului de 
act normativ;        
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii.     
2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare   

Proiectul de act normativ înlătură 
incompatibilităţile cu Directiva “Servicii”. 
 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor normative 
comunitare   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene       

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de 
act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Consultarile organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul de 
act normativ are ca obiect activităţi 
ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

Au fost respectate prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative. 
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4.Consultarile desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Informaţii privind avizarea către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Tarii 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurentei 
e) Curtea de Conturi 

În cadrul procesului de adoptare, acest act 
normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ, 
Consiliul Economic şi Social şi Consiliul 
Concurenţei. 
 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 7-a                                                            
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea  
proiectului de act normativ  
 
1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Menţionăm că s-a respectat procedura 
prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa în administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu  
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversitatii 
biologice 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3.Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 
 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competentelor instituţiilor existente 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, 
republicată, s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea 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, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l 
adoptaţi. 

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri 

 

Ion ARITON 

                                                                     

 

AVIZAT 

Agenţia pentru implementarea 

programelor şi proiectelor pentru 

IMM-uri 

 

Cristian HAIDUC 

Ministrul dezvoltării regionale şi 

turismului 

 

 

Elena Gabriela UDREA 

 

 

Ministrul administraţiei şi internelor 

 

 

Traian IGAŞ 

 

 

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei 

sociale 

 

Sulfina BARBU 

 

 

Ministrul afacerilor europene 

 

Leonard ORBAN 

 

 

 

Ministrul justiţiei 

 

Marian-Cătălin PREDOIU 

 


