
0

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

           COMISIA JURIDICĂ,                                          COMISIA PENTRU
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                              INDUSTRII ŞI SERVICII

   Nr.  31/872/2005                                                      Bucureşti,  09.05.2006
                                                                                                Nr.  23/196/2005

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului Legii

Camerelor de comerţ şi industrie din România, trimis Comisiei juridice, de disciplină

şi imunităţi şi Comisiei pentru industrii şi servicii, pentru dezbatere şi avizare în fond,

cu adresa nr.P.L.X 482 din 19 octombrie 2005.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare.

                PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE,

                 Sergiu Andon                                             Dan Ioan Popescu

industrii
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI

IMUNITĂŢI
Nr.  31/872/2005

COMISIA PENTRU
INDUSTRII ŞI SERVICII

Bucureşti,  09.05.2006
Nr.  23/196/2005

                          RAPORT COMUN
asupra proiectului Legii camerelor de comerţ şi industrie din România

 În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi  şi Comisia pentru industrii şi servicii  au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul  Legii camerelor de
comerţ şi industrie din România, trimis cu adresa nr. P.L.X .482  din 19 octombrie 2005.

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 12 octombrie 2005, a adoptat proiectul de lege,
ce provine dintr-o propunere legislativă, iniţiată de domnul senator Viorel Arion şi domnul deputat Ovidiu Silaghi.

  Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României,
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat .

  Guvernul României, prin punctul de vedere transmis şi înregistrat la Senat sub nr.189 din 24.05.2005,
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor de la punctul II, precum
şi a amendamentelor de la punctul III.

 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic, a avizat favorabil
proiectul de lege în forma adoptată de Senat, cu avizul nr.26/453 din 25 octombrie 2005.

 Consiliul Legislativ  a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 228 din 18 martie 2005.
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect  reglementarea unei activităţi de interes public, creată în scopul

apărării şi susţinerii, pe plan intern şi extern, a intereselor economiei şi a comunităţii de afaceri. În acest sens, iniţiativa
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legislativă prevede constituirea Camerelor în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, precum şi la nivel naţional, pe plan
local putându-se constitui sucursale, birouri sau puncte de lucru. De asemenea, proiectul conţine şi prevederi referitoare la
atribuţiile, componenţa, drepturile şi obligaţiile membrilor acestora, organele de conducere, sursele de finanţare.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii   celor două
comisii  au examinat proiectul de lege mai sus menţionat, precum şi amendamentele depuse în scris sau formulate oral de
către deputaţi, pe parcursul a mai multor şedinţe, finalizând dezbaterile în şedinţele din 27 aprilie şi 3 mai 2006. La
lucrări au participat, în calitate de invitaţi, din partea iniţiatorului, domnul senator Viorel Arion, domnul deputat Ovidiu
Silaghi, din partea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, domnul Victor Babiuc, preşedinte, doamna Mihaela Goj,
secretar general şi doamna Cornelia Rotaru, consilier, din partea Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti,
domnul Nicolae Vasile, vicepreşedinte şi doamna Lia Dragotă, consilier, iar din partea Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului, domnul Eugen Ghiulea, director. De asemenea, au mai participat la dezbateri doamna Monica Luisa Macovei,
ministrul justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat în Ministerul Justiţiei şi doamna Claudia Roşianu,
consilier.

La dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au
fost prezenţi la şedinţă 16 deputaţi, iar din partea Comisiei pentru industrii şi servicii, din totalul de 23 membri au fost
prezenţi 21 deputaţi.
                  În urma examinării  proiectului de lege, a amendamentelor depuse la comisii şi a punctelor de vedere exprimate
de către membri comisiilor, precum şi de către invitaţi, s-a hotărât, de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
- cu majoritate de voturi (11 voturi pentru  şi 5 voturi împotrivă), iar de către Comisia pentru industrii şi servicii –
în unanimitate,  adoptarea  proiectului Legii  Camerelor de Comerţ şi Industrie a României, cu amendamente
admise, menţionate în Anexa nr.1. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2 la prezentul raport.

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                                                                 PREŞEDINTE,
Sergiu Andon                                                                                 Dan Ioan Popescu

Consilieri
Diaconu Dumitra
Viorela Gondoş
Silvia Vlăsceanu
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Anexa nr.1

A M E N D A M E N T E      A D M I S E
asupra proiectului Legii camerelor de comerţ şi industrie din România

Nr.
crt.

Text Senat Text propus de comisii
(autorul amendamentului)

Motivare

0 1 2 3
1 Titlul legii

L E G E A
camerelor de comerţ şi industrie din

România

     Nemodificat

2 CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

CAPITOLUL I
Camerele de comerţ şi industrie

judeţene

Autori: - Comisia pentru industrii
      - deputat Aurel Vainer.

        Corelare cu conţinutul
articolelor din prezentul capitol.

3 Secţiunea 1
Organizarea camerelor de comerţ şi

industrie judeţene

Autori: - Comisia pentru industrii
      - deputat Aurel Vainer.

        Pentru sistematizarea
textului.
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0 1 2 3
4         Art.1. - Camerele de comerţ şi

industrie sunt organizaţii de utilitate
publică, autonome, neguvernamentale,
apolitice, fără scop patrimonial, cu
personalitate juridică, create în scopul de a
reprezenta, apăra şi susţine interesele
membrilor lor şi ale comunităţii de afaceri
în raport cu autorităţile publice şi cu
organismele din ţară şi din străinătate.

        Art.1.- (1) Camerele de comerţ
şi industrie judeţene sunt organizaţii
autonome, neguvernamentale,
apolitice, fără scop patrimonial, cu
personalitate juridică, create în scopul
de a reprezenta, apăra şi susţine
interesele membrilor lor şi ale
comunităţii de afaceri în raport cu
autorităţile publice şi cu organismele
din ţară şi din străinătate.

  Autori: - Comisia pentru industrii
- deputat Aurel Vainer.

          Statutul de utilitate publică
se solicită şi se poate acorda
camerelor judeţene numai în
conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

                             --------------             (2) Sistemul camerelor de
comerţ cuprinde:

  a) camerele de comerţ şi
industrie judeţene şi a municipiului
Bucureşti, denumite camere judeţene;

 b) Camera de Comerţ şi
Industrie a României, denumită
cameră naţională;
        c) camerele de comerţ bilaterale.

       Autori deputaţii: - Ioan Bivolaru
                                  -  Aurel Vainer.

         Preluarea art. 12 pentru
logica textului.
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5          Art.2.- (1) Comercianţii, persoane

juridice şi persoane fizice, pot constitui în
reşedinţele de judeţ şi în municipiul
Bucureşti, camere de comerţ şi industrie
teritoriale, destinate promovării intereselor
membrilor lor pentru dezvoltarea
comerţului, industriei, agriculturii şi
serviciilor, corespunzător cerinţelor
economiei de piaţă.

_______

         (2) Camerele de comerţ şi
industrie teritoriale, denumite în
continuare camere teritoriale, se

          Art.2.- (1) Comercianţii,
persoane juridice şi persoane fizice,
înregistrate la oficiul registrului
comerţului din judeţul respectiv,
indiferent de domeniul de activitate,
pot constitui în reşedinţele de judeţ şi
în municipiul Bucureşti, camere de
comerţ şi industrie judeţene, destinate
promovării intereselor membrilor lor
pentru dezvoltarea comerţului,
industriei, agriculturii şi serviciilor,
corespunzător cerinţelor economiei de
piaţă.

        Autor: Comisia pentru industrii.

           (2) În înţelesul prezentei legi,
comercianţii sunt persoanele fizice şi
asociaţiile familiale, care efectuează
în mod obişnuit acte de comerţ,
societăţile comerciale, companiile
naţionale şi societăţile naţionale,
regiile autonome, grupurile de
interes economic cu caracter
comercial şi organizaţiile
cooperatiste.

Autor: deputat  Aurelia Vasile.

   (3)  Camerele de comerţ şi industrie
judeţene se înfiinţează din iniţiativa
comercianţilor şi dobândesc

        Condiţionarea calităţii de
membru de înregistrare
prealabilă la ORC.

         Definiţia trebuia introdusă,
fiind un termen important în
cuprinsul legii.

       Camerele au fost denumite
la art. 1 alin. (2).
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0 1 2 3
înfiinţează din iniţiativa comercianţilor şi
dobândesc personalitate juridică la data
recunoaşterii înfiinţării lor de către Guvern.

personalitate juridică la data
recunoaşterii înfiinţării lor prin
hotărâre a Guvernului.

          Autori: Comisia pentru industrii
şi Comisia juridică.

 Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

6         Art.3.- (1) Denumirea de Cameră
de Comerţ şi Industrie poate fi completată
în funcţie de specificul economic al
judeţului în care se înfiinţează.

(2) Denumirea de Cameră de
Comerţ şi Industrie nu poate fi folosită de
nici o altă organizaţie, privată sau de stat,
în afara celor care s-au constituit conform
Decretului-lege nr.139/1990 privind
camerele de comerţ şi industrie din
România, cu completările ulterioare, şi au
fost recunoscute prin Hotărârea Guvernului
nr.799/1990 privind recunoaşterea înfiinţării
unor camere de comerţ şi industrie
teritoriale judeţene, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi de către
camerele de comerţ şi industrie bilaterale
ale României cu alte state, şi au fost
recunoscute ca persoane juridice prin
hotărâre judecătorească.

       Art.3.- (1) Se elimină.

          Autori: Comisia pentru industrii
şi Comisia juridică.

        (1) Denumirea de Cameră de
Comerţ şi Industrie poate fi folosită
numai de către cele constituite
conform Decretului-lege nr.139/1990
privind camerele de comerţ şi industrie
din România, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.65
din 12 mai 1990, cu completările
ulterioare şi recunoscute prin Hotărârea
Guvernului nr.799/1990 privind
recunoaşterea înfiinţării unor camere de
comerţ şi industrie teritoriale judeţene,
cu modificările şi completările
ulterioare, sau de către cele înfiinţate
în baza prevederilor prezentei legi,
precum şi acele camere de comerţ şi
industrie bilaterale,    care sunt
recunoscute ca persoane juridice prin
hotărâre judecătorească.

        Toate camerele judeţene
trebuie să aibă aceeaşi titulatură.

         Reformulare pentru
claritatea textului.
Conform normelor de tehnică
legislativă.
Înfiinţarea camerelor de comerţ
bilaterale este reglementată la
Capitolul V.
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(3) Organizaţiile care folosesc în
denumire sintagma Camera de Comerţ şi
Industrie ori altele asemenea şi care nu
rezultă a fi reglementate prin prezenta
lege sunt obligate să-şi schimbe denumirea
în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare
a prezentei legi. În caz contrar, denumirea
va fi radiată prin hotărâre judecătorească
dată în procedură necontencioasă.

(4) Camerele sunt succesoarele şi
continuatoarele de drept ale camerelor de
comerţ şi industrie desfiinţate prin Decretul-
lege nr.74/1949, publicat în Monitorul
Oficial nr.47 din 25 februarie 1949, pentru
desfiinţarea camerelor de comerţ şi
industrie, precum şi ale celor reglementate
prin Decretul-lege nr.139/1990 privind
camerele de comerţ şi industrie din
România, cu modificările şi completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.65 din 12 mai
1990.

        Autori: - Comisia pentru industrii
şi Comisia juridică.
        - Deputat  Andrian Mihei.

         (2) Organizaţiile care
folosesc în denumire sintagma Camera
de Comerţ şi Industrie şi care nu au
fost constituite în baza prevederilor
prezentei legi sunt obligate să-şi
schimbe denumirea în termen de 3 luni
de la intrarea în vigoare a prezentei
legi. În caz contrar, denumirea va fi
radiată prin hotărâre judecătorească
dată în procedură necontencioasă.

      Autor: deputat Ioan Bivolaru.

         (3) Camerele înfiinţate în
baza Decretului-lege nr.139/1990, cu
completările ulterioare sunt
succesoarele şi continuatoarele de drept
ale camerelor de comerţ şi industrie
desfiinţate prin Decretul-lege
nr.74/1949 pentru desfiinţarea
camerelor de comerţ şi industrie,
publicat în Monitorul Oficial nr.47 din
25 februarie 1949.

       Autor: deputat Ioan Bivolaru.

       Reformulare pentru
claritatea textului.

       Prin renumerotare, alin.(4)
devine alin. (3). Reformulare
pentru claritatea textului pentru a
se elimina orice interpretare.
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7        Art.4.- (1) Camerele de comerţ şi

industrie au următoarele atribuţii:

a) sprijină dezvoltarea
activităţilor economice ale comercianţilor
din zona de activitate, iniţiază şi participă
la realizarea de proiecte şi programe de
stimulare şi dezvoltare a activităţii
economice din teritoriu, singură sau în
colaborare cu administraţia publică centrală
şi locală, cu alte organisme similare din ţară
şi din străinătate;

b) acordă asistenţă,
consultanţă şi sprijin în activitatea de
constituire şi funcţionare a societăţilor
comerciale;

c) sprijină membrii lor în relaţia
economică cu ambasadele, consulatele şi
organismele din străinătate, similare
camerei;

     Art.4.- (1) Camerele judeţene
au următoarele atribuţii:

             a) sprijină autorităţile
administraţiei publice locale în
scopul dezvoltării economico –
sociale a zonei;

Autor:deputat  Dan Ioan Popescu

        b) sprijină dezvoltarea
activităţilor economice ale membrilor,
iniţiază şi participă la realizarea de
proiecte şi programe de stimulare şi
dezvoltare a activităţii economice din
teritoriu, inclusiv în colaborare cu
administraţia publică centrală şi locală,
cu alte organisme similare din ţară şi
din străinătate;

Autori:- Comisia pentru industrii.
        -    deputat. Cristian Boureanu

        b) - Se elimină.

        Autor: Comisia pentru industrii.

        c) sprijină membrii lor în
relaţia economică cu reprezentanţele
oficiale ale altor state, consulatele şi
organismele din străinătate, similare
camerei;
        Autor: Comisia pentru industrii.

         Conform denumirii
adoptate la art.1 alin.(2).

         Camerele judeţene trebuie
să se implice în proiectele de
dezvoltare ale zonelor de
activitate.

           Membrii pot fi şi alte
persoane în afara comercianţilor.

        Prevederea se regăseşte la
lit. u).

       Utilizarea unei terminologii
consacrate.
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d) reprezintă şi apără interesele

comunităţii de afaceri în raport cu
autorităţile române şi cu organizaţii similare
din străinătate, au calitate procesuală
activă şi pot interveni, la cerere, în
cauzele comerciale în care sunt implicaţi
membri săi;

    e) formulează deziderate şi fac
propuneri instituţiilor abilitate privind
iniţierea de proiecte de acte normative;
autorităţile publice centrale şi locale
solicită avizul camerei naţionale sau,
respectiv, teritoriale asupra proiectelor
de acte normative ce reglementează
activităţile economice;

       f) asigură organizarea şi
funcţionarea oficiului registrului comerţului
şi evidenţa permanentă a situaţiei firmelor
comerciale din unitatea administrativ-
teritorială respectivă, la nivel judeţean, al
municipiului Bucureşti şi la nivel naţional;

      d) reprezintă şi apără
interesele comunităţii de afaceri în
raport cu autorităţile române şi cu
organizaţii similare din străinătate.

      Autor: Comisia pentru industrii.

        e) prezintă propuneri instituţiilor
abilitate privind promovarea de
proiecte de acte normative, în
domeniul de activitate, pe care le
transmite, la cerere sau din proprie
iniţiativă;

 Autori  deputaţii: - Dan Ioan Popescu.
                            - Aurel Vainer.

       f) asigură administrarea şi
funcţionarea oficiului registrului
comerţului şi evidenţa permanentă a
situaţiei firmelor comerciale din
unitatea administrativ-teritorială
respectivă, la nivel judeţean, al
municipiului Bucureşti şi la nivel
naţional;

Autor: Comisia pentru industrii

    Locul acestei prevederi
privind calitatea procesuală
activă a camerelor ar putea fi la
art.4 alin. (1) lit. f), deoarece la
acea literă se face vorbire despre
organizarea şi funcţionarea pe
lângă camere a registrului
comerţului.
Formularea din textul adoptat de
Senat contravine art.41 si urm.
din Codul de procedură civilă.

    Prevedere cu caracter general
prevăzută în alte legi privind
dreptul asociaţiilor.

Corelare cu prevederile art. 58 şi
59.
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         g) în colaborare cu Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, primesc,
păstrează şi ţin la dispoziţia publicului
firmele, emblemele, siglele, modelele
mărcilor de fabrică, de comerţ şi de
servicii, legal înregistrate, denumirile de
origine, indicaţiile de provenienţă şi
semnele comerciale, precum şi alte semne
distinctive folosite de comercianţii din
circumscripţiile lor;

h) eliberează, cu respectarea
normelor legale în vigoare şi a
competenţelor stabilite pentru alte instituţii,
certificate de origine a mărfurilor, certificate
privind uzanţele comerciale, firmele
înscrise, adnotările şi modificările în situaţia
juridică a firmelor, precum şi certificate ce
atestă existenţa unor incidente comerciale;

i) certifică existenţa şi obiectul
de activitate a comercianţilor români,
precum şi semnăturile persoanelor care îi
angajează în mod valabil; participă, alături
de organele administraţiei publice locale, la
întocmirea şi adoptarea normelor de
urbanism local; certifică onorabilitatea
comercianţilor, pe bază de documente
oficiale şi sentinţe definitive şi irevocabile
ale instanţelor competente, în conformitate
cu prevederile Legii nr.161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei

        g) ţin evidenţa emblemelor
comerciale, la oficiile teritoriale ale
registrului comerţului.

      h) – Nemodificat.

        i) certifică existenţa şi
obiectul de activitate a comercianţilor
români, precum şi semnăturile
persoanelor care îi angajează în mod
valabil; participă, alături de organele
administraţiei publice locale, la
întocmirea şi adoptarea normelor de
urbanism local; certifică onorabilitatea
comercianţilor, pe bază de documente
oficiale şi hotărâri definitive şi
irevocabile ale instanţelor competente,
în conformitate cu prevederile art.VIII

            Camerele nu deţin
informaţii în acest sens, evidenţa
mărcilor face obiectul
reglementărilor specifice
proprietăţii industriale (Legea nr.
84/1998, modificată), fiind
gestionată de către OSIM.
Păstrându-se textul adoptat s-ar
birocratiza sistemul în cauză si s-
ar introduce un paralelism
nejustificat.

       Utilizarea corectă a
termenilor.
       Conform normelor de
tehnică legislativă.
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în  exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare, Titlul
III, art.VIII pct.4. Furnizarea informaţiilor
se poate face şi prin Sistemul Electronic
Naţional, în condiţiile Legii nr.161/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;

j) realizează baze de date
cuprinzând toate informaţiile utile
comercianţilor în exercitarea activităţii lor,
desfăşoară activităţi de informare,
documentare şi consultanţă în afaceri; ţin şi
valorifică, în interesul îmbunătăţirii
climatului de afaceri, date privind
incidentele comerciale (sancţiuni
contravenţionale aplicate de organele
abilitate, proteste de neplată la biletele la
ordin, cambii, cecuri scadente, alte încălcări
ale legislaţiei economice, debite
contractuale semnalate camerei de către
creditori şi altele asemenea) referitoare la
agenţii economici din teritoriul de activitate,
pe baza comunicărilor primite de la instituţii
şi autorităţi publice, de la alte persoane

pct.4 din Cartea II, Titlul II din Legea
nr.161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare. Furnizarea
informaţiilor se poate face şi prin
Sistemul Electronic Naţional, în
condiţiile Legii nr.161/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;

Autor: Comisia pentru industrii.

        j) - Nemodificat.
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fizice şi juridice, cu respectarea legilor în
vigoare;

        k) colaborează cu Comisia
Naţională/judeţeană de Statistică la
elaborarea rapoartelor şi a publicaţiilor
privind evoluţia comerţului, industriei,
agriculturii şi serviciilor, după normele
ştiinţifice şi tehnice ale Institutului
Naţional de Statistică;

l) întocmesc şi publică, în
fiecare an calendaristic, la nivel judeţean şi
naţional,  un raport amănunţit despre
indicatorii economici pe domenii de
activitate şi pe ansamblul economiei din
circumscripţiile lor, prin comparaţie cu
indicatorii de la nivel naţional şi publică
rapoarte periodice despre activitatea lor;

m) elaborează, la nivel de firmă,
la nivel sectorial şi de ansamblu, studii şi
analize economice la solicitarea celor
interesaţi;

       k) colaborează cu Institutul
Naţional de Statistică, respectiv cu
direcţiile judeţene de statistică, după
caz, la elaborarea rapoartelor şi
publicaţiilor privind evoluţia
comerţului, industriei, agriculturii şi
serviciilor, după normele în vigoare;

Autor: deputaţii -.Ovidiu Ioan Silaghi
                          - Aurel Vainer.
                         - senator Viorel Arion.

        l) întocmesc şi publică, în fiecare
an calendaristic, la nivel judeţean şi
naţional, după caz, un raport amănunţit
despre indicatorii economici, pe
domenii, pe sectoare şi pe ansamblul
economiei din zona lor teritorială de
activitate şi publică rapoarte periodice
despre activitatea lor;

Autor: deputat Aurel Vainer.

        m) elaborează, la nivel
sectorial şi de ansamblu, studii şi
analize economice la solicitarea celor
interesaţi;

    Autor: deputat. Ioan Bivolaru

       Textul se pune în acord cu
denumirea actuală organului
central de statistică (care are în
subordine direcţii judeţene). Este
mai corect să se folosească, în
loc de norme ştiinţifice şi
tehnice, normele şi procedurile
INS.

     Formularea mai exactă a
conţinutului raportului;
înlocuirea termenului de
circumscripţie, neuzitat în
prezent.
     Nu este necesar să se înscrie,
prin comparaţie, cu indicatorii la
nivel naţional, aceasta fiind o
practică cunoscută în analizele
statistice.

            Studiul, la nivel de firmă,
nu poate fi o atribuţie a unei
camere judeţene.
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n) promovează, în comunitatea

de afaceri, standardele comerciale şi
industriale ale Uniunii Europene;
elaborează codurile etice şi regulamentele
privind uzanţele comerciale pentru
activităţile economice;

o) desfăşoară activităţi de
formare, calificare, recalificare, specializare
şi perfecţionare profesională, orientare şi
reorientare a forţei de muncă, potrivit
cerinţelor economiei de piaţă şi în
conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare;

p) organizează activitatea de
soluţionare a litigiilor comerciale şi civile
prin mediere şi arbitraj ad-hoc şi
instituţionalizat;

q) certifică existenţa cazurilor de
forţă majoră şi influenţa acestora asupra
executării obligaţiilor comercianţilor;

r) organizează şi administrează
târguri, expoziţii, saloane, forumuri de

         n) promovează, în
comunitatea de afaceri, standardele
comerciale şi industriale ale Uniunii
Europene; elaborează, la solicitare,
coduri de etică în afaceri pentru
membrii lor şi colaborează cu
asociaţii profesionale ale
comercianţilor la întocmirea
uzanţelor comerciale;

Autor: Comisia pentru industrii.

        o) - Nemodificat

        p) - Nemodificat

       q) avizează existenţa
cazurilor de forţă majoră şi influenţa
acestora asupra executării obligaţiilor
comercianţilor;

Autor: deputat  Ioan Bivolaru.

          r) organizează şi
administrează târguri, expoziţii,

        Codurile etice nu sunt
obligatorii si nu reprezintă o
practica a tuturor comercianţilor,
ele urmând a fi întocmite doar
dacă aceştia le consideră
necesare. Uzanţele comerciale
nu pot fi întocmite doar de
camerele de comerţ, ele
necesitând o colaborare cu
specialişti în materie.

    Certificarea cazurilor de forţă
majoră este atribuţia instituţiilor
statului.

      Parcurile industriale şi
bursele de mărfuri sunt
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afaceri, parcuri industriale, acţiuni de
parteneriat economic în ţară şi în străinătate,
în locaţii proprii, concesionate sau
închiriate, precum şi burse de mărfuri;

s) redactează şi publică buletinul
oficial al camerei, cataloage, anuare sau alte
publicaţii de informare, documentare şi
reclamă comercială;

t) efectuează activităţi de
promovare, publicitate şi reclamă
comercială în interesul comunităţii de
afaceri;

u) organizează, anual, topul
firmelor şi topul investitorilor,
recompensând moral eforturile
comercianţilor;

v) pregătesc şi promovează
contracte-tip între firme, între asociaţiile
acestora şi asociaţiile tutelare privind
interesele consumatorilor şi utilizatorilor;

x) elaborează şi aprobă statutul
propriu;

saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de
parteneriat economic în ţară şi în
străinătate, în locaţii proprii,
concesionate sau închiriate;

Autor: deputat  Ioan Bivolaru
.

        s) - Nemodificat

        t) - Nemodificat

       u) organizează, anual, topul
firmelor şi topul investitorilor,
recompensând eforturile
comercianţilor;

Autor: Comisia pentru industrii.

      v) -  se elimină.

       Autor: deputat Ioan Bivolaru

        v) elaborează şi aprobă
statutul propriu, în conformitate cu
statutul – cadru şi prevederile
prezentei legi;

reglementate prin lege.

                Recompensa poate fi şi
altfel decât morală.

 Contractele – tip nu pot fi
elaborate de către o cameră
judeţeană, existând alte
prevederi legale în acest sens.

     Precizare necesară, mai ales
că multe prevederi din prezenta
lege adoptată de Senat au fost
eliminate pentru a fi preluate în
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                       ________

Autor: Comisia pentru industrii.
  

        x)  desfăşoară activităţi de
asistenţă, consultanţă si sprijin
acordate solicitanţilor, la cererea şi
pe cheltuiala acestora,  după cum
urmează:

1. îndrumarea prealabilă
privind formalităţile legale pentru
constituirea şi modificarea actelor
constitutive ale firmelor;

2. îndrumarea pentru
completarea corectă a cererii de
înregistrare şi a formularelor tipizate
specifice activităţii registrului
comerţului;

3. tehnoredactarea cererii de
înregistrare;

4. proiectarea şi execuţia siglei
şi a emblemei pentru firme;

5. obţinerea evaluării prin
expertiză a bunurilor subscrise ca
aport în natură la capitalul social;

6. asigurarea obţinerii, după
caz, pentru bunurile imobile, a
dovezii intabulării sau a
certificatului constatator al
sarcinilor cu care, eventual, este
grevat respectivul bun;

7. redactarea declaraţiei pe
propria răspundere a fondatorilor,
administratorilor, împuterniciţilor

statut.
    

    Pentru reglementarea
atribuţiilor Registrului
Comerţului
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sucursalelor şi a cenzorilor că
îndeplinesc condiţiile prevăzute de
lege; 

8. redactarea actului
constitutiv al persoanelor juridice
supuse obligaţiei de înregistrare în
registrul comerţului şi efectuarea, în
numele solicitantului, a
vărsămintelor reprezentând aportul
în numerar la capitalul social;
          9. redactarea statutului pentru
societatea cu răspundere limitată cu
asociat unic;
          10. redactarea actului adiţional
sau, după caz, a hotărârii adunării
generale a membrilor sau asociaţilor
ori acţionarilor, a deciziei consiliului
de administraţie privind modificări
ale actului constitutiv;
         11. obţinerea autentificării
actului constitutiv sau actului
adiţional;
          12. darea de dată certă pentru
actele redactate de serviciile de
asistenţă;
          13. extragerea din bazele de
date de acte normative şi listarea
pentru eliberare, la cerere;
          14. depunerea cererii de
înregistrare şi a documentelor
însoţitoare la oficiul registrului
comerţului;
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          y)  îndeplinesc şi alte atribuţii,
conform prevederilor legale.

        (2) Activităţile concrete, detaliate
în statutele proprii, desfăşurate în vederea şi
în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor
prevăzute de prezenta lege sau date în
competenţă prin legi speciale, au caracter de
activităţi specifice autorizate, nonprofit,
susţinute prin autofinanţare, cu excepţia
celor finanţate prin alte surse legale.

           15. obţinerea cazierului fiscal
şi altora asemenea, potrivit legii;
           16. furnizarea la cerere de
informaţii despre firme privind
identificarea, date de identificare
despre serii de firme grupate pe
diferite criterii, informaţii din
situaţiile financiare anuale depuse la
oficiile registrului comerţului de pe
lângă tribunale, raport istoric despre
o firmă, fişa sintetică a investiţiei
străine pentru o ţară şi o perioadă
definită precum şi informaţii
statistice.

        Autori: - deputat Ovidiu Silaghi
                  -  senator Viorel Arion.

        z) - Nemodificat

         (2) - Nemodificat

8         Art.5.- Camerele de comerţ şi
industrie, în condiţiile prevăzute de lege şi

        Art.5.- Camerele judeţene, în
condiţiile prevăzute de lege şi de

  Conform denumirii adoptate la
art.1 alin.(2).
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de statutul propriu, pot:

a) să înfiinţeze, singure sau în
colaborare cu alte instituţii, în conformitate
cu prevederile Legii învăţământului
nr.84/1995, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare, instituţii de
învăţământ preuniversitare, ca: şcoli
comerciale, şcoli industriale şi de meserii,
cursuri pentru răspândirea cunoştinţelor
comerciale şi industriale;
                            _____________

b) să creeze burse de studii şi
practică comercială şi industrială şi să
acorde, din fonduri proprii sau atrase premii
de performanţă;

c) să iniţieze, să constituie sau să
participe la înfiinţarea de societăţi
comerciale sau alte forme asociative, în
scopul prestării de servicii în interesul
comunităţii de afaceri;

d) să ia iniţiativa şi să participe
la înfiinţarea de societăţi şi de consorţii,
având ca scop executarea şi exploatarea
diferitelor lucrări şi servicii publice de
interes comercial şi industrial concesionate
de către stat;

statutul propriu, pot:
a) să organizeze, singure

sau în colaborare cu alte instituţii, în
conformitate cu prevederile Legii
învăţământului nr.84/1995, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, instituţii de învăţământ
preuniversitare, ca: şcoli comerciale,
şcoli industriale şi de meserii,

         b) să organizeze cursuri de
perfecţionare în domeniile comercial
şi industrial;

         Autor: deputat Dan Ioan Popescu

         c) - Nemodificat

        d) - Nemodificat

         e) să iniţieze sau să
participe la înfiinţarea de societăţi,
având ca scop executarea şi exploatarea
diferitelor lucrări şi servicii publice de
interes comercial şi industrial;

         Pentru claritatea
exprimării.

          Prin renumerotare  lit. b)
devine lit.c).

   Prin renumerotare  lit. c)
devine lit.d).

        Prin renumerotare  lit. d)
devine lit.e).
        Consorţiul nu este prevăzut
de legislaţia comercială ca formă
de exercitare a comerţului.
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e) să creeze, fiecare în parte
sau mai multe împreună, aşezăminte
pentru asigurarea şi ajutorarea mutuală a
comercianţilor şi industriaşilor;

        f) să finanţeze activităţi de cercetare şi
inovare în vederea creşterii competitivităţii
economiei româneşti.

       Autor: Comisia pentru industrii.
         f) să creeze, inclusiv în
cooperare, obiective pentru asigurarea
şi ajutorarea mutuală a comercianţilor,
industriaşilor şi prestatorilor de
servicii;

        Autor: deputat Aurel Vainer

   g) să sprijine, să promoveze şi să
finanţeze activităţi de cercetare şi
inovare în vederea creşterii
competitivităţii economiei româneşti.

       Autor: deputat Aurel Vainer.

          Prin renumerotare  lit. e)
devine lit.f).
         Se includ, astfel, toate
categoriile de membri ai
camerelor de comerţ.

        Prin renumerotare  lit.f)
devine lit.g).
        Introducerea elementelor de
sprijin şi promovare, care sunt
componente de bază ale
activităţii camerelor de comerţ.

9         Art.6.- (1) Camerele de comerţ şi
industrie vor colabora între ele, urmărind
realizarea intereselor membrilor lor, precum
şi a tuturor comercianţilor care apelează la
serviciile camerei.

(2) Camerele colaborează cu
organele administraţiei publice locale şi
centrale, în scopul realizării de acţiuni de
sprijinire şi dezvoltare a activităţii
economice din circumscripţia lor de
activitate.

       Art.6. - (1) Camerele judeţene
vor colabora, urmărind realizarea
intereselor membrilor lor, precum şi a
tuturor comercianţilor care apelează la
serviciile acestora.

        (2) Camerele colaborează cu
autorităţile administraţiei publice
locale şi centrale, în scopul realizării de
acţiuni de sprijinire şi dezvoltare a
activităţilor economice din zona lor de
activitate.

        Autor: Comisia pentru industrii.

      Exprimare pleonastica.

        Utilizarea corectă a
termenilor.

10         Art.7.- (1) Autorităţile publice sunt        Art.7. - (1) Autorităţile publice        Pentru o corectă definire a



20

0 1 2 3
obligate să ofere fără costuri, la cererea
camerelor de comerţ şi industrie, toate
informaţiile cu caracter public necesare
exercitării atribuţiilor lor.

(2) Camerele de comerţ şi
industrie sunt obligate să elibereze gratuit
toate avizele şi informaţiile cerute de
autorităţile administraţiei publice locale sau
centrale, în conformitate cu prevederile
legale sau convenite prin protocol.

sunt obligate să ofere, fără plată, în
condiţiile legii, la cererea camerelor
judeţene, toate informaţiile cu caracter
public necesare exercitării atribuţiilor
lor.

       Autor: - deputat Valeriu Alexandru
Ungureanu
                - deputat Aurel Vainer

         (2) Camerele judeţene sunt
obligate să elibereze gratuit toate
informaţiile, din domeniul de
activitate, cerute de autorităţile
administraţiei publice locale sau
centrale în conformitate cu prevederile
legale sau convenite prin protocol.

       Autor: deputat  Dan Ioan Popescu.

situaţiilor şi cazurilor care
privesc solicitarea cu respectarea
procedurii de eliberare a
informaţiilor.

         Legislaţia în vigoare nu
reglementează obţinerea de avize
de la camerele de comerţ şi
industrie pentru nici o activitate.

11         Art.8.- Camerele de comerţ şi
industrie şi celelalte asociaţii profesionale
şi patronale colaborează în domenii de
interes comun.

        Art.8.- Camerele judeţene
colaborează, în domenii de interes
comun, cu asociaţiile profesionale şi
patronale.

       Autor:deputat  Aurel Vainer.

          Pentru  claritatea textului.

12         Art.9. - Comercianţii,  definiţi
potrivit legii, vor furniza camerei
teritoriale toate informaţiile şi lămuririle,
în măsura în care aceste informaţii n-ar
prejudicia interesul comercial sau

           Art. 9 - Se elimină.

       Autor: deputat Ioan Bivolaru.

           Această prevedere este de
nivelul statutului.
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industrial şi vor depune şi înregistra toate
documentele stabilite prin lege, în scopul
îndeplinirii atribuţiilor lor.

13         Art.10.-Instanţele judecătoreşti sunt
obligate să trimită camerelor de comerţ
teritoriale, în termen de 15 zile de la data
când au rămas definitive, copii legalizate
de pe dispozitivul hotărârilor definitive şi
după încheierile ce se referă la acte şi
menţiuni a căror înregistrare este cerută
de lege.

        Art.10 - Se elimină.

          Autor: deputat Valeriu
Alexandru Ungureanu.

           Pentru corelarea
amendamentelor de la pct.1 şi 2,
prevederea este reglementată de
art.7 alin.(1) din Legea
nr.26/1990, aşa cum a fost
modificată prin Legea
nr.161/19.04.2003.

14 CAPITOLUL II
Organizarea camerelor de comerţ şi

industrie teritoriale

          Se elimină

        Autor: deputat Ioan Bivolaru.

         Este preluat ca titlul
Secţiunii 1.

15 Secţiunea 1
Constituirea camerelor de comerţ şi

industrie teritoriale

Secţiunea a 2-a
Constituirea camerelor de comerţ şi

industrie judeţene

        Autor: Comisia pentru industrii.

        Prin renumerotare,
Secţiunea 1 devine Secţiunea a 2
-a

16         Art.11.- (1) Camerele sunt organizate
şi funcţionează în fiecare reşedinţă de judeţ
şi în municipiul Bucureşti.

(2) În fiecare judeţ şi în
municipiul Bucureşti funcţionează câte o

        Art. 9.- (1) Camerele judeţene
sunt organizate şi funcţionează în
fiecare reşedinţă de judeţ şi în
municipiul Bucureşti.

        Autor: Comisia pentru industrii.

(2) În fiecare judeţ şi în
municipiul Bucureşti funcţionează câte

         Prin renumerotare, art.11
devine art.9.
          Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).

        Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).
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singură cameră teritorială.

(3) Camerele pot constitui
sucursale, birouri sau sedii secundare atât în
teritoriul în care activează, cât şi în
străinătate (numite reprezentanţe), în funcţie
de necesităţile comunităţii de afaceri şi de
decizia colegiului de conducere al camerei
respective.

   (4) Camerele de comerţ
teritoriale se pot constitui la nivel regional
în asociaţii înfiinţate în condiţiile prevăzute
de Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin
Legea nr.246/2005.

          (5) Camerele îşi desfăşoară
activitatea pe teritoriul judeţului în care au
fost înfiinţate.

       (6) Camerele se organizează şi
funcţionează potrivit legii şi statutelor lor,
aprobate de adunarea generală a membrilor

o singură cameră de comerţ şi
industrie judeţeană.

         Autor: Comisia pentru industrii.

(3) Camerele judeţene pot
constitui sucursale, birouri sau sedii
secundare atât în teritoriul în care
activează, cât şi în străinătate (numite
reprezentanţe), în funcţie de
necesităţile comunităţii de afaceri şi de
decizia colegiului de conducere al
camerei respective.

          Autor: Comisia pentru industrii.

           (4) Camerele judeţene se pot
asocia la nivel regional în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2005.

        Autor: deputat Istvan Antal.

           (5) Camerele judeţene îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul
judeţului în care au fost înfiinţate.

         (6) Camerele judeţene se
organizează şi funcţionează potrivit
legii şi statutelor lor, aprobate de

         Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).

  

         Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).

         Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).

          Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).
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lor.

           _____

adunarea generală a membrilor lor.
       Autor: Comisia pentru industrii.

         (7) În cadrul camerelor
judeţene se pot înfiinţa secţiuni
pentru a reprezenta interesele
comercianţilor pe sectoarele de
activitate specifice fiecărui judeţ în
parte.
        Autori:-  deputat Istvan Antal.
                    - Comisia pentru industrii.

        Pentru a da posibilitatea
camerelor cu un număr mare de
membri să-şi dezvolte anumite
activităţi economice specifice.

17          Art.12.- Sistemul camerelor de
comerţ şi industrie cuprinde:

  a) camerele de comerţ şi
industrie judeţene şi a municipiului
Bucureşti, denumite camere teritoriale;

 b) Camera de comerţ şi
industrie a României, denumită Cameră
naţională.

        Art.12. - Se elimină

         Autor: deputat Ioan Bivolaru

         Este preluat la art. 1alin.
(2).

18       Art.13.- (1) Membrii camerelor
teritoriale pot fi:
       I. Membri individuali:

a) agenţii economici, persoane
fizice sau juridice, înregistrate în teritoriu,
indiferent de natura capitalului şi de
domeniul în care activează;

b) filialele, sucursalele,
reprezentanţele unor societăţi comerciale şi
altele asemenea, cu sau fără personalitate

      Art.10.- Membrii camerelor
judeţene pot fi:
       I. Membri individuali:

a) agenţi economici,
persoane fizice sau juridice,
înregistraţi la oficiul registrului
comerţului al judeţului respectiv,
indiferent de domeniul de activitate;

b) sucursalele,
reprezentanţele unor societăţi
comerciale şi altele asemenea, fără

           Prin renumerotare, art.13
devine art.10.

         Reformulare pentru
sistematizarea şi claritatea
textului.
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juridică, legal înregistrate în teritoriu şi
autorizate să funcţioneze;

II. Membri colectivi:
a) camerele de comerţ bilaterale;
b) asociaţiile profesionale locale;
c) patronatele organizate în teritoriu;

      III. Membri onorifici:
- cadre didactice, oameni de

ştiinţă, specialişti în economie şi legislaţie
comercială, personalităţi ale vieţii publice
din teritoriu şi altele asemenea.

personalitate juridică, legal înregistrate
în la oficiul registrului comerţului
din teritoriu şi autorizate să
funcţioneze;

Autori: - deputaţii Dumitru Dragomir
- deputat Dan Horaţiu
- Comisia pentru industrii.

II. Membri colectivi:
a) filialele camerelor de comerţ

bilaterale;
       b) asociaţiile profesionale locale;

c) organizaţii patronale existente
în teritoriu;

      Autor: Comisia pentru industrii.

       III. - Nemodificat

            Având în vedere
titulatura şi scopul pentru care se
înfiinţează, camerele bilaterale
trebuie să fie reprezentate la
nivelul Camerei de Comerţ a
României.

19         Art.14.- (1) Membrii camerelor
teritoriale au următoarele drepturi:

 a) să participe la alegeri pentru a
fi desemnaţi ca membri ai adunării generale
a reprezentanţilor, dacă numărul membrilor
camerei teritoriale respective este de peste
500;

           Art.11.- (1) Membrii
camerelor judeţene au următoarele
drepturi:
          a) să participe la alegeri în
secţiunile existente pentru a fi
desemnaţi ca membri ai adunării
generale a reprezentanţilor, dacă
numărul membrilor camerei judeţene

        Prin renumerotare, art.14
devine art.11.
          Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).
          Corelare cu amendamentul
admis la art. 9 alin.(7).
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b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de
conducere ale camerei;

c) să beneficieze, în condiţiile legii şi ale
statutului, de toate serviciile oferite de
camera teritorială;

d) să participe, prin asociere sau
subscripţie, la societăţile înfiinţate de
camera teritorială, având ca scop prestarea
de servicii în interesul membrilor săi;

e) să sesizeze camera teritorială despre
problemele care privesc interesele generale
ale comercianţilor, în vederea promovării
acestora în faţa autorităţilor şi a forurilor
competente;

f) să sesizeze adunarea generală sau
colegiul de conducere cu privire la
eventualele nereguli în funcţionarea camerei
teritoriale;

g) să facă propuneri organelor de
conducere în ceea ce priveşte îmbunătăţirea

respective este de peste 500;
        Autor: Comisia pentru industrii.

      b) să aleagă şi să fie aleşi în
organele de conducere ale camerei
judeţene;

c) să beneficieze, în condiţiile legii
şi ale statutului, de toate serviciile
oferite de camera judeţeană;

d) să participe, prin asociere sau
subscripţie, la societăţile înfiinţate de
camera judeţeană, având ca scop
prestarea de servicii în interesul
membrilor săi;

e) să sesizeze camera judeţeană
despre problemele care privesc
interesele generale ale comercianţilor,
în vederea promovării acestora în faţa
autorităţilor şi a forurilor competente;

f) să sesizeze adunarea generală sau
colegiul de conducere cu privire la
eventualele nereguli în funcţionarea
camerei judeţene;

         Autor: Comisia pentru industrii

g) Nemodificat ;

       Conform denumirii adoptate
la art. 1 alin. (2).
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activităţii;

h) să renunţe la calitatea de membru.

(2) Prin statutele proprii, camerele
teritoriale pot stabili şi alte drepturi ale
membrilor.

h) - Se elimină.
        Autor: Comisia pentru industrii.

        (2) Prin statutele proprii, camerele
judeţene pot stabili şi alte drepturi ale
membrilor.

        Autor: Comisia pentru industrii.

       Nu este cazul să fie stipulat
în mod expres acest drept.

  Conform denumirii adoptate la
art. 1 alin. (2).

20        Art.15.- (1) Membrii camerelor
teritoriale au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentei legi
şi ale statutului camerei teritoriale, precum
şi hotărârile organelor colective de
conducere;

b) să contribuie la îndeplinirea
obiectivelor camerei teritoriale;

c) să achite cotizaţia, conform
prevederilor statutare;

d) să-şi desfăşoare activitatea cu
respectarea prevederilor legii, a uzanţelor
comerciale; să evite orice acte de
concurenţă neloială.

(2) Prin statutele proprii, camerele
teritoriale pot stabili şi alte obligaţii ale
membrilor.

       Art.12.- (1) Membrii camerelor
judeţene au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentei
legi şi ale statutului camerei judeţene,
precum şi hotărârile organelor colective
de conducere;

b) să contribuie la îndeplinirea
obiectivelor camerei judeţene;

        c) - Nemodificat

        d) - Nemodificat

          (2) Prin statutele proprii,
camerele judeţene pot stabili şi alte
obligaţii ale membrilor.

         Prin renumerotare, art.15
devine art.12.

Conform denumirii adoptate la
art. 1 alin. (2).
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         Autor: Comisia pentru industrii.

21        Art.16.- (1) Calitatea de membru se
conferă la cerere, în conformitate cu
prevederile statutului fiecărei camere
teritoriale.

(2) Calitatea de membru se pierde în
conformitate cu prevederile statutare ale
fiecărei camere teritoriale.

         Art.13. - Calitatea de membru se
dobândeşte şi se pierde în
conformitate cu prevederile statutului
fiecărei camere judeţene.

          Autor: Comisia pentru industrii.

       (2) Se elimină

          Autor: Comisia pentru industrii.

         Prin renumerotare, art.16
devine art.13.
           Pentru concizie sub
aspectul tehnicii legislative, cele
doua alineate sunt reformulate
într-unul singur.

          Teza este preluată la alin.
(1).

22          Art.17.- (1) Nu pot fi membri ai
camerelor teritoriale: minorii, interzişii şi
cei puşi sub control judiciar, cei care au
suferit o condamnare definitivă pentru
gestiune frauduloasă, abuz de încredere,
fals, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită, precum
şi pentru infracţiuni cu caracter economic
sau fapte care îi fac incompatibili cu
calitatea de fondator, stabilite prin legi
speciale, precum  şi cei condamnaţi pentru
infracţiuni prevăzute la art.271-282 din
Titlul VIII al Legii nr.31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată .

         Art.14.- (1) Nu pot fi
membri ai camerelor judeţene:
minorii, interzişii şi cei puşi sub control
judiciar, cei care au suferit o
condamnare definitivă pentru gestiune
frauduloasă, evaziune fiscală, abuz de
încredere, fals, înşelăciune, delapidare,
mărturie mincinoasă, dare sau luare de
mită, precum şi pentru infracţiuni cu
caracter economic sau fapte care îi fac
incompatibili cu calitatea de fondator,
stabilite prin legi speciale, precum  şi
cei condamnaţi pentru infracţiuni
prevăzute la art.271-282 din Titlul VIII
al Legii nr.31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare.

        Autor:  deputat Aurel Vainer.

         Prin renumerotare, art.17
devine art.14.
         Se introduce, astfel, un
domeniu care dispune de
reglementări recente, deosebit de
importante, adoptate de
Parlamentul României.
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(2) Membrii camerei, sancţionaţi
conform prevederilor alin.(1) sunt radiaţi de
pe listele de membri ai camerei şi pierd
dreptul de a participa la activitatea
organelor colective de conducere ale
camerei.

         (2) – Nemodificat.

23          Art.18.- (1) Fiecare membru al
camerei teritoriale, membru individual,
colectiv sau onorific, are drept de vot
deliberativ.

        (2) Fiecare membru al camerei
are dreptul la câte un vot.

         (3) Dreptul de reprezentare ca membru
se exercită de către administratorii-delegaţi,
directorii societăţii, procuriştii cu
semnătură având dreptul de a angaja
societatea, organizaţia sau asociaţia, sau
orice membru desemnat de adunarea
generală a asociaţilor sau de către consiliul
de administraţie, cu procură specială, şi se
pierde odată cu încetarea situaţiei pe care
persoanele o au în întreprinderile respective.

        Art.15.- (1) Fiecare membru al
camerei judeţene, membru individual
sau colectiv, are dreptul la un vot
deliberativ.

        Autori: - Comisia pentru industrii.
                    - Comisia juridică.
                   - deputat Andrian Mihei.

        (2) Membrii onorifici au drept
de vot consultativ.

        Autor: Comisia pentru industrii.

          (3) Dreptul de reprezentare ca
membru în adunarea generală din
partea unei persoane juridice se
exercită de către administratorii-
delegaţi, directorii societăţii,
procuratorii cu semnătură având
dreptul de a angaja societatea,
organizaţia sau asociaţia, sau orice
membru desemnat de adunarea
generală a asociaţilor sau de către

        Prin renumerotare, art.18
devine art.15.
Precizarea tipului de vot funcţie
de contribuţia şi implicarea
fiecărei categorii de membri la
activitatea camerei.

        Pentru a nu altera procesul
decizional.

         Pentru  rigoare juridică şi
claritate în exprimare.
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consiliul de administraţie, cu procură
specială, şi se pierde o dată cu încetarea
situaţiei pe care persoanele o au în
întreprinderile respective.

       Autori: - Comisia pentru industrii.
                   - deputat Petre Ungureanu.

24       Art.19.- (1) În raport cu numărul
membrilor şi obiectul lor de activitate,
camera se poate organiza pe secţiuni.
Secţiunile se organizează de către Adunarea
Generală înainte de alegeri, respectiv la
fiecare 4 ani.

(2) Secţiunile prevăzute la alin.(1)
se vor stabili în conformitate cu prevederile
statutare ale fiecărei camere teritoriale.

(3) Înscrierea şi repartiţia
membrilor pe secţiuni şi categorii se face de
către fiecare cameră din 4 în 4 ani, în
funcţie de opţiunea membrilor şi de obiectul
principal declarat la Oficiul registrului
comerţului.

         Art. 16. - (1)   - Nemodificat

         (2) Secţiunile prevăzute la
alin.(1) se vor stabili în conformitate cu
prevederile statutare ale fiecărei camere
judeţene.

 Autor: Comisia pentru industrii.

         (3) Înscrierea şi repartiţia
membrilor pe secţiuni se pot face, de
către fiecare cameră, anual, în funcţie
de opţiunea membrilor şi de obiectul
principal declarat la oficiul registrului
comerţului.

         Autor: deputat Andrian Mihei.

        Prin renumerotare, art.19
devine art.16.

         Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).

           Înscrierea şi repartiţia
membrilor pe secţiuni trebuie
făcută anual, întrucât în mod
frecvent se poate modifica
obiectul principal de activitate.
Membrii nu au fost împărţiţi pe
categorii.

25 Secţiunea a 2-a
Organele de conducere a camerelor

Secţiunea a 3-a
Organele de conducere ale  camerelor

     Prin renumerotare, Secţiunea
a 2-a devine Secţiunea a 3-a
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teritoriale judeţene

Autori: - Comisia pentru industrii.
          - deputat Liana Dumitrescu.

     Conform denumirii adoptate
la art. 1 alin. (2).

26         Art.20.- Organele de conducere a
camerelor teritoriale sunt:

a) adunarea generală sau adunarea
generală a reprezentanţilor;

b) organe de conducere alese:
- colegiul de conducere;
- preşedintele camerei;

      c) organe de conducere, numite în
conformitate cu prevederile statutului
propriu.

        Art.17.- Organele de conducere
ale camerelor judeţene sunt:

a) adunarea generală sau adunarea
generală a reprezentanţilor, după caz;

        Autori: - Comisia pentru industrii.
                  - deputat Liana Dumitrescu.

        b) – Nemodificat.

          c) organe de conducere
executive, numite în conformitate cu
prevederile statutului propriu.

        Autor: - Comisia pentru industrii.

         Prin renumerotare, art.20
devine art.17.
        Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).

        Precizare necesară în
corelare cu lit.b).

27        Art.21.- Organele de conducere
prevăzute la art.20 răspund în faţa
organelor care le-au ales sau le-au numit
pentru activitatea desfăşurată în calitatea pe
care o au.

       Art.18. - Organele de conducere
alese şi executive răspund în faţa
organelor care le-au ales sau le-au
numit pentru activitatea desfăşurată în
calitatea pe care o au.

      Autor: - Comisia pentru industrii.

       Prin renumerotare, art.21
devine art.18.
       Răspunderea se referă doar
la organele de conducere, nu şi la
adunarea generală.
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28        Art.22.- (1) Adunarea generală a

membrilor camerei teritoriale se
compune din totalitatea membrilor
camerei şi se întruneşte anual în şedinţă
ordinară şi, ori de câte ori este necesar, în
şedinţă extraordinară, la iniţiativa
preşedintelui sau a unui număr mai mare
de o treime din numărul membrilor săi.

(2) În cazul în care numărul
membrilor camerei depăşeşte 500,
colegiul de conducere poate decide
constituirea adunării generale a
reprezentanţilor, cu un indice de
reprezentare stabilit de către colegiul de
conducere conform prevederilor statutului
propriu.

(3) În situaţia prevăzută la alin.(2),
adunarea generală a reprezentanţilor
îndeplineşte, între adunările generale de
alegeri, rolul şi funcţiile adunării
generale a membrilor, care se va întruni
o dată la 4 ani ca adunare generală de
alegeri.

(4) Reprezentanţii sunt aleşi de către

     Art.19.- (1) Adunarea generală
sau, după caz, adunarea generală a
reprezentanţilor se întruneşte anual în
şedinţă ordinară sau, ori de câte ori este
necesar, în şedinţă extraordinară, la
iniţiativa preşedintelui sau a unei
treimi din numărul membrilor săi.

        Autor: - Comisia pentru industrii.

         (2) În cazul în care camera
judeţeană este organizată pe secţiuni,
colegiul de conducere decide
constituirea adunării generale a
reprezentanţilor, cu o normă de
reprezentare a secţiunilor stabilită de
către acesta conform prevederilor
statutului propriu.

        Autor: - Comisia pentru industrii.

          (3) -  se elimină.

       Autor: deputat  Andrian Mihei.

       (3) În adunarea generală pe

        Prin renumerotare, art.22
devine art.19.
       Corelare cu amendamentul
de la art. 11 alin.(1) lit.a).
       Claritatea exprimării.

         Corelare cu amendamentul
de la art. 11 alin.(1) lit.a).
Claritatea exprimării.

      Întrunirea adunării generale a
membrilor în aceste condiţii nu
poate fi realizată de cele mai
multe ori, datorită imposibilităţii
găsirii unui spaţiu adecvat
suficient de mare pentru
participarea tuturor membrilor.

   Prin renumerotare, alin.(4)
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adunarea generală prin vot exprimat
direct, prin corespondenţă sau prin poştă
electronică, după caz.

(5) Procedura de vot se stabileşte prin
statutul propriu.

(6) Statutul fiecărei camere trebuie să
respecte prevederile statutului-cadru,
elaborat şi aprobat de adunarea generală a
Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

secţiuni, reprezentanţii sunt aleşi de
membrii acestora, prin vot.

       Autor: deputat Ioan Bivolaru.
(4) Procedura de vot se stabileşte

prin statutul propriu al camerei
judeţene.

    Autor: Comisia pentru industrii.

          (5) – Nemodificat.

devine alin.(3).
  Claritatea exprimării.

     Prin renumerotare, alin.(5)
devine alin.(4).
     Precizare necesară.

       Prin renumerotare alin. (6)
devine  alin. (5).

29         Art.23.- (1) Adunarea generală a
reprezentanţilor cuprinde membri
individuali, membri colectivi şi membri
onorifici, aleşi de adunarea generală a
membrilor Camerei teritoriale, pe o
durată de 4 ani, astfel încât să fie
echitabil reprezentate principalele
sectoare economice, conform
prevederilor statutului şi specificului
teritoriului.

(2) Adunarea generală a
reprezentanţilor se întruneşte anual în
şedinţă ordinară şi, ori de câte ori este
necesar, în şedinţă extraordinară, la
iniţiativa preşedintelui, a colegiului de
conducere sau a unui număr mai mare de
o treime din numărul membrilor săi.

        Art.23. - Se elimină.

         Autor: Comisia pentru industrii.

         Această prevedere este de
nivelul statutului.
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30        Art.24.- (1) Colegiul de conducere
este compus dintr-un număr impar de
persoane, cuprins între 7 şi 25 de membri, în
funcţie de numărul de membri ai camerei
teritoriale.

(2) Numărul de membri ai colegiului de
conducere este stabilit prin statutul propriu
al fiecărei camere teritoriale.

(3) În compunerea colegiilor de
conducere vor fi reprezentate
proporţional toate secţiunile.

(4) Pentru efectuarea alegerilor
generale, numărul total al membrilor ce
urmează a fi aleşi în colegiul de
conducere se va repartiza între secţiunile
prevăzute la alin.(3). Modul de stabilire a
numărului de membri în colegiul de
conducere pentru fiecare secţiune va fi
reglementat prin statutul fiecărei camere
teritoriale.

(5) Adunarea generală sau adunarea
generală a reprezentanţilor, după caz, alege
membrii colegiului de conducere prin vot
secret, dintre  toţi membrii camerei, prin
procedură stabilită prin statutul-cadru.

       Art.20.- (1) Colegiul de
conducere este compus dintr-un număr
impar de persoane, cuprins între 7 şi 25
de membri, în funcţie de numărul de
membri ai camerei judeţene.

   (2) Numărul de membri ai
colegiului de conducere este stabilit
prin statutul propriu al fiecărei camere
judeţene.

           (3)- Se elimină.

          Autor: Comisia pentru industrii.

           (4) - Se elimină.

        Autor: Comisia pentru industrii.

           (3) Adunarea generală sau, după
caz, adunarea generală a
reprezentanţilor alege membrii
colegiului de conducere şi comisia de
cenzori prin vot secret, prin procedură

         Prin renumerotare, art.24
devine art.20.

Conform denumirii adoptate la
art. 1 alin. (2).

        Această prevedere este de
nivelul statutului.

      Prin renumerotare alin.(5)
devine alin. (3).
      Alegerea comisiei de cenzori
a fost omisă.
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(6) Membrii colegiului de conducere
se aleg pentru un mandat de 4 ani, care
începe să curgă din ziua desemnării lor.

(7) Membrii al căror mandat a expirat
pot fi realeşi numai pentru încă un  mandat.

stabilită conform  statutului -
propriu.

       Autor: -  Comisia pentru industrii.
                 - deputat Petre Ungureanu.

          (4) Durata mandatului
membrilor colegiului de conducere
este de 4 ani.

         Autor: Comisia pentru industrii.

          (5) Membrii colegiului de
conducere al căror mandat a expirat
pot fi realeşi numai pentru încă un
mandat.

        Autor: Comisia pentru industrii.

    Reformulare pentru claritatea
textului.

    Prin renumerotare alin.(7)
devine alin. (5).
    Precizare necesară.

31 Art.25.- (1) Membrii colegiului de
conducere se aleg prin scrutin nominal,
separat pentru fiecare secţiune, prin vot
secret.

(2) Listele candidaţilor pentru funcţia
de membru al colegiului de conducere
vor cuprinde, pentru fiecare secţiune,
numărul de candidaţi, conform art.24
alin.(3) şi (4).

(3) Pe lista de candidaţi se vor înscrie,
ca membri supleanţi, jumătate din
numărul membrilor ce urmează a fi aleşi.
Membrii supleanţi vor înlocui, în ordinea

         Art. 25. - Se elimină.

          Autor: Comisia pentru industrii.

           Această prevedere este de
nivelul statutului.
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numărului de voturi obţinute, membrii
titulari care vor părăsi colegiul de
conducere din diverse motive, conform
statutului.

32       Art.26.- (1) Colegiul de conducere al
camerei teritoriale, după constituirea sa, va
alege dintre membrii săi, prin vot secret şi
cu majoritatea voturilor membrilor care îl
compun, un preşedinte şi 4 vicepreşedinţi.

        (2) Fiecare secţiune va alege separat,
cu respectarea prevederilor alin.(1), câte
un preşedinte al secţiunii respective, din
care vor fi numiţi, de către preşedintele
ales al colegiului de conducere, cei doi
vicepreşedinţi ai camerei.

(3) Dacă la primul scrutin nici un
candidat nu întruneşte majoritatea
prevăzută la alin.(1), la al doilea scrutin,
ce se va exprima imediat, va fi ales cel
care a întrunit cel mai mare număr de
voturi.

(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii se
aleg dintre membrii colegiului.

        Art.21.- Colegiul de conducere al
camerei judeţene, după constituirea sa,
va alege dintre membrii săi, prin vot
secret şi cu majoritatea voturilor
membrilor care îl compun, un
preşedinte şi 1-4 vicepreşedinţi.

         Autor: Comisia pentru industrii.

         (2) - Se elimină.

         Autor: Comisia pentru industrii.

        (3) - Se elimină.

          Autor: Comisia pentru industrii.

        (4) Se elimină.

     Autor: deputat Aurel Vainer.

        Prin renumerotare, art.26
devine art.21.
          Se asigură mai multă
flexibilitate în raport cu situaţiile
concrete din fiecare cameră.

         Această prevedere este de
nivelul statutului.

        Această prevedere este de
nivelul statutului.

  Această prevedere este de
nivelul statutului.
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33       Art.27. - (1) Preşedintele,

vicepreşedinţii şi membrii colegiului de
conducere nu pot fi salariaţi ai camerei
teritoriale. Ei pot primi indemnizaţie de
şedinţă pentru participarea la şedinţele
colegiului de conducere. Nivelul
indemnizaţiei de şedinţă va fi stabilit prin
hotărâre a adunării generale a membrilor
camerei teritoriale.

(2) În situaţia în care preşedintele sau
unul dintre membrii colegiului participă
la acţiuni care implică unele cheltuieli,
acestea vor putea fi decontate pe bază de
documente justificative. Oportunitatea
acţiunilor şi cheltuielilor ocazionate vor fi
aprobate de colegiul de conducere.

        (3) Membrii colegiilor de
conducere a camerelor, în calitatea lor de
comercianţi, nu pot face acte de comerţ cu
Camera de comerţ şi industrie decât pe
cale de licitaţie publică sau concurs de
oferte. 

(4) Membrii colegiului de conducere,
preşedintele, vicepreşedinţii camerei şi
cenzorii nu pot beneficia de nici un
tratament preferenţial în raport cu
ceilalţi membri ai camerei. Dacă se

          Art.22. - (1) Preşedintele,
vicepreşedinţii şi membrii colegiului de
conducere nu pot fi salariaţi ai camerei
judeţene. Ei pot primi indemnizaţie
pentru participarea la activitatea
colegiului de conducere. Nivelul
indemnizaţiei va fi stabilit prin hotărâre
a adunării generale a membrilor
camerei judeţene.

        Autor: Comisia pentru industrii.

       (2) - Se elimină.

        Autor: Comisia pentru industrii.

       (2) Membrii colegiilor de
conducere a camerelor, în calitatea lor
de comercianţi, nu pot face acte de
comerţ cu camera judeţeană decât pe
cale de licitaţie publică sau concurs de
oferte.

         (4) - Se elimină.

          Autor: Comisia pentru industrii.

       Prin renumerotare, art.27
devine art.22.
Indemnizaţia trebuie să reflecte
activitatea reală depusă.

        Legislaţia existentă în
domeniul financiar – contabil
reglementează
situaţiile menţionate.

               Prin renumerotare,
alin.(3) devine alin.(2).
        Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).

         Nu este cazul de a fi
reglementată această situaţie
printr-o lege.
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dovedeşte că o persoană din conducerea
camerei a beneficiat de un tratament
preferenţial, persoana este considerată
demisionată din oficiu.

34         Art.28.- (1) Secţiunile organizate
potrivit art.19 alin.(1) se pot întruni în
adunări pe secţiuni.

(2) Membrii fiecărei secţiuni se pot
întruni separat pentru a delibera asupra
diverselor chestiuni ce interesează secţiunea
respectivă.

(3) Adunările pe secţiuni se convoacă şi
lucrează în aceleaşi condiţii ca şi adunarea
generală a membrilor camerei teritoriale.

(4) Hotărârile care se iau  de adunările
pe secţiuni vor fi supuse aprobării colegiului
de conducere al camerei teritoriale.

        Art.23.- (1) Secţiunile organizate
potrivit art.16 alin.(1) se pot întruni în
adunări pe secţiuni.

          (2) - Nemodificat

       (3) Adunările pe secţiuni se
convoacă şi lucrează în aceleaşi
condiţii ca şi adunarea generală a
membrilor camerei judeţene.

(4) Hotărârile care se iau  de
adunările pe secţiuni vor fi supuse
aprobării colegiului de conducere al
camerei judeţene.

         Autor: Comisia pentru industrii.

          Prin renumerotare, art.28
devine art.23.
          Pentru corelare ca urmare
a renumerotării articolelor.

Conform denumirii adoptate la
art. 1 alin. (2).

35        Art.29.- Colegiul de conducere poate
lua, între adunările generale, orice
măsură necesară pentru îndeplinirea
atribuţiilor ce-i revin şi pentru apărarea

         Art.29. - Se elimină.

         Autor: Comisia pentru industrii.

           Această prevedere este de
nivelul statutului.



38

0 1 2 3
intereselor camerei.

36        Art.30.- (1) Colegiul de conducere
deliberează în prezenţa majorităţii
membrilor săi.

(2) Dacă nu se întruneşte numărul de
membri prevăzut la alin.(1), şedinţa va
avea loc la o dată ulterioară ce se poate
fixa chiar la prima convocare. În cazul
acesta, şedinţa se va putea ţine cu aceeaşi
ordine de zi, chiar cu o pătrime din
numărul membrilor colegiului de
conducere.

(3) Hotărârile se iau cu majoritatea
voturilor exprimate de către membrii
prezenţi, iar în caz de paritate de voturi,
votul preşedintelui va decide.

(4) Deliberările colegiului de
conducere se consemnează sub formă de
procese-verbale, într-un registru special
şi se semnează de preşedintele camerei
teritoriale şi de membrii colegiului de
conducere prezenţi la şedinţă.

(5) Şedinţele colegiului de conducere
sunt publice; ele pot fi declarate secrete
prin votul majorităţii, la cererea unei
treimi a membrilor prezenţi. 

(6) Şedinţele în care se discută şi se
votează bugetul sunt publice.

          Art.30. - Se elimină.

       Autor: Comisia pentru industrii.

          Această prevedere este de
nivelul statutului.

37        Art.31.- (1) Membrii  colegiului  de
conducere  care  nu  participă  la 3

          Art.31. - Se elimină.             Această prevedere este de
nivelul statutului.
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şedinţe consecutive, fără a-şi motiva
absenţa, se consideră demisionaţi şi
colegiul le va declara locurile vacante.

(2) Ocuparea locurilor devenite
vacante prin incompatibilitate,
incapacitate, nedemnitate, deces sau
absenţe nemotivate se va face cu membrii
supleanţi, în conformitate cu art.25
alin.(3).

          Autor: Comisia pentru industrii.

38       Art.32.- (1) Colegiul de conducere
se întruneşte, de regulă, o dată pe
trimestru şi, în mod excepţional, ori de
câte ori este nevoie.

(2) Convocarea se va face de
către preşedinte, fie din proprie iniţiativă,
fie la cererea scrisă a unei treimi din
numărul total al membrilor colegiului, cu
indicarea concretă a problemelor care
trebuie dezbătute.

          Art.32. Se elimină.

          Autor: Comisia pentru industrii.

        Această prevedere este de
nivelul statutului.

39         Art.33.- (1) Colegiul de conducere şi
preşedintele camerei asigură conducerea
camerei, în conformitate cu prevederile
prezentei legi şi ale statutului propriu.

 (2) Preşedintele reprezintă legal
camera de comerţ şi industrie teritorială.
În lipsa preşedintelui camerei teritoriale,
acesta este înlocuit de vicepreşedintele
desemnat de către preşedinte ca
înlocuitor.

          Art.33. - Se elimină.

         Autor: Comisia pentru industrii.

         Această prevedere este de
nivelul statutului.

40         Art.34.- (1) Activitatea curentă a
camerelor teritoriale se asigură de

        Art.34. - Se elimină.         Această prevedere este de
nivelul statutului.
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conducerea executivă, alcătuită conform
statutului propriu.

(2) Competenţele conducerii
executive şi modul de organizare şi
funcţionare se stabilesc prin
regulamentul de organizare şi
funcţionare, întocmit de colegiul de
conducere, la propunerea preşedintelui,
cu respectarea regulamentului-cadru,
elaborat de Camera naţională.

         Autor: Comisia pentru industrii.

41        Art.35. - Conducerea executivă a
camerei teritoriale, precum şi angajaţii au
interdicţia de a avea interese economice
private care să intre în conflict de interese
cu scopul camerei de comerţ şi industrie
teritoriale, de a promova, susţine şi
reprezenta echitabil şi nepărtinitor
interesele întregii comunităţi de afaceri.

        Art.24. - Conducerea executivă a
camerei judeţene, precum şi angajaţii
au interdicţia de a avea interese
economice private care să intre în
conflict de interese cu scopul camerei
judeţene  respective.

         Autor: Comisia pentru industrii.

       Prin renumerotare, art.35
devine art.24.
Eliminarea prevederilor
declarative.

42         Art.36.- (1) Structura
organizatorică, competenţele, atribuţiile şi
răspunderile organelor de conducere a
camerei teritoriale se stabilesc în
conformitate cu prevederile prezentei legi şi
cu statutul propriu.

(2) Structura, competenţele, atribuţiile
şi răspunderile funcţiilor din structura
organizatorică executivă se vor stabili prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a
camerei teritoriale, aprobat de colegiul de

         Art.25.- (1) Competenţele,
atribuţiile şi răspunderile organelor de
conducere a camerei judeţene se
stabilesc în conformitate cu prevederile
prezentei legi şi cu statutul propriu.

(2) Competenţele, atribuţiile şi
răspunderile funcţiilor din structura
organizatorică executivă se vor stabili
prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a camerei judeţene,

        Prin renumerotare, art.36
devine art.25.

        Structura organizatorică
este stabilită prin prezenta lege.
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conducere. aprobat de adunarea generală.

       Autor: Comisia pentru industrii.

43 Secţiunea a 3-a
Veniturile camerelor teritoriale şi

administrarea lor

Secţiunea a 4-a
Veniturile camerelor judeţene şi

administrarea lor

       Prin renumerotare,
Secţiunea a 3-a devine Secţiunea
a 4-a.
     Conform denumirii adoptate
la art. 1 alin. (2).

44         Art.37.- (1) Veniturile camerelor de
comerţ şi industrie se constituie din:

a) cotizaţiile membrilor;

b) taxele şi tarifele percepute pentru
activităţile efectuate în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu prevederile
statutare;

c) comisioane;

d) venituri realizate din activităţi
desfăşurate în condiţiile legii şi pe baza
statutului;

e) subvenţii şi donaţii ale persoanelor
fizice sau juridice, legate testamentare;

       Art.26.- (1) Veniturile camerelor
judeţene se constituie din:
         a) - Nemodificat

         b) tarifele percepute pentru
activităţile efectuate în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu prevederile
statutare;

         c)- Nemodificat.

          d) – Nemodificat.

         e) subvenţii, sponsorizări şi
donaţii ale persoanelor fizice sau
juridice, legate testamentare;

Autor: deputat Aurel Vainer.

        Prin renumerotare, art.37
devine art.26.
Conform denumirii adoptate la
art. 1 alin. (2).
        Taxele se stabilesc prin
lege.

         Se introduce o sursă de
venituri care este prevăzută în
legislaţia actuală şi care este
practicată şi de camerele de
comerţ şi industrie.
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f) venituri şi/sau dividende ale

societăţilor comerciale la care camera este
acţionară sau asociată;

g) taxe, tarife şi redevenţe aferente
unor activităţi delegate sau concesionate
din partea statului;

h) orice alte venituri realizate din
activitatea desfăşurată, în condiţiile
prevăzute de statut şi de legislaţia în
vigoare.

(2) Nivelul cotizaţiilor se aprobă de
către adunarea generală a fiecărei camere.

(3) Nivelurile taxelor şi tarifelor se
stabilesc în mod unitar, pe ţară, de Colegiul
de conducere al Camerei de comerţ şi
industrie a României.

          f) – Nemodificat.

        g) tarife aferente unor activităţi
concesionate din partea statului;

       Comisia pentru industrii.

     h) - Nemodificat

        (2) - Nemodificat

         (3) Nivelurile tarifelor se aprobă
de către Colegiul de conducere al
fiecărei camere judeţene, la
propunerea conducerii executive a
acesteia.

        Autor: deputat Andrian Mihei.

         Statul doar concesionează,
nu deleagă.
Redevenţele nu pot fi venituri ale
camerelor.

        Pentru celeritate, se justifică
ca  nivelul tarifelor percepute
pentru serviciile proprii să se
stabilească de  către  colegiul de
conducere al  fiecărei camere
judeţene.
          Nivelurile taxelor urmează
să  fie stabilite în mod unitar
pentru serviciile realizate de
toate camerele de comerţ
teritoriale, ca urmare a
încredinţării acestor servicii prin
diferite reglementări.

      Prevederea ar fi valabilă dacă
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(4) Pentru activităţile de interes

public, concesionate de către stat, taxele,
tarifele şi redevenţele vor fi avizate de
către Ministerul Finanţelor Publice, la
propunerea Camerei de comerţ şi
industrie a României.

      (4) - Se elimină
        Autor: Comisia pentru industrii.

ONRC nu este preluat de CCIR.

45        Art.38.- Din tarifele percepute
pentru activităţi concesionate sau
delegate din partea statului, camerele vor
achita la bugetul de stat o redevenţă
stabilită de comun acord între Camera de
comerţ şi industrie a României şi
Ministerul Finanţelor Publice. Din
încasările pentru activităţile registrului
comerţului, camerele teritoriale varsă
lunar în bugetul Ministerului Justiţiei un
procent de 5%.

          Art.38 - se elimină.

      Autor: Comisia pentru industrii.

           Încasările obţinute de
registrul comerţului sunt
reglementate de Legea
nr.26/1990, cu modificările şi
completările ulterioare.

46          Art.39.- (1) În vederea acoperirii
cheltuielilor impuse de funcţionare, de
lucrările, serviciile, stabilimentele şi
clădirile aflate în proprietate sau în
administrare, camerele teritoriale pot,
fiecare în parte sau grupate, să contracteze
împrumuturi bancare.

         (2) Anuitatea împrumuturilor nu

       Art27.-(1) În vederea acoperirii
cheltuielilor necesare pentru
funcţionarea camerelor, pentru
executarea de lucrări şi servicii,
pentru întreţinerea clădirilor aflate în
proprietate sau în administrare,
camerele judeţene pot, fiecare în parte
sau grupate, să contracteze
împrumuturi bancare.

          Autor: deputat Aurel Vainer.

         (2) Cuantumul  anual al

         Prin renumerotare, art.39
devine art.27.
Termenul „stabilimente” nu este
adecvat, în acest caz, iar
formularea propusă este mai
clară.

   Pentru acurateţea textului.
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poate depăşi limita stabilită de colegiul de
conducere a camerei teritoriale.

împrumuturilor nu poate depăşi limita
stabilită de colegiul de conducere a
camerei judeţene.

        Autori: - Comisia pentru industrii.
                  - deputat Petre Ungureanu.

47       Art.40.- (1) Exerciţiul financiar al
camerelor de comerţ şi industrie începe la
1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie din
anul respectiv.

(2) Conducerea executivă a camerei
întocmeşte în fiecare an bugetul de venituri
şi  cheltuieli pentru  anul  următor şi  îl
supune votului  colegiului  de conducere,
cel târziu în cursul trimestrului IV al anului
în curs.

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli votat
de colegiul de conducere va fi supus
aprobării adunării generale sau adunării
generale a reprezentanţilor, după caz, care
va avea loc în primele şase luni ale anului
următor.

(4) În bugetele camerelor de comerţ şi
industrie teritoriale se vor înscrie toate
cheltuielile corespunzătoare pentru
funcţionarea acestora.

      Art.28.- (1) Exerciţiul financiar
al camerelor judeţene începe la 1
ianuarie şi se încheie la 31 decembrie
din anul respectiv.

        Autor:  Comisia pentru industrii.

         (2) – Nemodificat.

        (3) – Nemodificat.

     (4) În bugetele camerelor de comerţ
şi industrie judeţene se vor înscrie
toate cheltuielile corespunzătoare
pentru funcţionarea acestora.

          Prin renumerotare, art.40
devine art.28.
         Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).

       Conform denumirii adoptate
la art.1 alin.(2).
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(5) La finele fiecărui exerciţiu, colegiul
de conducere a camerei aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul expirat şi îl
supune spre verificare şi descărcare,
împreună cu o dare de   seamă   asupra
gestiunii,   adunării   generale   sau
adunării   generale   a reprezentanţilor, după
caz, care va avea loc până la termenul limită
de depunere a situaţiei financiare. Pentru
operativitate şi respectarea termenului de
depunere a situaţiei financiare pe baza
împuternicirii date de adunarea generală
prin statutul aprobat, colegiul de conducere
poate exercita această prerogativă de
aprobare a situaţiei financiare, urmând ca, la
data întrunirii adunării generale, situaţia
financiară să fie supusă analizei acesteia.

(6) Camerele de comerţ şi industrie
teritoriale sunt obligate ca, în termen de 3
luni de la încheierea anului financiar, să
publice în buletinul camerei contul de
gestiune.

         (7) Modul de utilizare a subvenţiilor

        Autor : Comisia juridică

        (5) -  Nemodificat.

        (6) Camerele judeţene sunt
obligate ca, în termen de 30 de zile de
la aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli de către adunarea generală
sau adunarea generală a
reprezentanţilor, după caz, să  îl
publice în buletinul camerei.

         Autor: deputat: Aurel Vainer.

      (7) – Nemodificat.

     Punerea de acord a alineatului
(6) cu alineatul (5).
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de la bugetul de stat este supus controlului
Curţii de Conturi.

48        Art.41.-Camerele teritoriale vor
contribui la acoperirea în parte a
cheltuielilor de funcţionare a Camerei de
Comerţ şi Industrie a României cu o cotă-
parte din veniturile lor, stabilită de adunarea
generală a Camerei de comerţ şi industrie a
României.

       Art.29.-Camerele judeţene vor
contribui la acoperirea în parte a
cheltuielilor de funcţionare a Camerei
de Comerţ şi Industrie a României cu o
cotă-parte din veniturile lor, stabilită de
adunarea generală a Camerei de
Comerţ şi Industrie a României, cu
consultarea tuturor camerelor
judeţene.

         Autor:  Comisia pentru industrii.

         Prin renumerotare, art.41
devine art.29.
         Contribuţia camerelor nu
poate fi impusă de către camera
naţională fără consultarea
prealabila a acestora.

49 CAPITOLUL III
Organizarea şi funcţionarea Camerei de

Comerţ şi Industrie a României

CAPITOLUL II
Camera de Comerţ şi Industrie a

României

        Autor:  Comisia pentru industrii.

      Prin renumerotare, cap.III
devine  cap.II.

50 Secţiunea 1
Atribuţiile Camerei de Comerţ şi de

Industrie a României

Text  nemodificat.

51        Art.42.- (1) Camera de Comerţ şi
Industrie a României este organizaţie
neguvernamentală, autonomă, nonprofit, de
utilitate publică, cu personalitate juridică, ce
reprezintă, sprijină şi apără interesele
generale ale comunităţii de afaceri din
România, urmărind promovarea şi

          Art.30.- Text  nemodificat.            Prin renumerotare, art.42
devine art.30.
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dezvoltarea industriei, comerţului,
serviciilor şi agriculturii, în concordanţă cu
cerinţele economiei de piaţă.

(2) Sediul Camerei de Comerţ şi
Industrie a României este în capitala ţării.

52         Art.43.- Adunarea generală a
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României se compune din: membri,
membri asociaţi şi membri honoris causa
ai Camerei de Comerţ şi Industrie a
României.

        Art.43 se elimină.

  Autori: deputaţii - Dan Ioan Popescu.
                             -  Aurelia Vasile.

          Este preluat la art.44
alin.(1) – renumerotat art.31-
pentru a urmări succesiunea
logică a textelor.
         Text redundant cu art.
44alin.(1).

53         Art.44.- (1) Membrii Camerei de
Comerţ şi Industrie a României sunt:

a) membri - camerele teritoriale;
b)  membri asociaţi ai Camerei de

Comerţ şi Industrie a României -
camerele de comerţ bilaterale, asociaţii
profesionale, patronate şi organizaţii
neguvernamentale de nivel naţional,
comercianţi persoane juridice şi fizice;

c)  membri de onoare.

(2) Membrii prevăzuţi la alin.(1) lit.a)
sunt, din momentul semnării cererii de

       Art.31- (1) Membrii Camerei de
Comerţ a României pot fi:
a) membri de drept - camerele
judeţene;
b)  camerele de comerţ bilaterale;
c)asociaţii profesionale şi organizaţii
patronale cu reprezentativitate la
nivel naţional;
d) comercianţi persoane juridice cu
activitate la nivel naţional;
e) membri de onoare – persoane
atrase cu acordul adunării generale.

        Autori: - Comisia pentru industrii.
                    - Comisia juridică.

         (2) Camerele judeţene devin

          Prin renumerotare, art.44
devine art.31.
         Pentru o reglementare
complexă a calităţii de membru
al Camerelor de Comerţ.
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adeziune, membri de drept ai Camerei de
Comerţ şi Industrie a României, cu toate
consecinţele legale în planul drepturilor şi
obligaţiilor.

         (3) Membrii prevăzuţi la lit.b) şi c)
devin membri în mod opţional, în
conformitate cu prevederile statutului
propriu al Camerei de Comerţ şi Industrie a
României.

(4) Camera de Comerţ şi Industrie a
României se poate organiza pe secţiuni.

membre de drept prin aderare, o
dată cu intrarea în vigoare a
prezentei legi.

        Autori: - Comisia pentru industrii.
                    - Comisia juridică.

        (3) Membrii prevăzuţi la alin. (1)
lit.c) şi d) devin membri în mod
opţional, în conformitate cu prevederile
statutului propriu al Camerei de
Comerţ a României.

  Autori, deputaţii:- Horea Uioreanu
- Petre Ungureanu
- Dan Ioan Popescu

                   - Aurelia Vasile
                   - Cristian Boureanu

      (4) - Nemodificat.

54        Art.45.- Camera de Comerţ şi Industrie
a României este organizată şi îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prevederile
legale în vigoare şi cu statutul propriu
aprobat de adunarea generală.

         Art.32.- Camera de Comerţ şi
Industrie a României este organizată şi
îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu prevederile legale în
vigoare şi cu statutul propriu aprobat de
adunarea generală, cu acordul a cel
puţin două treimi din numărul
membrilor de drept.

         Prin renumerotare, art.44
devine art.32.
        Având în vedere importanţa
statutului propriu, acesta trebuie
să corespundă cerinţelor unui
număr semnificativ de membri
de drept, considerat a fi doua
treimi, ca şi la alte structuri
democratice existente în
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         Autori: deputat Ioan Bivolaru.
                  - deputat Cristian Boureanu
                  - Comisia juridică.

România.

55          Art.46.- (1) Camera de Comerţ şi
Industrie a României îndeplineşte atribuţiile
şi exercită competenţele prevăzute la art.4
şi 5.

(2) Camera de Comerţ şi Industrie a
României îndeplineşte şi următoarele
atribuţii: 

a) asigură organizarea şi funcţionarea
Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului, precum şi îndrumarea
metodologică a funcţionării registrului
comerţului de pe lângă camerele teritoriale;

b) îndrumă şi coordonează activitatea
camerelor teritoriale;

       Art.33.- (1) Camera de Comerţ şi
Industrie a României îndeplineşte
atribuţiile şi exercită competenţele
prevăzute la art.4 şi 5 corespunzător
nivelului său de reprezentativitate.

        Autor: Comisia pentru industrii.

(2) Camera de Comerţ şi Industrie a
României îndeplineşte şi următoarele
atribuţii: 

        a) asigură organizarea şi
funcţionarea Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului, precum şi
îndrumarea metodologică a funcţionării
registrului comerţului de pe lângă
camerele judeţene;

       Autor: Comisia pentru industrii.

         b) îndrumă şi coordonează
activitatea camerelor judeţene,
conform prevederilor prezentei legi
şi statutului;

        Autor: Comisia pentru industrii.

        Prin renumerotare, art.46
devine art.33.
      Pentru  rigoarea textului.

       Conform denumirii adoptate
la art.1 alin.(2).

        În corelare cu prevederile
art. 32.
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c) sprijină activitatea camerelor de

comerţ şi industrie în chestiunile
comerciale şi industriale şi de ordin
general sau în alte chestiuni privind
interesele proprii ale acestor organizaţii;

d) formulează deziderate şi face
propuneri privitoare la chestiunile
industriale şi comerciale de interes
general, din proprie iniţiativă, la cererea
membrilor de drept sau a autorităţilor
administraţiei publice centrale;

      e) reprezintă faţă de guvern şi autorităţi,
precum şi pe plan internaţional, camerele de
comerţ şi industrie, în chestiuni de interes
general;

f) efectuează studii, furnizează
informaţii şi acordă consultaţii, la solicitarea
autorităţilor administraţiei publice centrale
sau a Parlamentului;

g) organizează târguri internaţionale ale
României şi participarea României la târguri
şi expoziţii în străinătate sub pavilion

          c) sprijină activitatea camerelor
judeţene în probleme de ordin
comercial şi industrial şi de ordin
general sau în alte probleme privind
interesele proprii ale acestor
organizaţii;

         Autor: Comisia pentru industrii.

         d) - Se elimină.

      d) reprezintă faţă de Guvern şi
autorităţi centrale, precum şi pe plan
internaţional, camerele judeţene şi
ceilalţi membri, în probleme de
interes general;

      Autor: Comisia pentru industrii.

       e) - Nemodificat.

        f) organizează târguri naţionale şi
internaţionale ale României şi
participarea României la târguri şi

        Claritatea exprimării.

             Teza se regăseşte la art.
4 lit. e).

       Prin renumerotare, lit.e)
devine lit. d).
       Pentru  acurateţea textului.

      Prin renumerotare, lit.f)
devine e).

       Prin renumerotare, lit.g)
devine lit. f).
       Se pune de acord formularea
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naţional;

h) are şi poate constitui societăţi
comerciale în domeniul activităţii de târguri
şi expoziţii, reclamă comercială, protecţia
proprietăţii intelectuale şi alte prestări de
servicii, în folosul comunităţii de afaceri;

i) organizează activitatea de mediere şi
de soluţionare prin arbitraj a litigiilor
comerciale şi civile interne şi internaţionale,
în condiţiile prevăzute de Codul de
procedură civilă, de legile speciale în
domeniu şi de convenţiile internaţionale la
care România este parte;

j) participă la organismele înfiinţate la
nivel central care au preocupări privind
comunităţile de afaceri din România;

k) participă, ca membră cu drepturi
depline, în Consiliul Economic şi Social şi
în comisiile de dialog social organizate de
ministere;

expoziţii în străinătate sub pavilion
naţional;

         Autor: deputat Aurel Vainer.

         g) are şi poate constitui societăţi
comerciale pentru organizarea de
târguri şi expoziţii, pentru publicitate
şi reclamă comercială, protecţia
proprietăţii intelectuale şi alte prestări
de servicii, în folosul comunităţii de
afaceri;

         Autor: deputat Aurel Vainer.

        h) - Nemodificat.

        i) - Nemodificat

          k) - Se elimină.

        Autor: deputat  Ioan Bivolaru.

din lege cu practica actuală şi cu
bogata experienţă dobândită de
Camera de Comerţ şi Industrie a
României în această privinţă.

        Prin renumerotarea, lit.h)
devine lit. g).
        Formulare mai clară şi pusă
de acord cu statutul actual al
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României.

     Prin renumerotare, lit.i)
devine lit. h).

        Prin renumerotare, lit.j)
devine lit. i).

       Membrii CES sunt stabiliţi
prin Legea nr.109/1997, cu
modificările şi completările
ulterioare.
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l) poate organiza reprezentanţe în

străinătate şi poate desemna un reprezentant
permanent la misiunea României pe lângă
Uniunea Europeană;

m) propune recompensarea cu Ordinul
Meritul Industrial şi Comercial sau cu
Medalia Meritul Industrial a societăţilor
comerciale cu rezultate deosebite;

n) eliberează, la cerere, certificate de
origine pentru mărfurile româneşti,
certificate preferenţiale vamale şi carnete
pentru admitere temporară a mărfurilor, cu
scutire de taxe vamale;

o) avizează, la cerere, formularele de
facturi, procurile şi alte documente pentru
comerţul internaţional;

p) certifică, la cerere, pentru societăţile
româneşti, pe bază de documentaţie,
existenţa cazurilor de forţă majoră şi
efectele acestora asupra executării
obligaţiilor comerciale internaţionale;

______

        j) - Nemodificat

        k) Nemodificat

       l) - Nemodificat

        m) avizează, la cerere, modelele
de formulare de facturi, procurile şi
alte documente pentru comerţul
internaţional;

        Autor: Comisia pentru industrii.

n) avizează la cerere, pentru
societăţile româneşti, pe bază de
documentaţie, existenţa cazurilor de
forţă majoră şi efectele acestora asupra
executării obligaţiilor comerciale
internaţionale;

        Autor: Comisia pentru industrii.

        Prin renumerotare, lit.l)
devine lit. j).

      Prin renumerotare, lit.m
devine lit. k).

        Prin renumerotarea, lit.n
devine lit. l).

         Prin renumerotarea, lit.o
devine lit. m).
        Implicarea se poate realiza
la nivelul propunerii de modele.

   Prin renumerotarea, lit.p
devine lit. n).

       Corelare cu art.4 alin.(1)
lit.q).
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r) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în
acte normative.

        o) organizează Topul Naţional
al firmelor din România şi alte
topuri de anvergură naţională şi
internaţională.

        Autor: deputat Aurel Vainer.
p) îndeplineşte alte atribuţii

prevăzute în acte normative şi în
statutul propriu.

        Autor: Comisia pentru industrii.

       Continuarea unei practice
existente şi valorificarea
experienţei dobândite.

       Prin renumerotarea, lit.r
devine lit. p).
        Precizare necesară pentru a
nu epuiza lista atribuţiilor
camerei naţionale.

56       Art.47.- (1) Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional este o  instituţie
permanentă de arbitraj, fără personalitate
juridică şi funcţionează pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie a României.

(2) Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional este aprobat de colegiul de
conducere a Camerei de Comerţ şi Industrie
a României.

(3) Curtea de Arbitraj Comercial
Internaţional este condusă de un preşedinte,
propus de către preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie a României şi aprobat
de către colegiul de conducere a Camerei de
Comerţ şi Industrie a României.

(4) Regulile de procedură a Curţii
de Arbitraj Comercial Internaţional se
propun de către preşedintele Curţii şi se
aprobă de către colegiul acesteia.

      Art. 34. (1) – nemodificat.

         (2) – Nemodificat.

          (3) – Nemodificat.

          (4) – Nemodificat.

      Prin renumerotare, art.47
devine  art.34.
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       (5) Hotărârile Curţii de Arbitraj
Comercial şi Internaţional sunt titluri
executorii şi se execută în ţară, fără
investire cu formulă executorie.

       (5) – Se elimină.

       Autor: deputat  Augustin Zegrean.

           Prevederile  alin.(5)
încalcă  dispoziţiile de
procedură  civilă.

57         Art.48.- (1) Normele privind taxele
arbitrale şi onorariile arbitrilor se aprobă de
colegiul de conducere a Camerei de Comerţ
şi Industrie a României, la propunerea
colegiului Curţii.

(2) Taxele arbitrale sunt destinate
acoperirii cheltuielilor legate de activitatea
de soluţionare a litigiilor, plăţii onorariilor
arbitrilor şi documentării acestora,
cheltuielilor de secretariat şi altor cheltuieli
necesare funcţionării Curţii de Arbitraj
Comercial Internaţional.

         Art. 35 – Nemodificat.       Prin renumerotare, art.48
devine  art.35.

58 Secţiunea a 2-a
Organele  de conducere a Camerei de

Comerţ  şi Industrie a României

Secţiunea a 2-a
Organele  de conducere ale Camerei
de Comerţ şi Industrie a României

         Autor: Comisia juridică

       Pentru  acurateţea  textului.

59          Art.49.- Organele Camerei de
Comerţ şi Industrie a României sunt:

a) adunarea generală;
b)  organe de conducere alese:
- colegiul de conducere;

        - preşedintele Camerei;

       Art.36.- Organele de conducere
ale Camerei de Comerţ şi Industrie a
României sunt:

a) adunarea generală;
b) organele de conducere alese:
- colegiul de conducere;

      -  biroul de conducere;
- preşedintele Camerei;

            Prin renumerotare, art.49
devine  art.36.
         Este necesară adăugarea
instituţiei biroului de conducere,
care este un organ de conducere
operativ (acesta există din 1990,
se întâlneşte lunar sau ori de câte
ori este nevoie, în timp ce
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        c) organe de conducere
executive, numite în conformitate cu
prevederile statutului propriu.

       c) organele  de conducere
executive, numite în conformitate cu
statutul propriu.

         Autori: Comisia pentru industrii
                 - deputat Dan Ioan Popescu
                - deputat Aurelia Vasile

colegiul de conducere se
întâlneşte trimestrial).

60           Art.50.- (1) Adunarea generală a
Camerei de Comerţ şi Industrie a României
are structura prevăzută la art.44 alin.(1).

(2) Membrii de drept şi membrii
asociaţi au drept de vot deliberativ, iar
membrii onorifici au drept de vot
consultativ.

         (3) Adunarea generală se
întruneşte în mod obligatoriu semestrial, iar
în mod extraordinar, ori de câte ori colegiul
de conducere ori preşedintele vor considera
necesar.

          Art.37.- (1) Adunarea
generală a Camerei de Comerţ şi
Industrie a României are structura
prevăzută la art.31 alin.(1).

           Autor: Comisia pentru industrii.

        (2) Membrii de drept au drept de
vot deliberativ, iar ceilalţi membri au
drept de vot consultativ.
          Autori: Comisia pentru industrii.
                       -Comisia juridică
                       -Dep.. Cristian Bourenu

                - Dep.Dan Horaţiu Buzatu
-Dep.Dumitru Dragomir

                       -Dep.Ovidiu Ioan Silaghi
           -Sen.Viorel Arion

       (3) Adunarea generală se
întruneşte în mod obligatoriu anual, iar
în mod extraordinar, ori de câte ori
colegiul de conducere ori preşedintele
vor considera necesar.

          Prin renumerotare, art.50
devine  art.37.
        Corespunzător
renumerotării articolelor.

Camera naţională trebuie să
reprezinte, în primul rând,
interesele camerelor judeţene
care decid în acest sens.

        Pentru corelare cu
dispoziţiile  art.19 alin.(1), unde
se  prevede caracterul anual al
adunărilor generale pentru
camerele judeţene.
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(4) Adunarea generală este legal
constituită atunci când participă cel puţin
2/3 din membrii de drept.

(5) Deciziile se iau cu majoritatea
simplă de voturi a membrilor de drept
prezenţi.

  Autori: - deputat  Dan Ioan Popescu.
              - deputat Aurelia Vasile.
            - deputat Petre Ungureanu.
           - deputat Horea Uioreanu.

        (4) - Se elimină.

Autori: - deputaţii Dan Ioan Popescu.
            - deputat Aurelia Vasile.

       (5) - Se elimină

      Autor: Comisia pentru industrii.

        Această situaţie va fi
reglementată prin statut.

      Prevedere statutară.

61        Art.51.- (1) Convocarea adunării
generale se va face cu cel puţin 15 zile
înainte de data fixată pentru ţinerea acesteia,
de către preşedintele Camerei de Comerţ şi
Industrie a României sau, în lipsa acestuia,
de unul dintre vicepreşedinţi.

(2) Convocarea se va face prin
scrisoare, fax sau e-mail şi va cuprinde şi
ordinea de zi.

(3) Dacă în adunarea generală se
va discuta aprobarea sau modificarea
statutului, proiectul de statut, respectiv
modificările propuse vor fi transmise

       Art.38. - (1) Convocarea adunării
generale se va face cu cel puţin 15 zile
înainte de data fixată pentru ţinerea
acesteia, de către preşedintele Camerei
de Comerţ  şi Industrie a României.

        Autori: - deputat Aurelia Vasile.
                  - deputat Dan Ioan Popescu
                - deputat Aurel Vainer.

         (2) - Nemodificat

         (3) - Nemodificat

        Prin renumerotare, art.51
devine  art.38.
         Convocarea adunării
generale este o atribuţie a
preşedintelui iar situaţiile
deosebite sunt reglementate la
alin.(4).
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integral odată cu convocarea.

(4) În caz de refuz din partea
preşedintelui, adunarea generală poate fi
convocată în urma cererii unei treimi din
membrii colegiului de conducere sau a unui
număr de cel puţin jumătate din numărul
total al camerelor membre de drept.

         (4) În caz de refuz din partea
preşedintelui sau de incapacitate a
acestuia, adunarea generală poate fi
convocată în urma cererii unei treimi
din membrii colegiului de conducere
sau a unui număr de cel puţin jumătate
din numărul total al camerelor membre
de drept.

   Autor: Comisia pentru industrii.

       Completare necesară pentru
reglementarea unei situaţii
posibile.

62         Art.52.- Adunarea generală are puteri
depline atât pentru îndeplinirea atribuţiilor
prevăzute în prezenta lege, cât şi pentru
conducerea şi administrarea intereselor
organizaţiei.

        Art.39.- Adunarea generală are
puteri depline atât pentru îndeplinirea
atribuţiilor prevăzute în prezenta lege şi
în statut, cât şi pentru conducerea şi
administrarea intereselor organizaţiei.

   Autor: Comisia pentru industrii.

      Prin renumerotare, art.52
devine  art.39.
       Precizare necesară.

63         Art.53.- (1) Colegiul de conducere a
Camerei de Comerţ şi Industrie a României
se compune din 11 membri, aleşi de
adunarea generală dintre membrii de drept
ai Camerei de Comerţ şi Industrie a
României.

       Art.40. – (1) Colegiul de
conducere al Camerei de Comerţ a
României se compune din preşedinte,
9 membri aleşi dintre membrii de
drept, reprezentantul Camerei de
Comerţ şi Industrie a Municipiului
Bucureşti, aceştia având drept de vot
deliberativ, şi din câte un
reprezentant al categoriilor de
membri prevăzuţi la art. 31 alin. (1)
lit. b)- e) şi preşedintele Curţii de

       Prin renumerotare, art.53
devine  art.40.

     Pentru a se evita situaţia în
care alte categorii de membri,
cum ar fi cei onorifici, să aibă
majoritatea în colegiul de
conducere al Camerei de Comerţ
a României.

Se asigură dreptul de
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(2) Mandatul membrilor este de patru
ani.

(3) Colegiul se întruneşte în urma
convocării preşedintelui, cel puţin o dată la
două luni.

(4) Mandatul membrilor
colegiului de conducere este neretribuit.

Arbitraj Comercial Internaţional,
aceştia având drept de vot
consultativ.

Autori: Comisia pentru industrii.
              -Comisia juridică
             -dep.Dan Ioan Popescu
            -dep.Aurelia Vasile
            -dep. Cristian Boureanu
           - deputat Horea Uioreanu.

           (2) Mandatul membrilor
colegiului de conducere este de 5 ani.

       Autor: deputat Iusein Ibram.

           (3) Colegiul se întruneşte în
urma convocării preşedintelui, o dată
la 3 luni sau ori de câte ori este
nevoie; convocarea se poate face şi în
baza prevederilor art. 38 alin. (4).

       Autor: deputat Aurel Vainer.

         (4) Membrii colegiului de
conducere nu pot fi salariaţi ai
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României.

        Autor: Comisia pentru industrii.

reprezentare a tuturor
categoriilor de membri prevăzute
la art.31alin. (1)

  Pentru a nu se suprapune cu
alegerile din camerele judeţene.

        Punerea de acord cu
practica curentă care a dat bune
rezultate.

         Similar prevederilor
stabilite pentru membrii
colegiului de conducere al unei
camere judeţene, la art. 22 alin.
(1) renumerotat.
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(5) Membrii colegiului de

conducere pot primi o indemnizaţie de
şedinţă. Nivelul indemnizaţiei de şedinţă
va fi stabilit prin hotărâre a adunării
generale a membrilor Camerei de Comerţ şi
Industrie  a României. Indemnizaţia se
acordă cel mult pentru o şedinţă în
fiecare lună.

                 _______________

          (5) Membrii colegiului de
conducere pot primi o indemnizaţie
pentru participarea la activitatea
acestuia. Nivelul indemnizaţiei va fi
stabilit prin hotărâre a adunării
generale a membrilor Camerei de
Comerţ şi Industrie a României.

       Autor: Comisia pentru industrii.

       (6) La şedinţele colegiului, pot fi
invitaţi şi alţi membri ai Camerei de
Comerţ şi Industrie a României,
conform prevederilor statutare.

     Autor: Comisia pentru industrii.

       Pentru a asigura transparenţa
actului decizional.

64         Art.54.- Atribuţiile colegiului de
conducere sunt:

a) alege preşedintele şi vicepreşedinţii
Camerei de Comerţ şi Industrie a României;

b) asigură conducerea Camerei de Comerţ
şi Industrie a României;

c) aduce la  îndeplinire hotărârile
adunării generale;

d) administrează patrimoniul Camerei
de Comerţ şi Industrie a României;

         Art.41.- Atribuţiile colegiului
de conducere sunt:

a) alege vicepreşedinţii Camerei de
Comerţ şi Industrie a României;

b) - Nemodificat;

c) - Nemodificat;

d) administrează patrimoniul
Camerei de Comerţ şi Industrie a

      Prin renumerotare, art.54
devine  art.41.
      Corelare cu art. 42 alin. (1).
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e) redactează şi publică buletinul
Camerei de Comerţ şi Industrie a României;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii date
prin legi şi regulamente.

României în conformitate cu
prevederile legale şi ale statutului;

e) - Nemodificat;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii
date prin lege şi statut.

        Autor:Comisia pentru industrii.

65           Art.55.- (1) După constituire,
colegiul de conducere alege dintre
membrii săi un preşedinte şi doi
vicepreşedinţi, conform prevederilor
statutului propriu.

______

(2) Mandatul preşedintelui şi
vicepreşedinţilor este de patru ani şi poate
fi reînnoit o singură dată.

          Art.42.- (1) Adunarea
generală alege preşedintele dintre
oricare membru al colegiului de
conducere, conform prevederilor
statutului.

 Autori: - Comisia pentru industrii.
                    - deputat Horea Uioreanu
                   - deputat Petre Ungureanu.

        (2) După constituire, colegiul de
conducere alege dintre membrii săi,
conform prevederilor statutului
propriu, doi vicepreşedinţi.

        Autor: Comisia pentru industrii.

       (3) Mandatul preşedintelui şi
vicepreşedinţilor este de 5 ani şi poate
fi reînnoit o singură dată.

        Prin renumerotare, art.55
devine  art.42.
       Corelare cu art.
41.Preşedintele trebuie să fie
investit şi să aibă mandat din
partea tuturor camerelor
judeţene.

Inversarea sintagmelor, pentru
claritate.

 Prin renumerotare, alin.(2)
devine  alin.(3).
Corelare cu art. 40 alin (2).
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(3) Alegerea membrilor colegiului şi a
preşedintelui se face prin vot secret.

_______

_______

        Autor: Comisia pentru industrii.

       (4) Alegerea membrilor colegiului,
a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor
se face prin vot secret.

      Autor: Comisia pentru industrii.

       (5) Funcţia de preşedinte al
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României este incompatibilă cu cea
de preşedinte a unei camere
judeţene.

      Autori: Comisia pentru industrii
                 -Comisia juridică
                 -deputat .Dan Ioan Popescu

     (6)  Persoana aflată în starea de
incompatibilitate prevăzută la alin.
(5) îşi va da demisia din una din
funcţii în cel mult 15 zile de la data la
care intervine starea de
incompatibilitate.

      Autori: Comisia pentru industrii
                 -Comisia juridică
                 -deputat .Dan Ioan Popescu
                 -deputat Ioan Bivolaru

        Prin renumerotare, alin.(3)
devine  alin.(4).
       Egalitate de tratament pentru
cei cu funcţii de conducere.

Avînd în vedere importanţa
funcţiei şi atribuţiile care îi
revin, preşedintele CCIR nu ar
putea face faţă şi celei de
preşedinte de cameră judeţeană
fără a afecta calitatea muncii
sale.

Corelare cu alin. (5).
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66          Art.56.- Conducerea executivă a

Camerei de Comerţ şi Industrie a României
şi rezolvarea chestiunilor curente sunt
asigurate în conformitate cu prevederile
statutului propriu.

        Art.43.- Conducerea executivă a
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României şi rezolvarea problemelor
curente sunt asigurate în conformitate
cu prevederile statutului propriu.

        Autor: Comisia pentru industrii.

        Prin renumerotare, art56
devine  art.43.
      Pentru  acurateţea textului.

67

                    ___________

        Art. 44.- Activitatea curentă a
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României este asigurată, conform
prevederilor statutare, de biroul de
conducere format din preşedinte şi
vicepreşedinţi.

        Autor: Comisia pentru industrii.

       Corelare cu prevederile art.
36.

68         Art. 45. – Preşedintele Camerei
de Comerţ şi Industrie a României
are următoarele atribuţii principale:
         a) reprezintă şi angajează
camera naţională în relaţiile cu
persoane, din ţară şi din străinătate;
        b) încheie, modifică şi desface,
în condiţiile legii, contractele de
muncă ale salariaţilor camerei
naţionale;
        c) urmăreşte aducerea la
îndeplinire a hotărârilor colegiului şi
biroului de conducere;
       d) urmăreşte realizarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al

         Atribuţiile principale ale
preşedintelui camerei naţionale
trebuie stabilite prin lege.
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camerei naţionale, aprobat de
adunarea generală;
      e) convoacă adunarea generală,
în conformitate cu prevederile art.
38;
      f) convoacă şi conduce şedinţele
biroului şi colegiului de conducere;

      g) îndeplineşte orice alte sarcini
stabilite de adunarea generală,
colegiul şi biroul de conducere.

       Autoir: deputat Istvan Antal.
- Comisia pentru industrii.

69          Art.57.- (1) Pentru acoperirea
parţială a cheltuielilor de organizare şi
funcţionare a Camerei de Comerţ şi
Industrie a României, camerele de comerţ
şi industrie teritoriale vor contribui cu o
cotă-parte din veniturile lor, stabilită de
adunarea generală a Camerei de Comerţ şi
Industrie a României.

(2) Cota-parte din venituri se va
achita de către fiecare cameră în contul
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României, în termen de cel mult 10 zile de

         Art.46.- (1) Pentru
acoperirea parţială a cheltuielilor de
organizare şi funcţionare a Camerei de
Comerţ şi Industrie a României,
camerele judeţene vor contribui cu o
cotă-parte din veniturile lor, stabilită de
adunarea generală a Camerei de
Comerţ  şi Industrie a României cu
acordul a două treimi din numărul
membrilor de drept.

       Autor: deputat Ioan Bivolaru.

       (2) - Se elimină

         Autor: Comisia pentru industrii.

Prin renumerotare, art.57 devine
art.46.
        Corelare cu prevederile art.
32. Este una din situaţiile pentru
care este necesar acordul unui
număr semnificativ al membrilor
de drept.

Prevederi care vor fi precizate în
statutul propriu.
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la încheierea adunării generale în care s-a
aprobat situaţia financiară şi execuţia
bugetară pe anul încheiat.

(3) Restanţele de plată datorate de
camerele teritoriale se vor achita în rate
anuale, după ce se stabilesc în funcţie de
posibilităţile de plată ale camerei
teritoriale în cauză, la propunerea
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României.

(4) Ratele anuale astfel stabilite se vor
înscrie în bugetul Camerei de Comerţ şi
Industrie a României la venituri şi în
bugetul camerelor de comerţ şi de
industrie teritoriale la cheltuieli.

(5) În acest scop, Camera de Comerţ
şi Industrie a României va putea exercita
controlul referitor la plata contribuţiei
datorate, prin delegaţii săi.

(6) Neplata în termen a sumelor
datorate, fără un motiv obiectiv al
întârzierii, se penalizează cu 0,1% pe zi
întârziere, din suma datorată.

(7) Dacă întârzierea se datorează unei
culpe individuale, persoana vinovată va
suporta plata penalizării.

         (3) - Se elimină

       Autor: Comisia pentru  industrii .

       (4)-  Se elimină

       Autor: Comisia pentru  industrii .

       (5) - Se elimină

       Autor: Comisia pentru  industrii .

        (6) - se elimină.

       Autor: deputat Andrian Mihei.

        (7) - se elimină.

       Autor: deputat Andrian Mihei.

       Asemenea probleme trebuie
rezolvate pe cale amiabilă între
Camera de Comerţ şi Industrie a
României şi Camera judeţeană
respectivă sau vor face obiectul
statutului.



65

0 1 2 3
70 Secţiunea a 3-a

Veniturile Camerei de Comerţ şi Industrie
a României

 şi administrarea lor

       Nemodificat.        Conform denumirii adoptate
la art. 1 alin. (2).

71         Art.58.- (1) Veniturile Camerei de
Comerţ şi Industrie a României se constituie
din:

a) cotizaţii ale membrilor;
b) taxe şi tarife percepute pentru

activităţile efectuate în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu prevederile
statutare;

c) comisioane;

d) donaţii ale persoanelor fizice sau
juridice, legate testamentare;

       e) venituri şi/sau dividende de la
societăţile comerciale la care Camera este
acţionară sau asociată;

f) orice alte venituri realizate din
activitatea desfăşurată, în condiţiile
prevăzute de statut şi de legislaţia în
vigoare;

g) taxe percepute, aferente unor
activităţi de interes public delegate sau
concesionate din partea statului;

        Art.47.- (1) Veniturile Camerei
de Comerţ şi Industrie a României se
constituie din:
      a) - Nemodificat
        b) tarife percepute pentru
activităţile efectuate în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu prevederile
statutare;
      c) - Nemodificat

       d) donaţii, sponsorizări ale
persoanelor fizice sau juridice, legate
testamentare;

       Autor:deputat Aurel Vainer.

      e) Nemodificat

       f) Nemodificat

        g) Se elimină

       Prin renumerotare, art.58
devine art.47.

        Taxele se stabilesc prin
lege.

        Pentru  concordanţă  cu
prevederile similare de la
reglementarea prevăzută pentru
camerele judeţene.

        Concesionarea se realizează
în conformitate cu prevederile
legale.



66

0 1 2 3
h) contribuţii ale camerelor teritoriale.

(2)  Nivelul cotizaţiilor se stabileşte prin
hotărâre a adunării generale a membrilor
Camerei de Comerţ şi Industrie  a
României, la propunerea colegiului său  de
conducere.

(3) Pentru acoperirea cheltuielilor de
funcţionare a Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului, fiecare cameră
teritorială va contribui lunar cu o cotă de
8% din încasările oficiului teritorial al
registrului comerţului.

(4) Nivelul taxelor şi tarifelor se
stabileşte de Camera de Comerţ şi
Industrie a României, în limitele avizate
pentru sistemul camerelor de comerţ şi
industrie din România.

(5) Pentru activităţile de interes
public, taxele şi tarifele se avizează de
către Ministerul Finanţelor Publice, la
propunerea Camerei de Comerţ şi
Industrie a României.

       g) contribuţii ale camerelor
judeţene.

        Autor: Comisia pentru  industrii .

 (2)  - Nemodificat.

       (3) - se elimină.

 Autori, deputaţii : Aurel Vlădoiu
             - Grigore Crăciunescu
            - Valeriu Alexandru Ungureanu
            - Florin Iordache
           - Ovidiu Ioan Silaghi
          - seator Viorel Arion

        (3) Nivelul tarifelor se aprobă de
către colegiul de conducere al
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României.

        Autor: deputat Andrian Mihei

      (5) - se elimină.

   Autori, deputaţii Aurel Vlădoiu
              -  Florin Iordache
             - GrigoreCrăciunescu

    Prin renumerotare, lit. h)
devine lit.g)

    Prevedere statutară.

        Prin renumerotare alin.(4)
devine  alin.(3).
        Colegiul de Conducere este
organul competent să aprobe
tarifele respective.

        Colegiul de Conducere este
organul competent să aprobe
taxele şi tarifele respective.
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73          Art.59.- (1) Bugetul de venituri şi

cheltuieli al Camerei de Comerţ şi Industrie
a României se întocmeşte de personalul
desemnat, prin statutul propriu, şi se
votează de colegiul de conducere.

(2) Bugetul votat de colegiul de
conducere se supune aprobării primei
adunări generale.

(3) La finele fiecărui exerciţiu, colegiul
de conducere a Camerei de Comerţ şi
Industrie a României întocmeşte conturile
pe anul expirat şi le supune spre verificare şi
descărcare, împreună cu o dare de seamă
asupra gestiunii, adunării generale a
Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

         Art.48.- (1) Bugetul de
venituri şi cheltuieli al Camerei de
Comerţ şi Industrie a României se
propune de colegiul de conducere.

     (2) Bugetul propus de colegiul de
conducere se supune aprobării primei
adunări generale.

(3) La finele fiecărui exerciţiu,
colegiul de conducere al Camerei de
Comerţ şi Industrie a României
întocmeşte conturile pe anul expirat şi
le supune spre verificare, descărcare şi
aprobare, împreună cu o dare de
seamă asupra gestiunii, adunării
generale a Camerei de Comerţ şi
Industrie a României.

        Autor: Comisia pentru  industrii

        Prin renumerotare, art.59
devine  art.48.
       Corelare cu atribuţiile
colegiului de conducere şi ale
adunării generale.

74 CAPITOLUL IV
Controlul şi supravegherea camerelor de

comerţ şi industrie

CAPITOLUL III
Text  nemodificat

       Autor: Comisia pentru  industrii

        Prin renumerotare  capIV
devine  cap.III.

75          Art.60.- (1) Pentru controlul
gestiunii camerelor teritoriale şi a Camerei
de Comerţ şi Industrie a României, va
funcţiona pe lângă fiecare cameră o comisie

         Art.49.- (1) Pentru controlul
gestiunii camerelor judeţene şi a
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României, va funcţiona pe lângă fiecare

      Prin renumerotare art.60
devine  art.49.
       Precizare necesară.
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de cenzori, compusă din trei persoane cu
studii superioare economice, din care cel
puţin două să aibă calificarea de expert
contabil, independente de sistemul
Camerelor de Comerţ şi Industrie.

(2) Comisia de cenzori este obligată să
verifice gestiunea camerelor cel puţin o dată
pe trimestru.

(3) Constatările   făcute   vor  fi
consemnate  într-un  proces-verbal trecut
într-un registru.

(4) La sfârşitul anului financiar, comisia
de cenzori examinează contul de gestiune al
anului expirat, situaţia financiară şi
inventarul şi întocmeşte un raport, din care
un exemplar se ataşează la darea de seamă
anuală a colegiului de conducere a Camerei
şi se publică în Buletinul Oficial al Camerei
de Comerţ şi Industrie a României,
împreună cu execuţia bugetară.

cameră o comisie de cenzori, aleasă de
adunarea generală, în conformitate
cu prevederile statutare, compusă din
trei persoane cu studii superioare
economice, din care cel puţin două să
aibă calificarea de expert contabil,
independente de sistemul camerelor de
comerţ şi industrie.

      (2) Comisia de cenzori este
obligată să verifice gestiunea camerelor
cel puţin o dată pe semestru.

      Autor: Comisia pentru  industrii.

        (3) - Nemodificat

        (4) – Nemodificat.

       Stabilirea unui termen
rezonabil în care comisia de
cenzori poate face aceste
verificări.

76          Art.61.- (1) Colegiile de
conducere a camerelor de comerţ şi

        Art.50.- (1) Colegiile de
conducere ale camerelor judeţene pot

       Prin renumerotare art.61
devine  art.50.
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industrie teritoriale pot fi dizolvate în
următoarele cazuri:

a) când se descompletează colegiul la
jumătate plus unu din numărul membrilor;

b) pentru gestiune frauduloasă, care se
va constata pe baza unui raport întocmit de
comisia de cenzori sau în urma rezultatului
definitiv al unei acţiuni de control al
organelor autorizate legal.

(2) Dizolvarea se va face prin
hotărâre a adunării generale extraordinare,
convocate în mod excepţional la cererea
comisiei de cenzori, respectiv a comisiei de
control în cazul prevăzut la alin.(1) lit.b).

(3) În caz de dizolvare pentru gestiune
financiară frauduloasă, comisia de
verificare va stabili şi cuantumul daunelor
şi persoanele cărora urmează a li se imputa.

(4) O copie de pe procesul-verbal de
control se va publica în primul număr al
buletinului camerei teritoriale, precum şi în
Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ şi
Industrie a României.

fi dizolvate în următoarele cazuri:

a) când se descompletează
colegiul la mai puţin de jumătate plus
unu din numărul membrilor;

                b) - Nemodificat

         (2) Dizolvarea se va face prin
hotărâre a adunării generale
extraordinare, convocate în mod
excepţional la cererea comisiei de
cenzori.

      (3) În caz de dizolvare pentru
gestiune financiară frauduloasă,
comisia de cenzori va stabili şi
cuantumul daunelor şi persoanele
cărora urmează a li se imputa.

        (4) O copie de pe procesul-verbal
de control se va publica în primul
număr al buletinului camerei judeţene,
precum şi în Buletinul Oficial al
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României.

       Conform denumirii adoptate
la art. 1 alin. (2).

       Claritatea exprimării.

       Convocarea adunării
generale nu poate fi făcută de o
comisie de control.

Nu a fost menţionată anterior
comisia de verificare.

Conform denumirii adoptate la
art. 1 alin. (2).
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(5) Prin hotărârea de dizolvare se vor
alege membrii colegiului interimar şi se va
fixa data noilor alegeri.

        Autor: Comisia pentru  industrii

      (5) - Nemodificat

77          Art.62.- (1) Colegiile interimare
ale camerelor teritoriale se compun din 5 -
9 membri, dintre membrii eligibili ai
camerelor respective.

(2) Colegiul  interimar  îşi  va  alege  un
preşedinte interimar şi un vicepreşedinte, în
condiţiile statutului propriu.

(3) Colegiile interimare au aceleaşi
atribuţii şi puteri ca şi colegiile de
conducere alese, în afară de dreptul de a
contracta împrumuturi, a înstrăina sau
achiziţiona imobile.

(4) Colegiile interimare vor delibera, în
mod valabil, cu majoritatea membrilor care
le compun.

(5) Hotărârile se iau cu majoritatea
voturilor membrilor prezenţi.

         Art.51.- (1) Colegiile
interimare ale camerelor judeţene se
compun din 5 - 9 membri, dintre
membrii eligibili ai camerelor
respective.

        (2)- Nemodificat

       (3) Colegiile interimare au aceleaşi
atribuţii şi puteri ca şi colegiile de
conducere alese, în afară de dreptul de
a angaja patrimonial camera
judeţeană.

       Autor: Comisia pentru  industrii

(4) - Nemodificat

        (5) Nemodificat

      Prin  renumerotare, art.62
devine  art.51.
       Conform denumirii adoptate
la art. 1 alin. (2).

        Claritatea exprimării.
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78          Art.63.- (1) Colegiul de

conducere a Camerei de Comerţ şi Industrie
a României poate fi dizolvat în următoarele
condiţii:

a) când se descompletează la jumătate
plus unu din numărul membrilor aleşi;

b) pentru gestiune frauduloasă, care se
va constata pe baza unui raport întocmit de
comisia de cenzori sau în urma rezultatului
definitiv al unei acţiuni de control al
organelor autorizate legal.

(2) În caz de dizolvare pentru gestiune
financiară frauduloasă, comisia de
verificare va stabili şi cuantumul daunelor
şi persoanele de la care se recuperează.

         (3) O copie de pe procesul-verbal de
control se va publica în primul număr al
Buletinului Oficial al Camerei de Comerţ şi
Industrie a României.

(4) Dizolvarea se face prin hotărâre a
adunării generale extraordinare, convocată
în mod excepţional de conducerea
executivă, la cererea comisiei de cenzori,
respectiv a comisiei externe de control, în

         Art.52.- (1) Colegiul de
conducere a Camerei de Comerţ şi
Industrie a României poate fi dizolvat
în următoarele condiţii:

a) când se descompletează la mai
puţin de jumătate plus unu din
numărul membrilor aleşi;

       b) - Nemodificat

      (2) În caz de dizolvare pentru
gestiune financiară frauduloasă,
comisia de cenzori va stabili şi
cuantumul daunelor şi persoanele de la
care se recuperează.

          (3)  - Nemodificat.

        (4) Dizolvarea se face prin
hotărâre a adunării generale
extraordinare, convocată  în mod
excepţional, în conformitate cu
prevederile prezentei legi, la cererea

      Prin  renumerotare, art.63
devine  art.52.

Claritatea exprimării.

       Corelare cu art. 50 alin. (3).

       Corelare cu art. 50 alin. (2).
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cazul prevăzut la alin.(1) lit.b), întemeiată
pe o anchetă prealabilă la care au luat parte
toate părţile.

(5) Când colegiul de conducere este
dizolvat, prin însăşi hotărârea de dizolvare
se va constitui un colegiu interimar alcătuit
din 7 membri, aleşi de către adunarea
generală extraordinară dintre membrii de
drept ai adunării generale a Camerei de
Comerţ şi Industrie a României şi se va fixa
data noilor alegeri.

       (6) Alegerea unui nou colegiu de
conducere se va face în termen de două luni
de la dizolvare.

comisiei de cenzori,  întemeiată pe o
anchetă prealabilă la care au luat parte
toate părţile.

    Autor: Comisia pentru  industrii

      (5) - Nemodificat

       (6) - Nemodificat

79          Art.64.- Colegiul interimar al
Camerei de Comerţ şi Industrie a României
va funcţiona şi va avea aceleaşi drepturi şi
obligaţii cu colegiile interimare ale
camerelor de comerţ şi industrie.

        Art.53.- Colegiul interimar al
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României va funcţiona şi va avea
aceleaşi drepturi şi obligaţii cu
colegiile interimare ale camerelor
judeţene.

          Prin  renumerotare, art.64
devine  art.53.
          Conform denumirii
adoptate la art. 1 alin. (2).

80 CAPITOLUL V
Relaţiile camerelor de comerţ şi industrie
cu autorităţile publice şi agenţii economici

CAPITOLUL IV
Relaţiile camerelor de comerţ şi
industrie cu autorităţile publice

Autor: deputat Aurel Vainer.

         Prin renumerotare,
Capitolul V devine Capitolul IV.
         În cele două articole ale
capitolului nu se fac referiri la
agenţi economici.
Termenul de agent economic nu
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este potrivit pentru această lege,
unde se foloseşte termenul de
comerciant.

81         Art.65.- Autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale sunt obligate să
acorde sprijin camerelor, în vederea
realizării scopului pentru care au fost
înfiinţate şi a realizării acţiunilor pe care le
iniţiază, în folosul dezvoltării economice a
teritoriului.

        Art.54. - Autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale
sunt obligate să acorde sprijin
camerelor, în vederea realizării
scopului pentru care au fost înfiinţate şi
a realizării acţiunilor pe care le iniţiază,
în folosul dezvoltării economice pe
plan naţional şi în teritoriu.

       Autor: deputat Aurel Vainer.

        Prin  renumerotare, art.65
devine  art.54.
Formulare mai corespunzătoare.

82        Art.66.-La elaborarea actelor
normative din domeniul economic,
iniţiatorul proiectului de act normativ va
solicita, în condiţiile legii, punctul de
vedere al Camerei de Comerţ şi Industrie a
României, care va fi comunicat în termen de
30 de zile de la depunerea solicitării.

        Art.55.- La elaborarea
actelor normative din domeniul
economic, iniţiatorul proiectului de act
normativ poate solicita, în condiţiile
legii, punctul de vedere al Camerei de
Comerţ şi Industrie a României, care va
fi comunicat în termen de 30 de zile de
la depunerea solicitării.

      Autor: Comisia pentru industrii.

        Prin  renumerotare, art.66
devine  art.55.
Trebuie să rămână la latitudinea
iniţiatorului, Guvern sau
parlamentar, dacă un act
normativ din domeniul economic
necesită sau nu acest punct de
vedere.

83 CAPITOLUL VI
Camerele de comerţ bilaterale

CAPITOLUL V
      Text  nemodificat.

Renumerotarea capitolelor.

84        Art.67.- Camerele de comerţ bilaterale,
denumite în continuare camere bilaterale,

        Art. 56 - Nemodificat.          Prin  renumerotare, art.67
devine  art.56.
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sunt organizaţii autonome,
neguvernamentale, apolitice, cu caracter
nonprofit, cu personalitate juridică, create în
scopul dezvoltării relaţiilor economice ale
României cu ţările pentru care au fost create
şi promovării, apărării şi susţinerii
intereselor economice ale comunităţii de
afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu
organismele din ţară şi străinătate.

85         Art.68.- (1) Comercianţii, persoane
fizice şi juridice, pot constitui camere
bilaterale destinate promovării
intereselor membrilor lor pentru
dezvoltarea comerţului, industriei,
agriculturii, turismului şi altor sectoare
de activitate, corespunzător cerinţelor
economiei de piaţă şi dezvoltării
cooperării economice a României cu terţe
ţări.

(2) Camerele bilaterale se înfiinţează la
iniţiativa comercianţilor, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată prin Legea nr.246/2005, şi
dobândesc personalitate juridică la data
înregistrării lor în registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor. La cererea de înregistrare a
camerelor bilaterale se va anexa avizul
ministerului de resort şi avizul Camerei de
Comerţ şi Industrie a României.

         Art. 57
          (1) - Se elimină

         Autor: Comisia pentru industrii.

        (1) Camerele bilaterale se
înfiinţează la iniţiativa comercianţilor,
în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată
cu modificări şi completări prin
Legea nr.246/2005, şi dobândesc
personalitate juridică la data
înregistrării lor în registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor. La cererea de înregistrare
a camerelor bilaterale se va anexa

        Prin  renumerotare, art.68
devine  art.57.
       Teza se regăseşte în
alineatele următoare.

 Prin renumerotare, alin.(2)
devine  alin.(1)  al  articolului 57
cu textul  modificat conform
normelor de tehnică legislativă..
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(3) Camerele bilaterale se dizolvă şi se
lichidează, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000.

(4) Pe teritoriul României nu pot exista
două sau mai multe camere bilaterale între
aceleaşi state. Este obligatoriu pentru
camerele bilaterale înfiinţate pe teritoriul
României ca unul din state să fie România.

avizul ministerului de resort şi avizul
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României.

        (2) Camerele bilaterale se dizolvă
şi se lichidează, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.246/2005.

       Autor: deputat Valeriu Alexandru
Ungureanu.

(3) Pe teritoriul României nu pot
exista două sau mai multe camere
bilaterale privind aceleaşi state. Este
obligatoriu pentru camerele bilaterale
înfiinţate pe teritoriul României ca unul
din state să fie România.

      Autor: Comisia pentru industrii.

       Prin renumerotare, alin.(3)
devine  alin.(2).
       Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă în redarea
titlului  actului normativ la care
se face referire.

       Prin renumerotare, alin.(4)
devine  alin.(3)  Claritatea
exprimării.

86 CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

CAPITOLUL VI
Text  nemodificat.

       Prin renumerotare  cap.VII
devine  cap.VI cu  titlul
nemodificat.

87 __________        Art. 58. - Prevederile literelor f)
şi  g) ale  alin. (1) art.4 se aplică de la
data de 1 ianuarie 2007.
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      Autor: Comisia pentru industrii.

88        Art.69.-În termen de 90 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi,
bazele de date, aplicaţiile de întreţinere şi
utilizare a acestora, necesare în vederea
ţinerii şi administrării registrelor comerţului
de către Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, respectiv oficiile registrului
comerţului de pe lângă tribunale, şi
funcţionarii birourilor unice din cadrul
acestora, precum şi documentele care
privesc activitatea lor se preiau de către
Camera de Comerţ şi Industrie a
României,  respectiv camerele teritoriale,
pe bază de protocol de predare-preluare,
încheiat între reprezentanţii Ministerului
Justiţiei, respectiv ai tribunalelor, şi cei ai
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României, respectiv ai camerelor
teritoriale.

       Art. 59 - Preluarea bazelor de
date, al aplicaţiilor  de întreţinere şi
utilizare ale acestora,   al bunurilor
necesare în vederea ţinerii şi
administrării registrelor comerţului,
precum şi situaţia personalului se
vor reglementa, până la data de 1
ianuarie 2007, prin acte normative
emise de Guvern.

          Autori: Comisia pentru industrii.
                    -Comisia juridică.

       Prin renumerotare  art.69
devine  art.59.

       Pentru punerea in practică a
transferului ORC după data de 1
ianuarie 2007.

89          Art.70.- Personalul Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului din
subordinea Ministerului Justiţiei, al
oficiilor registrului comerţului de pe
lângă tribunale şi al birourilor unice va fi
preluat, împreună cu posturile aferente,
de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie a României şi oficiile

        Art.70. -  Se elimină

         Autori: Comisia pentru industrii.
                   -Comisia juridică.

         Situaţia este reglementată
la art. 59.
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registrului comerţului de pe lângă
camerele teritoriale, în condiţiile art.169
din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu
modificările şi completările ulterioare.

90          Art.71.- Camera de Comerţ şi
Industrie a României şi camerele teritoriale
îşi continuă activitatea pe baza prezentei
legi şi a statutelor lor, care se completează
cu prevederile legislaţiei în vigoare.

         Art. 60.- Camera de Comerţ şi
Industrie a României şi camerele
judeţene îşi continuă activitatea pe
baza prezentei legi şi a statutelor lor,
care se completează cu prevederile
legislaţiei în vigoare.

       Autor:  Comisia juridică.

         Prin renumerotare  art.71
devine  art.60.
       Conform  denumirii
adoptate la  art.1 alin.(2).

91         Art.72.- La  data intrării în vigoare a
prezentei legi se abrogă Decretul-lege
nr.139/1990 privind Camerele de Comerţ şi
Industrie din România, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.65 din 12 mai 1990, cu completările
ulterioare.

      Art. 61. - La  data intrării în
vigoare a prezentei legi se abrogă
Decretul-lege nr.139/1990 privind
Camerele de Comerţ şi Industrie din
România, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.65 din 12 mai
1990, precum şi orice  alte  dispoziţii
contrare prezentei legi.

        Autor:  Comisia juridică.

        Prin renumerotare  art.72
devine  art.61.
       Pentru  rigoarea textului.
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Anexa nr. 2

AMENDAMENTE  RESPINSE:
asupra proiectului Legii camerelor de comerţ şi industrie din România

Nr.
crt.

Text Senat Amendament propus şi
autorul acestuia

Motivare
1. argumente pentru susţinerea

2. argumente pentru respingerea

Camera
decizională

0 1 2 3 4
       Art.4.-(1). . . . . . . . . . . . . . .
           b) acordă asistenţă,
consultanţă şi sprijin în
activitatea de constituire şi
funcţionare a societăţilor
comerciale;

       b) acordă asistenţă şi sprijin
pentru constituirea şi
funcţionarea societăţilor
comerciale.

       Autor: deputat Aurel Vainer.

      1. Precizarea este necesară
pentru a caracteriza mai bine
atribuţia camerelor în a acorda
asistenţă, consultanţă şi sprijin
societăţilor comerciale.
      2. Reglementarea se regăseşte,
cu modificări, la art. 4 lit. u).

Camera
Deputaţilor

       Art.4.-(1) . . . . . . . . . . . . .
      e) formulează
deziderate şi fac propuneri
instituţiilor abilitate privind
iniţierea de proiecte de acte
normative; autorităţile publice
centrale şi locale solicită avizul
camerei naţionale sau,
respectiv, teritoriale asupra
proiectelor de acte normative
ce reglementează activităţile
economice;

     e) -  se elimină.

     Autor: deputat Valeriu
Alexandru Ungureanu

       1. Domeniul este reglementat
de Legea nr.24/2000, republicată.
         2. Atribuţiile camerei
naţionale în acest sens au fost
reglementate la art. 55.

Camera
Deputaţilor
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       Art.4.-(1). . . . . . . . . . .
        f) asigură
organizarea şi funcţionarea
oficiului registrului comerţului şi
evidenţa permanentă a situaţiei
firmelor comerciale din unitatea
administrativ-teritorială
respectivă, la nivel judeţean, al
municipiului Bucureşti şi la
nivel naţional;

        f) se elimină.

        Autori: deputaţii Valeriu
Alexandru Ungureanu, Grigore
Crăciunescu şi  Augustin Zegrean.

        1. Este reglementat prin
Legea nr.26/2005 cu modificările
şi completările ulterioare.
        2. Textul este necesar şi  se
aplică începând cu 1.01.2007.

Camera
Deputaţilor

         Art.4.-(1)
         j) realizează baze de date
cuprinzând toate informaţiile
utile comercianţilor în
exercitarea activităţii lor,
desfăşoară activităţi de
informare, documentare şi
consultanţă în afaceri; ţin şi
valorifică, în interesul
îmbunătăţirii climatului de
afaceri, date privind incidentele
comerciale (sancţiuni
contravenţionale aplicate de
organele abilitate, proteste de
neplată la biletele la ordin,
cambii, cecuri scadente, alte
încălcări ale legislaţiei
economice, debite contractuale

        j) realizează baze de date
cuprinzând toate informaţiile utile
comercianţilor în exercitarea
activităţii lor, desfăşoară activităţi
de informare, documentare şi
consultanţă în afaceri; ţin şi
valorifică, în interesul
îmbunătăţirii climatului de afaceri,
date privind incidentele
comerciale (sancţiuni
contravenţionale aplicate de
organele abilitate, proteste de
neplată la biletele la ordin, cambii,
cecuri scadente, alte încălcări ale
legislaţiei economice, debite
contractuale semnalate camerei de
către creditori şi altele asemenea)

         1. Termenul generic utilizat
în lege este comercianţii, potrivit
Codului Comercial. O cameră de
comerţ şi industrie teritorială nu
are un teritoriu de activitate, ci o
zonă teritorială în care lucrează.

          2. Se menţine textul iniţial
pentru a se evita repetarea
aceluiaşi termen cu înţeles identic;

Camera
Deputaţilor
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semnalate camerei de către
creditori şi altele asemenea)
referitoare la agenţii economici
din teritoriul de activitate, pe
baza comunicărilor primite de la
instituţii şi autorităţi publice, de
la alte persoane fizice şi juridice,
cu respectarea legilor în vigoare;

referitoare la comercianţii din
zona lor teritorială de activitate,
pe baza comunicărilor primite de
la instituţii şi autorităţi publice, de
la alte persoane fizice şi juridice,
cu respectarea legilor în vigoare;

          Autor: deputat Aurel
Vainer.

          j) realizează baze de
date cuprinzând toate informaţiile
utile comercianţilor în exercitarea
activităţii lor corelate cu
informaţiile utilizate şi furnizate
gratuit de către Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului
referitoare la agenţii economici
din teritoriul de activitate, pe baza
comunicărilor primite de la
instituţii şi autorităţi publice, de la
alte persoane fizice şi juridice, cu
respectarea legilor în vigoare;

        Autor: deputat  Iusein Ibram.

                1. Pentru simplificare şi
rigoare a textului.
2. Textul propus este în
contradicţie cu textul adoptat la lit.
f), care prin renumerotare a
devenit lit e)

Camera
Deputaţilor.

           Art.4. - (1). . . . . . .
            k) colaborează cu
Comisia Naţională/judeţeană
de Statistică la elaborarea
rapoartelor şi a publicaţiilor
privind evoluţia comerţului,

         k) desfăşoară activităţi de
informare, documentare şi
consultanţă în afaceri;

        1. Reformularea textului de la
lit. j)
          2. Textul propus este în
contradicţie cu textul adoptat la lit.
f). Prin vot,  s-a  adoptat
reformularea textului pentru a se

Camera
Deputaţilor
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industriei, agriculturii şi
serviciilor, după normele
ştiinţifice şi tehnice ale
Institutului Naţional de
Statistică;

        Autor: deputat Iusein Ibram.
pune  de acord cu  denumirea
actuală a  organului central de
statistică.

        Art.5. . . . . . . . . . . . . . . .
         d) să ia iniţiativa şi
să participe la înfiinţarea de
societăţi şi de consorţii, având
ca scop executarea şi exploatarea
diferitelor lucrări şi servicii
publice de interes comercial şi
industrial concesionate de către
stat;

         d) să iniţieze şi să participe
la înfiinţarea de societăţi
comerciale şi de grupuri de
interese economice, având ca
scop executarea şi exploatarea
diferitelor lucrări şi servicii
publice de interes comercial,
industrial, agricol, de servicii şi
investiţional, concesionate de
către autorităţile publice
centrale şi/sau locale.

        Autor: deputat Aurel Vainer.

        1. Pentru necesitatea de a
preciza:
- calitatea de societate comercială;
- înlocuirea termenului de
consorţii cu cel utilizat în
reglementările cele mai recente;
- lărgirea sferei de implicare a
camerelor de comerţ şi industrie
spre domeniile agricol, de servicii
şi de investiţii, potrivit misiunii
camerelor de comerţ şi industrie,
formulată de art.2 (1) din
prezentul proiect de lege
        2. Textul a fost reformulat,
pentru claritate şi concizie,
eliminându-se, totodată,  din
cuprinsul acestuia referirea la
consorţiu.

Camera
Deputaţilor

Art.7. - (3) Camera de Comerţ şi
Industrie a României şi
camerele teritoriale au acces
permanent, nelimitat şi gratuit
la bazele de date şi  arhiva
existente la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului şi la

1. Pentru a asigura accesul
camerelor de comerţ la informaţia
de Registru necesară desfăşurării în
bune condiţiuni a activităţilor de
Birou unic şi de asistenţă.
       2. Amendamentul a fost
respins deoarece este în

Camera
Deputaţilor
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oficiile teritoriale ale registrului
comerţului.

        Autor : deputat Iusein Ibram.

contradicţie cu propunerea de
preluare a oficiului registrului
comerţului de către camerele de
comerţ, iar  prevederea  se regăseşte
în parte la  alin.(2) al art.7.

         Art.11. -  . . . . . . . .
         (4) Camerele de
comerţ teritoriale se pot constitui
la nivel regional în asociaţii
înfiinţate în condiţiile prevăzute
de Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociaţii
şi fundaţii, aprobată prin Legea
nr.246/2005.

         (4) Camerele de comerţ
teritoriale se pot constitui la nivel
regional în asociaţii în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr.26/2000 cu privire
la asociaţii şi fundaţii, aprobată
prin Legea nr.246/2005. Prin
înfiinţare, asociaţiile la nivel
regional capătă drepturile şi
obligaţiile unei camere
teritoriale, fără a exercita
atribuţiile acesteia.

        Autori:-  deputat Dumitru
Dragomir.
                - deputat Horaţiu
Buzatu

        1. Asociaţiile pe regiuni ale
Camerelor teritoriale, înfiinţate
legal, nu pot rămâne în afara
dispoziţiilor Legii Camerelor de
Comerţ şi Industrie din România.
          2. Dreptul de asociere al
camerelor judeţene este
reglementat prin prevederile legale
în vigoare, aşa  cum se prevede şi
în textul  adoptat de  comisii la
acest  alineat.

Camera
Deputaţilor

        Art.24. - (1) Colegiul de
conducere este compus dintr-un
număr impar de persoane,
cuprins între 7 şi 25 de
membri, în funcţie de numărul
de membri ai camerei teritoriale.

        Art.24. - (1) Colegiul de
conducere este compus dintr-un
număr impar de maxim 25 de
persoane, în funcţie de numărul
de membri ai camerei teritoriale.

        Autor: deputat Istvan Antal.

      1. Nu  este  necesar să se
precizeze şi numărul minim de
membrii.

         2. Trebuie prevăzut şi un
număr minim de membri pentru a
elimina interpretările subiective.

Camera
Deputaţilor

        Art.24. - (3) În compunerea         Art.24. - (3) În compunerea          1. Se pune de acord acest
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colegiilor de conducere vor fi
reprezentate proporţional toate
secţiunile.

colegiilor de conducere vor fi
reprezentate toate categoriile de
membri şi toate secţiunile.

      Autor: deputat Aurel Vainer.

articol cu prevederile referitoare la
membrii camerelor teritoriale
(art.13 (1)).
        2. Textul a fost eliminat
pentru că la  articolul vizat,
membrii nu au fost definiţi pe
categorii.

          Art.24. - . . . . . . . . . . . . .
        (7) Membrii al căror
mandat a expirat pot fi realeşi
numai pentru încă un  mandat.

         Art.24. - (7) Membrii al
căror mandat a expirat pot fi
realeşi numai pentru încă un
mandat, cu excepţia
preşedinţilor, care pot fi realeşi
pentru încă un mandat după
expirarea celui de-al doilea
mandat.

        Autor: deputat Andrian
Mihei.

         1.Este necesar a se menţine
şi asigura continuitatea în luarea
deciziilor.
       2. Nu este democratic ca
preşedintele să se bucure de acest
tratament preferenţial, întrucât
acesta  este  ales dintre  membrii
colegiului, care  sunt egale în
drepturi.

      Art.26.- (1) Colegiul de
conducere al camerei teritoriale,
după constituirea sa, va alege
dintre membrii săi, prin vot
secret şi cu majoritatea voturilor
membrilor care îl compun, un
preşedinte şi 4 vicepreşedinţi.

       Art.26.- (1) Colegiul de
conducere al camerei teritoriale,
după constituirea sa, va alege
dintre membrii săi, prin vot secret
şi cu majoritatea voturilor
membrilor care îl compun, un
preşedinte şi 2-4 vicepreşedinţi.

       Autor: deputat Aurel Vainer.

         1. Se asigură mai multă
flexibilitate în raport cu situaţiile
concrete din fiecare cameră.
         2. Se acordă şi mai multă
flexibilitate prin alegerea a 1-4
vicepreşedinţi, aşa cum s-a admis,
amendamentul Comisiei pentru
industrii.

Camera
Deputaţilor

       Art.26.-  . . . . . . . . . . . . .        Art.26.-. . . . . . . . . . . . . . .          1.Se pune de acord acest
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        (2) Fiecare secţiune va
alege separat, cu respectarea
prevederilor alin.(1), câte un
preşedinte al secţiunii respective,
din care vor fi numiţi, de către
preşedintele ales al colegiului de
conducere, cei doi
vicepreşedinţi ai camerei.

 (2) Fiecare secţiune va alege
separat, cu respectarea
prevederilor alin.(1), câte un
preşedinte al secţiunii respective,
din care vor fi numiţi, de către
preşedintele ales al colegiului de
conducere, vicepreşedinţii
camerei.

       Autor: deputat Aurel Vainer.

alineat cu reformularea alineatului
1.
         2. S-a admis eliminarea
acestui  alineat din proiectul de
lege,  deoarece este o prevedere
care va fi preluată în statut.

          Art.30. - . . . . . . . . .
          (5) Şedinţele colegiului de
conducere sunt publice; ele pot fi
declarate secrete prin votul
majorităţii, la cererea unei treimi
a membrilor prezenţi. 

         Art.30. - . . . . . . . . . .
          (5) Şedinţele colegiului de
conducere sunt publice pentru
membrii Camerei; ele pot fi
declarate secrete printr-un vot al
majorităţii, la cererea unei treimi a
membrilor prezenţi. 

       Autor: deputat Andrian
Mihei.

         1. Nu se poate permite ca
orice persoană fizică să vină şi să
perturbe lucrările Colegiului. Dacă
nu au dreptul să participe la
lucrările Adunării generale, cu atât
mai puţin nu au ce să caute la
lucrările Colegiului.
         2. La  acest  alineat s-a
admis propunerea de  eliminare a
întregului  articol, formulată de
către Comisia pentru industrii,
deoarece este o prevedere care va
fi preluată în statut.

Camera
Deputaţilor

       Art.38.- Din tarifele
percepute pentru activităţi
concesionate sau delegate din
partea statului, camerele vor
achita la bugetul de stat o
redevenţă stabilită de comun
acord între Camera de comerţ şi

       Art.38. – Din tarifele pentru
activităţi concesionate sau
delegate din partea statului,
camerele vor achita la bugetul de
stat o redevenţă stabilită de comun
acord între Camera de comerţ şi
industrie a României şi Ministerul

       1. Încasările obţinute de
Registrul comerţului sunt
reglementate de Legea nr.26/1990,
cu modificări şi completări.
        2. La acest  articol, s-a admis
eliminarea propusă de Comisia
pentru industrii,  deoarece este o

Camera
Deputaţilor
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industrie a României şi
Ministerul Finanţelor Publice.
Din încasările pentru
activităţile registrului
comerţului, camerele
teritoriale varsă lunar în
bugetul Ministerului Justiţiei
un procent de 5%.

Finanţelor Publice.

      Autor: deputat Valeriu
Alexandru Ungureanu.

prevedere care va fi preluată în
statut, funcţie de modalitatea
efectivă de preluare a oficiilor
registrului comerţului de către
camerele de comerţ.

        Art.38. – Din tarifele
percepute pentru activităţi
concesionate din partea statului,
camerele vor achita la bugetul de
stat o redevenţă stabilită conform
legii.

      Autor: deputat Grigore
Crăciunescu

Camera
Deputaţilor

Art.40.- (1) Exerciţiul
financiar al camerelor de
comerţ şi industrie începe la 1
ianuarie şi se încheie la 31
decembrie din anul respectiv.

     Art. 40. – (1)  Se elimină.

        Autor: deputat Traian Dobre.

1. Se impune eliminarea
pentru  a se evita  dubla
reglementare.

2. S-a  menţinut  textul acestui
articol, astfel cum a fost  amendat
de  Comisia  pentru industrii, ca
fiind necesar.

3. 

Camera
Deputaţilor

       Art.41.-Camerele teritoriale
vor contribui la acoperirea în
parte a cheltuielilor de
funcţionare a Camerei de

         Art.41.- Camerele
teritoriale vor contribui la
acoperirea în parte a cheltuielilor
de funcţionare a Camerei de

       1.Sunt numeroşi alţi membri
ai Camerei de Comerţ şi Industrie
a României (membri asociaţi-
colectivi, onorifici), care s-ar

Camera
Deputaţilor
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Comerţ şi Industrie a României
cu o cotă-parte din veniturile lor,
stabilită de adunarea generală
a Camerei de comerţ şi
industrie a României.

Comerţ şi Industrie a României cu
o cotă-parte din veniturile lor,
stabilite de Adunarea Generală
a Preşedinţilor Camerelor
Teritoriale.

       Autor: deputat Andrian
Mihei.

pronunţa într-o chestiune ce
priveşte exclusiv Camerele
teritoriale, ceea ce nu ar fi corect.
       2. Prin textul adoptat de cele
două  comisii, la acest articol, s-a
admis că această contribuţie va fi
stabilită cu consultarea tuturor
camerelor judeţene.

        Art.44.- (1) Membrii
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României sunt:

a) membri - camerele
teritoriale;

b)  membri asociaţi ai
Camerei de Comerţ şi
Industrie a României -
camerele de comerţ bilaterale,
asociaţii profesionale,
patronate şi organizaţii
neguvernamentale de nivel
naţional, comercianţi persoane
juridice şi fizice;

c)  membri de onoare.

       Art.44 (1) Membrii Camerei
de Comerţ şi Industrie a României
pot fi:
I. Membri individuali:
a) Comercianţi, persoane fizice
şi persoane juridice.
II. Membri colectivi:
a) Camere de comerţ şi
industrie teritoriale;
b) Camere de comerţ şi
industrie bilaterale;
c) Asociaţii profesionale,
patronate şi organizaţii ne-
guvernamentale naţionale.
III. Membri onorifici

       Autor: deputaţii Dan Ioan
Popescu şi  Aurelia Vasile.

        1. Pentru similitudine cu
componenţa camerelor teritoriale
prevăzute la art.4.
        2. Comisiile  au adoptat, cu
majoritate de voturi, o nouă
formulare pentru acest articol care
nu mai prevede  categorii
favorizate de membrii.

Camera
Deputaţilor

        Art.44.- (1) Membrii        1. Pentru respectarea Camera
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Camerei de Comerţ şi Industrie a
României sunt:

a) membrii – Camerele de
Comerţ şi Industrie Teritoriale;

b)  membrii asociaţi ai
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României - Camerele de comerţ
bilaterale, asociaţii profesionale,
patronate şi organizaţii
neguvernamentale de nivel
naţional, comercianţi persoane
juridice, cu condiţia ca aceştia
din urmă să fie şi membri ai
Camerelor teritoriale;

c)  membri de onoare.

       Autor: deputat Andrian
Mihei.

principiului teritorialităţii. Dacă un
comerciant doreşte să devină şi
membru direct al Camerei de
Comerţ şi Industrie a României va
putea deveni doar dacă dovedeşte
că este şi membru al Camerei de
Comerţ şi Industrie teritorială, cu
cotizaţia de membru achitată la zi.
       2. Comisiile  au adoptat, cu
majoritate de voturi, o nouă
formulare pentru acest articol care
nu mai prevede  categorii
favorizate de membrii.

Deputaţilor

       Art.44.- (1) Membrii
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României sunt:
a) camerele teritoriale;
b) camerele de comerţ bilaterale,
asociaţii profesionale, patronate şi
organizaţii neguvernamentale de
nivel naţional;
c) comercianţi, persoane juridice
şi fizice cu activitate la nivel
naţional;
d) membri de onoare.
       Autor: deputat Aurel Vainer.

       1.Precizarea clară a
categoriilor de membri ai
camerelor. Într-o organizaţie de tip
asociativ, toţi membri au
caracterul de asociaţi.
          2. Comisiile  au adoptat, cu
majoritate de voturi, o nouă
formulare pentru acest articol care
nu mai prevede  categorii
favorizate de membrii.
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     Art.44.- (1) Membrii
Camerei de Comerţ a României
pot  fi:
       a) camerele judeţene;
       b) camerele de comerţ
bilaterale,
      c) asociaţii profesionale  şi
organizaţii patronale cu
reprezentativitate la nivel
naţional;
       d) comercianţi, persoane
juridice cu activitate la nivel
naţional;
        e) membri de onoare –
persoane  atrase  cu  acordul
adunării generale.

        Autori: deputaţii Gabriel
Zamfir şi  Aurel Vainer.

       1. Se elimină sintagma „de
drept” întrucât aceasta  reprezintă
o  discriminare între membrii
camerei,  ceea ce   contravine
prevederilor constituţionale.
       2. Comisiile  au adoptat, cu
majoritate de voturi, o nouă
formulare pentru acest articol care
nu mai prevede  categorii
favorizate de membrii.
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       Art.44. (1) Membrii Camerei
de Comerţ şi Industrie a României
sunt:
a) camere de comerţ şi industrie
teritoriale;
b) camere de comerţ şi industrie
bilaterale.

       Autor: deputat Istvan Antal.

         1. Numai  aceste   două
categorii pot fi membri  ai
Camerei de Comerţ şi  Industrie  a
României.
       2. Comisiile  au adoptat, cu
majoritate de voturi, o nouă
formulare pentru acest articol care
nu mai prevede  categorii
favorizate de membrii.
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         Art.44. (3) Membrii       Art.44. (3) Membrii prevăzuţi       1. Pentru a se evita confuziile Camera
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prevăzuţi la lit.b) şi c) devin
membri în mod opţional, în
conformitate cu prevederile
statutului propriu al Camerei de
Comerţ şi Industrie a României.

la literele b) şi c) pot deveni
membri în mod opţional, în
conformitate cu prevederile
statutului Camerei de Comerţ şi
Industrie a României adoptat în
baza prezentei legi.

        Autori: - deputat Dumitru
Dragomir
                   - deputat Dan Horaţiu
Buzatu.

privind pe baza cărui statut al
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României se vor implementa
modificările prezentei legi.
       2. Comisiile  au adoptat, cu
majoritate de voturi, o nouă
formulare pentru acest articol.

Deputaţilor

        Art.44. (4) Camera de
Comerţ şi Industrie a României
se poate organiza pe secţiuni.

        Art.44.- (4) se elimină.

         Autor: deputat Andrian
Mihei.

        1. Considerăm că nu este
posibil ca şi Camera de Comerţ şi
Industrie a României să se
organizeze pe secţiuni, în mod
similar Camerelor teritoriale (pe
secţiunile: comerţ, industrie,
agricultură etc.). Camerele de
Comerţ şi Industrie teritoriale ar
trebui ca, în acest caz, să fie
membre pentru toate secţiunile
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României – pentru că ele
reprezintă firme membre din
fiecare secţiune.
          2. Având în vedere numărul
mare de membri, camera naţională
trebuie să aibă această posibilitate
de a-şi eficientiza activitatea.
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       Art.46.- (2) . . . . . . . . . . . Camera
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          a) asigură organizarea şi
funcţionarea Oficiului
Naţional al Registrului
Comerţului, precum şi
îndrumarea metodologică a
funcţionării registrului
comerţului de pe lângă
camerele teritoriale;

        a) se elimină.

       Autori: - deputat Valeriu
Alexandru Ungureanu
                  - deputat Grigore
Crăciunescu

         1. Este reglementat de Legea
nr.26/1990, cu modificări şi
completări.
          2. Amendamentul a fost
respins deoarece vin în
contradicţie cu propunerea de
preluare a oficiului registrului
comerţului de către camerele de
comerţ.

Deputaţilor

         Art.46.- (2) . . . . . . . . .
           b) îndrumă şi
coordonează activitatea
camerelor teritoriale;

         b) îndrumă şi coordonează
activitatea camerelor teritoriale,
potrivit obiectivelor convenite;

      Autor: deputat Aurel Vainer.

         1. Se asigură o mai bună
corelare cu principiul autonomiei
camerelor de comerţ şi industrie
teritoriale, prevăzut la art.1 din
prezentul proiect de lege.
         2.Textul iniţial a fost
amendat pentru claritate, cu atât
mai mult cu cât nu au fost
convenite, în lege, obiective.
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         Art.46.- (2) . . . . . . . . .
          d) formulează deziderate
şi face propuneri privitoare la
chestiunile industriale şi
comerciale de interes general,
din proprie iniţiativă, la cererea
membrilor de drept sau a
autorităţilor administraţiei
publice centrale;

       d) formulează puncte de
vedere şi deziderate şi face
propuneri de interes general
privitoare la industrie,
agricultură, comerţ şi servicii,
din proprie iniţiativă, la cererea
membrilor de drept sau a
autorităţilor administraţiei publice
centrale;
         Autor:deputat Aurel Vainer.

        1. Se respectă şi o practică
actuală a camerelor de comerţ şi
industrie în relaţiile cu autorităţile
publice.
          2. Textul lit.d) de la art.46
alin.(2) a fost eliminat pentru că
teza se regăseşte la art.4 lit. e).
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        Art.46.- (2) . . . . . . . . . . .
          k) participă, ca membră
cu drepturi depline, în Consiliul
Economic şi Social şi în
comisiile de dialog social
organizate de ministere;

        k) participă ca membru cu
drepturi depline, în Consiliul
Economic şi Social şi în comisiile
de dialog social organizate de
ministere;

        Autor: deputat Aurel Vainer.

        1. Îmbunătăţire lingvistică.
         2. Îndreptarea  nu  mai  este
necesară, întrucât textul literei k) a
fost  eliminat, conform votului
exprimat. S-a avut în vedere  că
funcţionarea  şi organizarea CES
este reglementată prin Legea
nr.109/1997.
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          Art.50.- (2) Membrii
de drept şi membrii asociaţi au
drept de vot deliberativ, iar
membrii onorifici au drept de vot
consultativ.

         (2) Membrii de drept au
drept de vot deliberativ, iar
membrii asociaţi şi onorifici au
drept de vot consultativ.

        Autori:- deputat Dumitru
Dragomir
                  - deputat Dan Horaţiu
Buzatu.

       1. Pentru a se cuprinde şi
membrii  asociaţi  alături  de cei
onorifici la drept de vot
consultativ.
         2. Comisiile  au eliminat
prevederile  acestui alineat, ca
urmare a  modificărilor  aduse la
art.44 din proiectul de lege,
devenit  art.31, prin renumerotare.
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(2) Membrii de drept au drept de
vot deliberativ, iar pentru celelalte
categorii de membri dreptul de vot
se stabileşte prin statut.

       Autori: deputaţii Ioan
Bivolaru.
                - deputat  Istvan Antal.

       1. Prin statut, care se poate
modifica cu acordul a două treimi
dintre membri de drept, se poate
asigura implicarea si a altor
membri decât camerele judeţene în
procesul deliberativ şi de vot.
        2. Comisiile  au eliminat
prevederile  acestui alineat, ca
urmare a  modificărilor  aduse la
art.44 din proiectul de lege,
devenit  art.31 prin renumerotare.

Camera
Deputaţilor



92

0 1 2 3 4
      (2) Fiecare  membru al
Camerei  de Comerţ a României
are dreptul la un vot
deliberativ.

       Autori: deputaţii Gabriel
Zamfir şi Aurel Vainer

1. Pentru a nu se face
discriminare între membrii
Camerei  de Comerţ şi Industrie.

2. Comisiile  au eliminat
prevederile  acestui alineat, ca
urmare a  modificărilor  aduse la
art.44 din proiectul de lege,
devenit  art.31 prin renumerotare.

3. 
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       Art.51.- (1) Convocarea
adunării generale se va face cu
cel puţin 15 zile înainte de data
fixată pentru ţinerea acesteia, de
către preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie a României
sau, în lipsa acestuia, de unul
dintre vicepreşedinţi.

         Art.51.- (1) Convocarea
adunării generale se face cu cel
puţin 15 zile înainte de la data
fixată pentru ţinerea acesteia, de
către preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie a României
sau, în lipsa acestuia, de unul
dintre vicepreşedinţi, mandatat
de către preşedinte.

       Autor: deputat Andrian
Mihei.

        1. Pentru a se evita confuzia
în ceea ce priveşte care dintre
vicepreşedinţi va prelua această
atribuţie, este bine ca preşedintele
să mandateze un vicepreşedinte în
acest sens.
          2. Nu este necesară
precizarea privind vicepreşedinţii,
întrucât dreptul de convocare este
asigurat prin prevederile art.38
alin.(4).
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        Art.53.- (1) Colegiul de
conducere a Camerei de Comerţ
şi Industrie a României se
compune din 11 membri, aleşi
de adunarea generală dintre
membrii de drept ai Camerei de
Comerţ şi Industrie a României.

        Art.53. – (1) Colegiul de
conducere al Camerei de Comerţ
si Industrie a României se
compune dintr-un număr impar
de persoane, cuprins intre 25 şi
35 de membri, proveniţi din toate
categoriile de membri.

      Autori: deputaţii Dan Ioan
Popescu şi  deputat Aurelia

        1. Actuala prevedere a unui
colegiu de conducere alcătuit
numai din 7 persoane nu asigură
reprezentarea tuturor categoriilor
de membri şi nu poate fi un organ
reprezentativ pentru numărul
foarte mare de membri ai CCIR.
        2. Comisiile au adoptat cu
majoritate de voturi o altă
formulare a acestui alineat.
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Vasile.

        Art.53. – (1) Colegiul de
conducere al Camerei de Comerţ
si Industrie a României se
compune din 15 membri.
       Autor: deputat Corneliu
Momanu.
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        Art.53.- (1) Colegiul de
conducere a Camerei de Comerţ şi
Industrie a României se compune
din 11 membri, aleşi de adunarea
generală dintre membrii de drept
ai Camerei de Comerţ şi Industrie
a României, dintre care cel puţin
6 vor fi reprezentanţi ai
camerelor teritoriale.

        Autor: deputat Andrian
Mihei.

      1. Pentru a se evita situaţia în
care alte categorii de membri, cum
ar fi cei onorifici, să aibă
majoritatea în Colegiul de
Conducere al Camerei de Comerţ
a României.
        2. Comisiile au adoptat cu
majoritate de voturi o altă
formulare a acestui alineat.
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       Art.53.- (1) Colegiul de
conducere a Camerei de Comerţ şi
Industrie a României se compune
dintr-un număr de persoane,
cuprins între 7 şi 25 de membri,
aleşi de adunarea generală,
dintre toate categoriile de
membri ai Camerei de Comerţ şi
Industrie a României.

      1. Asigurarea simetriei cu
prevederile pentru camerele
teritoriale (art.24 (1)).
Se asigură dreptul de reprezentare
a tuturor categoriilor de membri
prevăzute la art.44 (1) (modificat).
       2. Comisiile au adoptat cu
majoritate de voturi o altă
formulare a acestui alineat.
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        Autor: deputat Aurel Vainer.

        Art.53.- (1) Colegiul de
conducere al Camerei de Comerţ
şi Industrie a României este ales
de adunarea generală şi se
compune din 15 – 25 de membri,
aleşi din toate categoriile de
membri, inclusiv preşedintele
Curţii de  Arbitraj Comercial
Internaţional. Reprezentarea
diferitelor  categorii  de
membri se stabileşte prin statut.

       Autori: deputaţii Gabriel
Zamfir şi  Aurel Vainer.

1. Toţi membri  colegiului de
conducere trebuie  să  aibă  drept
de vot  deliberativ, pentru ca
deciziile adoptate să reprezinte
interesele tuturor  categoriilor de
membri.
        2. Comisiile au adoptat cu
majoritate de voturi o altă
formulare a acestui alineat.
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          Art.55.- (1) După
constituire, colegiul de
conducere alege dintre membrii
săi un preşedinte şi doi
vicepreşedinţi, conform
prevederilor statutului propriu.

        Art.55.-(1) După constituire,
colegiul de conducere alege dintre
membrii săi un preşedinte şi 2-4
vicepreşedinţi, conform
prevederilor statutului propriu.

        Autor:deputat Aurel Vainer.

        1. Punerea de acord cu
prevederile în materie pentru
camerele teritoriale.
Se asigură, astfel, şi o mai bună
reprezentare prin funcţia de
vicepreşedinte, a tuturor
categoriilor de membri ale
camerelor.
         2. Comisiile  au  adoptat cu
majoritate de voturi o altă
formulare a acestui alineat.
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        Art.55. - (2) Mandatul
preşedintelui şi vicepreşedinţilor
este de patru ani şi poate fi

  Art.55. - (2) Mandatul
preşedintelui şi vicepreşedinţilor
este de 4 ani.

       1. Pentru simetrie cu
prevederea similară privind
camerele teritoriale şi pentru a fi
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reînnoit o singură dată.

   Autori: - deputat Dumitru
Dragomir
             - deputat Dan Horaţiu
Buzatu

în concordanţă cu dispoziţiile
art.54 (2) „mandatul membrilor
este de 4 ani” referitor la membrii
Colegiului de Conducere din
rândul cărora se aleg preşedintele
şi vicepreşedinţii.
         2. Comisiile  au adoptat cu
majoritate de voturi o altă
formulare a acestui alineat, corelat
cu art. 40 alin. (2).

         Art.57.- (1) Pentru
acoperirea parţială a cheltuielilor
de organizare şi funcţionare a
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României, camerele de comerţ şi
industrie teritoriale vor contribui
cu o cotă-parte din veniturile lor,
stabilită de adunarea generală a
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României.

         Art.57.- (1) Pentru
acoperirea parţială a cheltuielilor
de organizare şi funcţionare a
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României, Camerele de Comerţ şi
Industrie Teritoriale vor contribui
cu o cotă-parte din veniturile lor,
stabilită de Adunarea Generală a
Preşedinţilor Camerelor
Teritoriale.

          Autor: deputat Andrian
Mihei.

        1. Conţinutul articolului se
repetă aproape identic cu
conţinutul articolului 42.
Motivaţia este aceeaşi ca la art.42,
doar Preşedinţii Camerelor
Teritoriale se pot pronunţa asupra
acestui aspect.
       2. Comisiile  au  adoptat cu
majoritate de voturi o altă
formulare a acestui alineat prin
care se cere acordul a două treimi
din numărul membrilor de drept.
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  Art.58.- (1) . . . . . . . . . . . .
        i) contribuţii ale camerelor
teritoriale.

         i) contribuţiile Camerelor
teritoriale, care nu vor mai plăti
şi cotizaţii de membru.

       Autor: deputat Andrian
Mihei.

        1.Camerele teritoriale nu vor
plăti şi cotizaţii de membru,
întrucât plătesc contribuţiile
respective.
        2.Este o decizie care s-a
prevăzut a fi luată cu consultarea
tuturor camerelor judeţene.
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        Art.69. În termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, bazele de date,
aplicaţiile de întreţinere şi
utilizare a acestora, precum şi
bunurile necesare în vederea
ţinerii şi administrării registrelor
comerţului de către Oficiul
Naţional al Registrului
Comerţului, respectiv oficiile
registrului comerţului de pe lângă
tribunale, şi funcţionarii birourilor
unice din cadrul acestora, precum
şi documentele care privesc
activitatea lor se preiau de către
Camera de Comerţ şi Industrie a
României, respectiv Camerele
teritoriale, pe bază de protocol de
predare-preluare încheiat între
reprezentanţii Ministerului
Justiţiei, respectiv ai tribunalelor
şi cei ai Camerei de Comerţ şi
Industrie a României, respectiv ai
camerelor teritoriale.

       Autorii: deputat - Dumitru
Dragomir
           - deputat Dan Horaţiu
Buzatu.

      1. Pentru  similitudine cu
textul O.U.G. nr.129/2002,
aprobată prin Legea  nr.505/2003,
prin care  Registrul Comerţului a
trecut în subordinea  Ministerului
Justiţiei şi  din spirit de  echitate şi
corectă restituire.
          2. Comisiile  au  adoptat cu
majoritate de voturi o altă
formulare a acestui alineat,
potrivit  căreia  trecerea  s va face
cu  data de 1 ianuarie  2007.
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         Art.69 - se elimină.

       Autori: - deputat Valeriu
Alexandru Ungureanu
                   - deputat Grigore
Crăciunescu

1. Pentru corelare cu
propunerea de eliminare formulată
la  art.4 lit.f).

2. Textul  acestui  articol este
necesar, întrucât şi prevederile
lit.f) de la  art.4 au fost
menţionate.

         Art.70.- Personalul
Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului din
subordinea Ministerului
Justiţiei, al oficiilor registrului
comerţului de pe lângă
tribunale şi al birourilor unice
va fi preluat, împreună cu
posturile aferente, de Oficiul
Naţional al Registrului
Comerţului de pe lângă
Camera de Comerţ şi
Industrie a României şi oficiile
registrului comerţului de pe
lângă camerele teritoriale, în
condiţiile art.169 din Legea
nr.53/2003 - Codul muncii, cu
modificările şi completările
ulterioare.

         Art.70.- se elimină.

         Autori: - deputat Valeriu
Alexandru Ungureanu
                   - deputat Grigore
Crăciunescu

1. Eliminarea  este
necesară, avându-se  în vedere
lipsa propunerii de  abrogare a
Legii nr.26/1990 ce
reglementează Registrul
Comerţului.

2. Amendamentul a  fost
respins, menţinându-se textul
iniţial, cu modificările   de tehnică
legislativă aduse de cele  două
comisii.
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         Art.71. - Camera de
Comerţ şi Industrie a României
şi camerele teritoriale îşi
continuă activitatea pe baza

       Art.71 - Camera de Comerţ a
României şi camerele judeţene îşi
continuă activitatea în baza
statutelor proprii ce se vor

      1. Pentru  evitarea
inadvertenţelor în legătură cu
adoptarea statutelor Camerelor.
Neexistând o prevedere expresă, o
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prezentei legi şi a statutelor
lor, care se completează cu
prevederile legislaţiei în
vigoare.

modifica şi  completa, după
cum urmează, în conformitate
cu  prevederile  prezentei legi în
termen de 30 de zile, respectiv
60 de  zile de la data intrării în
vigoare a   prezentei legi.

       Autori: - deputat Ovidiu
Silaghi.
                     - senator  Viorel
Arion.

Cameră  poate înţelege să
modifice statutul în 15 zile iar o
alta în 15 luni.
          2. Amendamentul a  fost
respins, menţinându-se textul
iniţial, cu modificările  de corelare
aduse de Comisia  juridică.

        Art.72.- La  data intrării în
vigoare a prezentei legi se
abrogă Decretul-lege
nr.139/1990 privind Camerele de
Comerţ şi Industrie din
România, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.65 din 12 mai 1990, cu
completările ulterioare.

         Art. 72. La  data intrării în
vigoare a prezentei legi, se abrogă
alin. (3) al art.9, art.33, art.34 şi
art.35 din Legea nr.359/2004
privind simplificarea
formalităţilor la înregistrarea în
registrul comerţului a
persoanelor fizice, asociaţiilor
familiale şi persoanelor juridice,
înregistrarea fiscală a acestora,
precum şi la autorizarea
funcţionării persoanelor
juridice, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr.
839/13.09.2004, cu completările
şi modificările ulterioare,
Decretul-lege nr.139/1990 privind
Camerele de Comerţ şi Industrie
din România, publicat în
Monitorul Oficial al României,

       1. Completare  necesară
pentru  precizarea unor articole
din  Legea  nr.359/2004 ce
urmează a  fi  abrogată.
        2. Amendamentul a fost
respins, menţinându-se textul
iniţial cu  modificările de tehnică
legislativă  aduse  de Comisia
juridică.
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Partea I, nr. 65 din 12 mai 1990,
cu completările ulterioare,
precum şi orice alte dispoziţii
contrare prezentei legi.

Autori: - deputat Ovidiu Silaghi.
                     - senator  Viorel
Arion.

PREŞEDINTE,                                                                                 PREŞEDINTE,

  Sergiu Andon                                                                                 Dan Ioan Popescu


