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  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,  4.04.2007 
Nr.  Plx. 144 

  
                                                                                         RAPORT 

asupra propunerii legislative  de reglementare a  
Camerelor de Comerţ şi Industrie din România  

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare,Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu 
propunerea legislativă  de reglementare a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, trimisă cu adresa nr. Plx. 
144 din 19 martie 2007,   înregistrată cu nr. 31/281  din 19 martie 2007. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 8 
martie 2007. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, competenţa decizională aparţine Camerei Deputaţilor. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil propunerea legislativă, în şedinţa din 27 martie 
2007, cu avizul nr.23/73 din 28 03.2007. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, în şedinţa din 27 martie 2007, cu avizul nr.26/1498 din 27 martie 2007. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr.1392/20.10.2006. 

 

Administrator
Original
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Guvernul, prin punctul de vedere  transmis cu adresa nr.3331 din 31 octombrie 2006,  susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative, sub rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor de la pct. II. 
  Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare adoptarea Legii Camerelor 

de Comerţ şi Industrie din România, act normativ necesar ca urmare a lipsei reglementării prin lege a unei 
asemenea activităţi de interes public, în scopul apărării şi susţinerii, pe plan intern şi extern, a intereselor economiei 
şi a comunităţii de afaceri. Structurată în şase capitole, propunerea legislativă reglementează sistemul camerelor de 
comerţ  alcătuit din camerele de comerţ şi industrie judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Camera de Comerţ şi 
Industrie a României, constituirea acestora, organele de conducere, modul de finanţare şi reglementarea veniturilor, 
controlul şi supravegherea gestiunii camerelor de comerţ şi industrie. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei  au 
examinat propunerea legislativă mai sus menţionată  în  şedinţa din  4 aprilie 2007. La lucrările Comisiei au 
participat în calitate de invitaţi, doamna Cornelia Rotaru, consilier al preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie 
a României şi domnul deputat Ovidiu Ioan Silaghi, în calitate de iniţiator. 

 Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 
17 deputaţi. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de voturi (15 voturi pentru şi  2 voturi 
împotrivă), să propună plenului Camerei Deputaţilor  adoptarea propunerii legislative de reglementare a 
Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, cu amendamente admise astfel cum sunt redate în Anexa nr.1 
la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2 la raport.  

În raport  cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
                                                  VICEPREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
                                                    Florin IORDACHE                                                  George BĂEŞU 
 
 
 
 
Consilier  
Dr. Corneliu Manda 
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ANEXA nr.1                              
                                                           AMENDAMENTE ADMISE : 
 
 
                              

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. LEGEA 
de reglementare a Camerelor de Comerţ şi 

Industrie din România 

                   Legea  
           camerelor de comerţ şi industrie  
                            din România  
       Autor: Comisia juridică 

         Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 

2. 
CAPITOLUL I 

Camerele de comerţ şi industrie judeţene 

            CAPITOLUL I 
          Dispoziţii  generale       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autor: Comisia juridică 

          Potrivit prevederilor Legii 
nr.24/2000, republicată, în cuprinsul 
unui act normativ trebuie să se 
regăsească un prim capitol intitulat 
Dispoziţii generale, care orientează 
întreaga reglementare, determină 
scopul, obiectul şi principiile 
acesteia,   Din aceste considerente se 
impune  schimbarea titlului 
Capitolului I din „ Camerele de 
comerţ şi industrie judeţene”  în 
„Dispoziţii generale”.Capitolul iniţial 
urmează să fie numerotat drept 
Capitolul II.  
 
 

3. 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 tară şi din străinătate.  

      Art. 1- (1) - Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 

        Conform tematicii reglementate 
Capitolul Dispoziţii generale este 
alcătuit din art.1, art.2 şi art.3.  
 
 
Pentru  coroborarea cu  titlul legii  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

(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 
Românei, denumită Cameră Naţională; 
 
 
 
 
 
        c) camerele de comerţ bilaterale. 
 

        (2) Sistemul camerelor de comerţ şi 
industrie cuprinde: 

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

b) ) Camera de Comerţ şi Industrie a 
Românei, denumită în continuare Camera 
Naţională; 

 
Autor: Comisia juridică. 
 
 

       c) Nemodificat 

 
 
 
 
 
        Pentru respectarea   exprimării 
consacrate  actelor normative este 
necesară introducerea  după cuvântul 
„denumire”, a expresiei ”în 
continuare”. 
Cameră Naţională se redă sub forma  
Camera Naţională 

4. 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 judeţene, 
destinate promovării intereselor membrilor 
lor pentru dezvoltarea comerţului, industriei, 
agriculturii şi serviciilor, corespunzător 
cerinţelor economiei de piaţă. 

(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. 

      Art. 2 - Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

(3) Camerele judeţene se 
înfiinţează din iniţiativa comercianţilor şi 
dobândesc personalitate juridică la data 
recunoaşterii înfiinţării lor prin hotărâre a 
Guvernului. 

5. Art. 3. - (1) Denumirea de Camera 
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. 

Art.3- (1) - Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (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. In caz contrar, denumirea va fi radiată 
prin hotărâre judecătorească data în 
procedură necontencioasă. 

 

     (2) Organizaţiile care folosesc în denumire 
sintagma Camera de Comerţ şi Industrie sunt 
obligate să-şi schimbe denumirea în termen de 
3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
In caz contrar, organizaţiile respective se 
dizolvă de drept. 
 

 
 
Autori:deputaţii Florin Iordache şi 

Gheorghe Gabor 

       Pentru claritatea textului şi 
precizarea dizolvării de drept a 
organizaţiilor care  folosesc sintagma 
de Camera de Comerţ şi Industrie. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 (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. 

 

       (3) Camerele înfiinţate în baza Decretului-
lege nr. 139/1990, cu completările ulterioare, 
sunt 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Autori: deputaţii Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor. 
 
 
 
 
 

         Caracterul de succesoare şi  
continuatoare de drept ale camerelor 
de comerţ şi industrie, instituţii 
publice, desfiinţate prin Decretul – 
Lege nr.74/1949, nu poate fi invocat 
deoarece. anterior adoptării  acestui 
decret, Camerele de comerţ şi 
industrie erau “persoane juridice 
fără scop patrimonial”,  
succesiunea implică dobândirea unor 
bunuri aparţinând domeniului public, 
aflate în administrarea instituţiilor 
publice. Mai mult noţiunea de 
„succesor” conţine o încărcătură 
patrimonială, care dă  caracter de  
lege organică prevederii textului. 
Totodată. Referirea la Decretul –
Lege nr.139/1990 conferă normei un 
caracter retroactiv, deoarece 
reglementează regimul juridic al 
camerelor de comerţ şi industrie în 
perioada 1990 -2006  şi astfel 
contravine art.15 alin.2 din 
Constituţia României, republicată, 
potrivit căruia „Legea dispune numai 
pentru viitor, cu excepţia legii penale 
sau contravenţionale mai favorabile.” 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

6 
…………… 

          CAPITOLUL II 

Camerele de comerţ şi industrie judeţene 

 
Autor: Comisia juridică. 

 
 

        Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă şi punerea de 
acord cu introducerea  „Dispoziţiilor 
generale” la   Capitolului I. 

7 
SECŢIUNEA 1 

Organizarea camerelor de comerţ şi industrie 
judeţene 

                 SECŢIUNEA 1  
Organizarea şi atribuţiile camerelor de comerţ 

şi industrie judeţene 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

        Pentru redarea fidelă a 
obiectului reglementat de secţiune. 

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

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

Autor: Comisia juridică. 
 
 

        Potrivit prevederilor de la lit.x) 
al art.4 camerele judeţene îndeplinesc 
şi alte atribuţii, conform legii apar 
drept necesar completarea cu 
menţiunea „principale.”   
     

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

 

      a)- Nemodificat  

 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; 

       b) - Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 c) sprijină membrii lor în relaţia 
economică cu reprezentantele oficiale ale 
altor state, consulatele şi organismele din 
străinătate, similare camerei judeţene; 

        c)- Nemodificat 
 

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

 

       d) - Nemodificat  

 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; 
 

         e)- Nemodificat.  

 f) ţin evidenţa permanentă a 
situaţiei firmelor comerciale şi a emblemelor 
comerciale din unitatea administrativ-
teritorială respectivă, la nivel judeţean şi al 
municipiului Bucureşti; 

 
 

          f) ţin evidenţa emblemelor  comerciale, 
obligatorii pentru  comercianţi, şi a  situaţiei 
firmelor comerciale din unitatea administrativ-
teritorială respectivă, la  nivel judeţean şi  al 
municipiului Bucureşti; 
 
          Autor:  deputat Florin Iordache. 
 

      Pentru  claritatea textului. 

 g) asigură organizarea şi 
funcţionarea birourilor unice pentru obţinerea 
înregistrării şi autorizării funcţionării 
comercianţilor din unitatea administrativ-
teritorială respectivă, la nivel judeţean şi al 
municipiului Bucureşti. 

 
 
 

          Se elimină. 
 
 
 
 
 
       Autori:  deputaţii  Sorin Cristian 
Dumitrescu şi Ion Gonţea 
 

       Nu este necesară o astfel de 
normă. Prin vot textul a fost eliminat. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 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 
existenta unor incidente comerciale; 

 

        g)- Nemodificat. Prin renumerotare lit.h) devine lit.g). 
Toate celelalte litere se modifică în 
mod corespunzător. 

 i) certifica existenta şi obiectul de 
activitate al comercianţilor români, precum 
şi dreptul de semnătură al persoanelor 
care îi angajează în mod valabil; participă, 
alături de organele administraţiei publice 
locale, la întocmirea şi adoptarea normelor de 
urbanism local; certifica onorabilitatea 
comercianţilor, pe bază de documente oficiale 
şi hotărâri definitive şi irevocabile ale 
instanţelor competente. Furnizarea 
informaţiilor se poate face şi prin Sistemul 
Electronic Naţional, în condiţiile Legii 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparentei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

        h) certifica pentru membri săi existenta 
şi obiectul de activitate al comercianţilor 
români, participă, alături de organele 
administraţiei publice locale, la întocmirea şi 
adoptarea normelor de urbanism local; certifica 
onorabilitatea comercianţilor, pe bază de 
documente oficiale şi hotărâri definitive şi 
irevocabile ale instanţelor competente. 
Furnizarea informaţiilor se poate face şi prin 
Sistemul Electronic Naţional, în condiţiile  
prevăzute de Legea nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparentei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 
       Autori: deputaţii Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor  
 
 

         Pentru rigoarea  textului se 
reformulează sintagma ”în condiţiile 
Legii nr.161/2003…”sub forma  “în 
condiţiile prevăzute de Legea 
nr.161/2003…”. De asemenea, se 
elimină din textul lit.i) “precum şi 
dreptul de semnătură al persoanelor 
care îi angajează în mod valabil.” 
    Se face precizarea , de asemenea , 
că certificarea este în mod expres 
făcută numai  pentru membrii săi. 
Prin renumerotare lit.i) devine lit.h). 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 j) realizează baze de date 
cuprinzând toate informaţiile utile 
comercianţilor în exercitarea activităţii lor, 
desfăşoară activităţi de informare, 
documentare şi consultantă 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 fizice şi juridice, cu respectarea 
legilor în vigoare; 

        i) realizează baze de date cuprinzând toate 
informaţiile utile comercianţilor în exercitarea 
activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, 
documentare şi consultantă în afaceri; ţin şi 
valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului 
de afaceri, date privind incidentele comerciale, 
cum ar fi : 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 
operatorii 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: Comisia juridică. 
 

        Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă se elimină 
parantezele înserate înaintea 
detalierii incidentelor comerciale,iar 
înaintea textului  se introduce  
expresia” cum ar fi”. 
        Pentru corelare cu prevederile 
O.u.G.nr.17/2005, care înlocuieşte 
noţiunea de agent economic cu cea 
de operator economic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             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; 

 
 

        j) colaborează cu direcţiile judeţene de 
statistică sau, după caz, cu Institutul Naţional 
de Statistică, la elaborarea rapoartelor şi 
publicaţiilor privind evoluţia comerţului, 
industriei, agriculturii şi serviciilor, conform 
normelor legale în vigoare.” 
         
 
          Autor : Comisia juridică. 
 
 
 

       Fiind vorba de camerele 
judeţene, în principal colaborarea se 
realizează cu direcţiile judeţene, ca 
atare se reamenajează textul normei 
şi se adaugă sintagma „conform 
normelor legale în vigoare.” 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 1) întocmesc şi publică, in 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 teritoriala de activitate şi publica rapoarte 
periodice despre activitatea lor; 

 

         k)- Nemodificat  

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

 

       l) - Nemodificat  

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

 

       m) - Nemodificat  

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

 

           n) - Nemodificat  

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

        o)  - Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 q) avizează existenta cazurilor de 
forţă majoră şi influenta acestora asupra 
executării obligaţiilor comercianţilor; 

 

        p) - Nemodificat   

 r) organizează şi administrează 
târguri, expoziţii, saloane, forumuri de 
afaceri, acţiuni de parteneriat economic în 
tară şi în străinătate, în locaţii proprii, 
concesionate sau închiriate; 

 

       q) - Nemodificat  

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

 

      r) redactează şi publică buletinul camerei 
judeţene, cataloage, anuare sau alte publicaţii 
de informare, documentare şi reclamă 
comercială; 
 

    Autor : Comisia juridică 
 

       Pentru uniformitate în redactarea 
textului se adaugă cuvântul judeţean. 

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

     s) - Nemodificat  
     
Autor : Comisia juridică 
 
 

        Pentru redarea corectă a 
succesiunii  literelor, lit.t) se 
înlocuieşte cu lit.s) 

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

 

      ş) – Nemodificat 
 
      Autor : Comisia juridică 
 

       Pentru redarea corectă a  
succesiunii literelor, lit.u) se 
înlocuieşte cu lit.ş) 

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

        t) elaborează şi aprobă statutul propriu, în 
conformitate cu statutul - cadru şi cu 
prevederile prezentei legi;  
 
 
         Autor : Comisia juridică 
 

        Pentru fluenţa exprimări şi 
pentru redarea corectă a literelor, 
lit.v) se înlocuieşte cu lit.t) 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

      z) desfăşoară activităţi de asistentă, 
consultantă si sprijin acordate solicitanţilor, 
la cererea şi pe cheltuiala acestora, după 
cum urmează: 

 

ţ) - Nemodificat 
 
 
         Autor : Comisia juridică 

 

        Pentru redarea corectă  a  
succesiunii  literelor, lit.z) se 
înlocuieşte cu lit.ţ) 

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

       1.- Nemodificat  

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

       2. - Nemodificat  

       3. tehnoredactarea cererii de înregistrare; 
 
 

       3. - Nemodificat  

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

       4.- Nemodificat  

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

 

          Se elimină 
 
 
       Autor:  deputat Gheorghe Gabor 
 

      Textul iniţial a fost eliminat prin 
votul comisiei, ca nefiind necesar. 

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

          Se elimină 
 
 
       Autori:  deputaţii Augustin Zegrean şi Ion 
Gonţea 
 
 

       Textul  iniţial a fost eliminat prin 
votul comisiei, ca nefiind necesar. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

       7. redactarea declaraţiei pe propria 
răspundere a fondatorilor, administratorilor, 
împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor 
că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege; 

 

      5. – Nemodificat. 
 
 
         Autor: Comisia juridică 
 
 

      Prin eliminarea punctelor 5 şi 6 
de către Comisie pct.7 se 
renumerotează şi devine pct.5.  

       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; 
 

      6. - Nemodificat 
            Autor: Comisia juridică 
 
 

Prin eliminarea punctelor 5 şi 6 de 
către Comisie pct.8 se renumerotează 
şi devine pct.6. 

       9. redactarea statutului pentru societatea 
cu răspundere limitată cu asociat unic; 

 

       7. redactarea  proiectului de statut pentru 
societatea cu răspundere limitată cu asociat 
unic; 

     
      Autor: Comisia juridică  
 

      Pentru  redarea corectă a stadiului 
actului întocmit. Prin eliminarea 
punctelor 5 şi 6 de către Comisie 
pct.9 se renumerotează şi devine 
pct.7. 

      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; 

 

      8. redactarea  proiectului de act adiţional 
sau, după caz, a hotărârii adunării generale a 
membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a 
deciziei consiliului de administraţie privind 
modificări ale actului constitutiv; 
 

                 Autor: Comisia juridică. 
 
 

       Pentru redarea corectă a stadiului 
actului întocmit. Prin eliminarea 
punctelor 5 şi 6 de către Comisie 
pct.10 se renumerotează şi devine 
pct.8. 

      11. obţinerea autentificării actului 
constitutiv sau a actului adiţional; 
 

             Se elimină. 
 
                 Autor: deputat Gheorghe Gabor. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

    12. darea de data certă pentru actele 
redactate de serviciile de asistentă; 

 

             Se elimină 
 
 
           Autor: deputat Augustin Zegrean. 
 
 

 

        13. extragerea din bazele de date de acte 
normative şi listarea pentru eliberare, la 
cerere; 

 

     9.- Nemodificat 
 
 

           Autor: Comisia juridică. 
 

       Prin eliminarea punctelor 5,6, 11 
şi 12  de către Comisie pct.13 se 
renumerotează şi devine pct.9. 

       14. depunerea cererii de înregistrare şi a 
documentelor însoţitoare la oficiul registrului 
comerţului; 

 

       10. - Nemodificat. 
 
            Autor: Comisia juridică. 
 
 

     Prin eliminarea punctelor 5, 6, 11 
şi 12  de către Comisie pct.14 se 
renumerotează şi devine pct.10. 

       15. obţinerea cazierului fiscal şi altora 
asemenea, potrivit legii; 

 
 

             15. - Se elimină. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Autori:deputaţii Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor. 
 
 
 

       Nu este un atribut al instituţiei. 
În contextul O.G nr.75/2001 privind 
organizarea  şi funcţionarea 
cazierului fiscal, Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului va avea acces 
permanent la baza de date privind 
cazierul fiscal, prelevarea datelor 
făcându-se automat, nemaifiind 
necesară, aşadar,  pentru înscrierea în 
registru obţinerea, de către 
comerciant, a cazierului financiar. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

          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 tară şi o perioadă 
definită precum şi informaţii statistice; 

       11-. Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
               Autor: Comisia juridică 
        

          Prin eliminarea punctelor 5, 
6,11.12 şi 15,  pct.16 se 
renumerotează şi devine pct.11.      

 x) îndeplinesc şi alte atribuţii, 
conform prevederilor legale. 

           u) îndeplinesc şi alte atribuţii, conform 
prevederilor legale şi statutului propriu.   
 
 
 
       Autori:deputaţii Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor. 
 

      Pentru corelare cu dispoziţiile 
alin.(2) se impune completarea 
textului cu menţiunea  „şi statutului 
propriu”. Pentru redarea corectă a 
succesiunii literelor, lit.x) se 
înlocuieşte cu lit.u) 
 

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

 
 

      (2) - Nemodificat  

9 Art. 5. - Camerele judeţene, în 
condiţiile prevăzute de lege şi de statutul 
propriu, pot: 

a) să organizeze, singure sau în 
colaborare cu alte instituţii, în conformitate 

      Art. 5.-Nemodifcat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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; 

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

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

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

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

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

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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

     Art. 6. - (1) Camerele judeţene pot colabora 
pentru  realizarea intereselor membrilor lor, 
precum şi a tuturor comercianţilor care 
apelează la serviciile acestora. 
 
          Autor: Comisia juridică 
 

      Îmbunătăţire redacţională 

 (2) Camerele judeţene 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. 

 

      (2) - Nemodificat    

11 Art. 7. - (1) Autorităţile publice 
sunt obligate să ofere, fără plată, în 
condiţiile legii, la cererea camerelor 
judeţene, toate informaţiile cu caracter 
public necesare exercitării atribuţiilor lor. 

 

Art. 7. - (1) Autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale sunt 
obligate să ofere, fără plată, în condiţiile legii, 
la cererea camerelor judeţene, toate 
informaţiile cu caracter public necesare 
exercitării atribuţiilor lor. 
 
      Autori:deputaţii Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor. 
 

      Pentru o corectă redactare se 
înlocuieşte expresia “Autorităţile 
publice”, prin “Autorităţile 
administraţiei publice” locale şi 
centrale şi a  corelării cu art.6 şi art.7 
alin.(2). 
   

 (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. 

 
 

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

      Îmbunătăţire redacţională. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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

 
 

Art. 8. - Nemodificat 
 

 

13 SECTI UNEA a 2-a 
Constituirea camerelor de comerţ şi 

industrie judeţene 
 
 

                 Nemodificat  

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

 
 

      Art. 9. - (1)- Nemodificat  

 (2) În fiecare judeţ şi în 
municipiul Bucureşti funcţionează câte o 
singura cameră de comerţ şi industrie 
judeţeană. 

 

      (2)- Nemodificat  

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

 

      (3)- Camerele judeţene pot constitui 
sucursale, birouri sau sedii secundare  atât în 
ţară cât şi în străinătate (numite reprezentante), 
în funcţie de necesităţile comunităţii de afaceri 
şi de decizia colegiului de conducere al camerei 
respective. 
 
 
 
           Autor: deputat Sorin Cristian 
Dumitrescu 
 
 

Pentru îmbunătăţirea textului 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 (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. 

 

       (4)- Nemodificat  

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

 
 

       (5)- Nemodificat  

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

 

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

 
Autor: Comisia juridică. 

 

        Pentru evitarea repetării în 
aceeaşi frază a cuvântului „lor” se va 
înlocui  expresia „statutelor lor”, prin 
„statutelor proprii” . 

 (7) În cadrul camerelor judeţene 
se pot înfiinţa secţiuni pentru a reprezenta 
interesele comercianţilor pe sectoarele de 
activitate specifice fiecărui judeţ în parte. 

 

       (7)- Nemodificat  

15 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; 

 

       Art. 10. - Membrii camerelor judeţene pot 
fi:  
            I. Membri individuali: 
       a) operatori economici, persoane fizice 
sau juridice, înregistraţi la oficiul registrului 
comerţului al judeţului respectiv, indiferent de 
domeniul de activitate. 
 
            Autor: Comisia juridică 

      În conformitate cu prevederile  
O.u.G. nr.17/2005, noţiunea de 
“agenţi economici” se înlocuieşte cu 
cea de “operatori economici”. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

b) sucursalele, reprezentantele unor 
societăţi comerciale şi altele asemenea, fără 
personalitate juridică, legal înregistrate la 
oficiul registrului comerţului din teritoriu şi 
autorizate sa funcţioneze; 

 

 
        b) Nemodificat 
         
 
 

 II. Membri colectivi: 
a) filialele camerelor de comerţ 

bilaterale; 
b) asociaţiile profesionale locale; 
c) organizaţii patronale existente în 

teritoriu; 

       II.- Nemodificat 
 

 

 III Membri onorifici: 
- cadre didactice, oameni de ştiinţă, 

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

       III.- Nemodificat. 
 
 
 
 
 

 

16 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 respective este de peste 500;

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 

       Art. 11.-Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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; 

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

 
 (2) Prin statutele proprii, camerele 

judeţene pot stabili şi alte drepturi ale 
membrilor. 

 
 

  

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

a) sa 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) să achite cotizaţia, conform 
prevederilor statutare; 

 

Art. 12. - 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) să achite cotizaţia, conform 

prevederilor statutare; 
 

        Prin eliminarea alin.(2) al art.12 
acest articol este format dintr-un  
singur alineat. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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

 

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

 
 (2) Prin statutele proprii, 

camerele judeţene pot stabili şi alte obligaţi 
ale membrilor. 

 

(2) -  Se elimină 
 
    
          Autor: deputat Sorin Cristian 
Dumitrescu. 
 

        Textul  nu este necesar, 
obligaţiile sunt deja cuprinse în 
alin.(1) . 

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

 

      Art. 13.- Nemodificat  

19 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 fiscala, 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. 

 
 

        Art. 14.-Nemodificat  



 24

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

         (2) Membrii camerei judeţene, 
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. 

 

  

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

       Art. 15 .- Nemodificat   

       (2) Membrii onorifici au drept de vot 
consultativ. 
 

  

 (3) Dreptul de reprezentare ca 
membru în adunarea generală din partea 
unei persoane juridice se exercita de către 
administratori –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 consiliul 
de administraţie, cu procură specială, şi se 
pierde o data cu încetarea situaţiei pe care 
persoanele o au în întreprinderile respective. 

 

    

21 Art. 16. - (1) In 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. 

 

        Art. 16. - (1) In raport cu numărul 
membrilor şi obiectul lor de activitate, camera 
judeţeană se poate organiza pe secţiuni. 
Secţiunile se organizează de către adunarea 
generală înainte de alegeri, respectiv la fiecare 
4 ani.  
             
         Autor: Comisia juridică. 

      Expresia „camera se poate 
organiza” se înlocuieşte cu expresia” 
camera judeţeană, se poate 
organiza”, termenul de judeţean după 
cameră este valabil, în mod 
corespunzător.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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

      (2) Nemodificat  

 (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. 

 

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

       Pentru unitate de redactare  se 
înlocuieşte  „obiectul principal” cu 
sintagma „ obiectul principal de 
activitate”; 
 

22 SECTI UNEA a 3-a 
Organele de conducere ale camerelor 

judeţene 

         Nemodificat  

23 Art. 17. - Organele de conducere 
ale camerelor judeţene sunt: 
a) adunarea generală sau adunarea 

generală a reprezentanţilor, după caz; 
b) organele de conducere alese: 
- colegiul de conducere; 
- preşedintele; 
 
 
 
c) organele de conducere 

executive, numite în conformitate cu 
prevederile statutului propriu. 

 
 
 
 

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

a) Nemodificat 
 
b) organele de conducere alese: 
 -  preşedintele; 
 -  colegiul de conducere; 

 
 

Autor: deputat Sorin Cristian 
Dumitrescu 

 
                c) Nemodificat 
      

Pentru o corectă redactare a textului 
se rearanjează  la lit.b) a 
preşedintelui pe prima poziţie şi a 
colegiului pe a doua poziţie. 
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crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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

      Art. 18.-Nemodificat  

25 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. 

 

     Art. 19. - (1) - Nemodificat  

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

 

      (2)- Nemodificat  

 (3) In adunarea generală pe 
secţiuni, reprezentanţii sunt aleşi de membrii 
acestora, prin vot. 

 

      (3)- Nemodificat  

 (4) Procedura de vot se stabileşte 
prin statutul propriu al camerei judeţene. 

 
 
 
 
 

       (4)- Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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

       (5) Statutul fiecărei camere judeţene 
trebuie să respecte prevederile statutului-cadru, 
elaborat şi aprobat de adunarea generală a 
Camerei Naţionale.  
            
         Autor: Comisia juridică. 
 
 

           Pentru uniformitate în loc de 
„Camera de Comerţ şi Industrie a 
României” se utilizează 
sintagma”Camerei Naţionale „. 

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

 

       Art. 20.- Nemodificat  

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

 

  

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

 

  

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

 

  

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

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

27 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. 

 

       Art. 21- Nemodificat  

28 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. 

 

 (1) Se elimină 
 
      Autor:  deputat Florin Iordache. 
 

       Această reglementare ţine de 
statut. Este voinţa Adunării Generale.  

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

 

          Art. 22 - Membrii colegiilor de 
conducere ale camerelor judeţene, în calitatea 
lor de comercianţi, nu pot face acte de comerţ 
cu camera judeţeană decât pe cale de licitaţie 
publică sau  selecţie de oferte, în condiţiile 
legislaţiei în vigoare. 

   
          Autor:  deputat Florin Iordache. 
 

      Prin eliminarea  alin. (1), art. 22  
cuprinde numai  prevederile  din  
fostul  alin. (2). 

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

 

       Art. 23.-Nemodificat  

 (2) Membrii fiecărei secţiuni se 
pot întruni separat pentru a delibera asupra 
diverselor chestiuni ce interesează secţiunea 
respectivă. 
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Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 (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. 

  

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

 

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

 Autor: Sorin Cristian Dumitrescu 
 

 A fost eliminat termenul „ private” 
ca nefiind relevant. 

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

       Art. 25. - (1) Nemodificat  

        (2) Competentele, atribuţiile şi 
răspunderile funcţiilor din structura 
organizatorica executivă se vor stabili prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare al 
camerei judeţene, aprobat de adunarea 
generală. 

       (2) Competenţele, atribuţiile şi răspunderile 
funcţiilor din structura organizatorica executivă 
se stabilesc prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare al camerei judeţene, aprobat de 
adunarea generală.  
 
 
            Autor: Comisia juridică 
 
 
 

       Pentru respectarea  normelor de 
tehnică legislativă 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 

32 SECTI UNEA a 4-a 
Veniturile camerelor judeţene şi 

administrarea lor 

         Nemodificat  

33 Art. 26. - (1) Veniturile camerelor 
judeţene se constituie din: a) cotizaţiile 
membrilor; 

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

f) venituri şi/sau dividende ale 
societăţilor comerciale la care camera 
judeţeană este acţionară sau asociată; 

g) tarife aferente unor activităţi 
concesionate din partea statului;  

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

 

       Art. 26.-Nemodificat  

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

  

 (3) Nivelurile tarifelor se aprobă 
de către colegiul de conducere al fiecărei 
camere judeţene, la propunerea conducerii 
executive a acesteia. 
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Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

34 Art. 27. - (1) În vederea acoperirii 
cheltuielilor necesare pentru funcţionarea 
camerelor judeţene, 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 bane are. 

 

        Art. 27. - (1) În vederea acoperirii 
cheltuielilor necesare pentru funcţionarea 
camerelor judeţene, pentru executarea de 
lucrări şi prestarea de servicii, pentru 
întreţinerea clădirilor aflate în proprietate sau în 
administrare, camerele judeţene pot, fiecare în 
parte sau grupate, să contracteze împrumuturi 
bane are.  
 
       Autor: Comisia juridică 
 

        Pentru fluenţa exprimării 
sintagma 
” executarea de lucrări şi servicii” se 
redă sub forma „executarea de lucrări 
şi prestarea de servicii”. 
 

 (2) Cuantumul anual al 
împrumuturilor nu poate depăşi limita 
stabilită de colegiul de conducere al camerei 
judeţene. 

      (2) - Nemodificat  

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

      Art. 28. - (1)- Nemodificat  

 (2) Conducerea executivă a 
camerei judeţene 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. 

       (2) - Nemodificat  

 (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. 

 
 

     (3) - Nemodificat  
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Motivare 

 (4) In bugetele camerelor judeţene 
se vor înscrie toate cheltuielile 
corespunzătoare pentru funcţionarea 
acestora. 

       (4) - Nemodificat  

 (5) La finele fiecărui exerciţiu, 
colegiul de conducere al camerei judeţene 
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. 

 

       (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 judeţene. 

 

       (6)- Nemodificat  

 (7) Modul de utilizare a 
subvenţiilor de la bugetul de stat este supus 
controlului Curţii de Conturi. 

 

        (7) - Nemodificat  
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36 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. 

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

        Pentru uniformitate în loc de 
„Camera de Comerţ şi Industrie a 
României” se utilizează 
sintagma”Camerei Naţionale „. 

37 CAPITOLUL II 
Camera de Comerţ şi Industrie a României 

 

Nemodificat  

38 SECTI UNEA 1 
Atribuţiile Camerei de Comerţ şi Industrie a 

României 
 

SECTI UNEA 1 
 Statutul juridic, membrii, atribuţiile 

      Camerei de Comerţ şi Industrie a României 
 
             Autor: Comisia juridică 
 

        Pentru redarea completă a 
obiectului reglementat, textul trebuie 
să debuteze prin sintagma”Statutul 
juridic,membrii, atribuţiile.” ;  
 

39 Art. 30. - (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 
dezvoltarea industriei, comerţului, serviciilor 
şi agriculturii, în concordantă cu cerinţele 
economiei de piaţă. 

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

 

      Art. 30- Nemodificat  
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40 

      Art. 31. - (1) Membrii Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României pot fi: 
         
           a) membri de drept – camerele 
judeţene;  
 
 
 
            
            b) camerele de comerţ bilaterale; 
 
         c) asociaţii profesionale şi organizaţi 
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. 

 

       Art. 31. - (1) Membrii Camerei de Comerţ 
şi Industrie a României pot fi: 
           a) membri de drept, categorie alcătuită 
din persoane  juridice a  căror  personalitate  
juridică a fost  recunoscută  prin hotărâre  a 
Guvernului  emisă în baza Decretului  - lege 
nr.139/1990 privind camerele de comerţ şi 
industrie din România, cu completările 
ulterioare;  
           b) membrii,  categorie  alcătuită din 
persoane  juridice înscrise în registrul 
asociaţiilor  şi  fundaţiilor;  
          c) membri de onoare, categorie  
alcătuită  din persoane  fizice.   
            d) Se elimină. 
         
              e) Se elimină. 
 
 
 
        Autori: deputaţi  Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor. 
 
 

     Criteriul de  departajare  a  
membrilor pe  categorii  este  dat  de  
natura  juridică  şi  regimul juridic  a  
temeiului  obţinerii  personalităţii  
juridice a fiecăruia  dintre cei  ce 
doresc  să  devină   membrii  ai  
acestei  organizaţii  
neguvernamentale. 

 (2) Camerele judeţene devin 
membre de drept prin aderare, o data cu 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 

 

          (2) Calitatea  prevăzută  la  alin. (1) lit. 
a) se obţine  prin aderare, odată  cu  intrarea  în 
vigoare  a prezentei  legi. 
 
 
         Autori: deputaţi  Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor. 
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 (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 şi Industrie 
a României. 

 

         (3) Calitatea prevăzută la alin. (1) lit.b) şi 
c) se obţine în conformitate cu prevederile 
statutului propriu adoptat potrivit dispoziţiilor  
prezentei  legi.  

 
 
 
     Autori: deputaţi  Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor. 
 
   

  

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

 

      (4) Camera Naţională se poate organiza pe 
secţiuni. 
 
 

            Autor: Comisia juridică 
 
 

        Idem ca  la alineatul precedent.  

41 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. 

   Art. 32. - Camera Naţională este organizată 
şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prevederile prezentei legi şi cu statutul propriu 
aprobat de adunarea generală.  

 

 

               Autor: deputat Florin Iordache 
 
 
 
 

        Se înlocuieşte expresia „cu 
prevederile  legale în vigoare şi cu 
statutul propriu”, prin expresia „cu 
prevederile prezentei legi şi cu 
statutul propriu” ; Pentru corelare 
cu  prevederile art.31 lit.a) unde s-a 
eliminat sintagma “membrii de 
drept”, înlocuindu-se cu cuvântul 
„săi” 
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42 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. 

 
(2) Camera de Comert şi 

Industrie a României îndeplineşte şi 
următoarele atributii: 

a) ţine evidenţa  situaţiei firmelor 
comerciale şi a emblemelor comerciale la 
nivel naţional; 
 

 
b) asigură organizarea şi 

funcţionarea unitară a birourilor unice şi 
a Birourilor de Asistentă pentru 
Societăţile Comerciale din cadrul 
camerelor teritoriale, îndrumă şi 
coordonează activitatea camerelor 
judeţene, conform prevederilor prezentei 
legi şi statutului; 

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; 

 
d) reprezintă fată de Guvern şi 

autorităţi centrale, precum şi pe plan 
internaţional, camerele judeţene şi ceilalţi 
membri, în probleme de interes general; 

 

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

(2) Camera  Naţională îndeplineşte 
şi următoarele atribuţii principale: 
 
      a)  ţine o evidenţă proprie a situaţiei 
firmelor comerciale şi a emblemelor comerciale 
la nivel naţional; 
               Autor: Comisia juridică 
   
        Se elimină. 
 
      Autor: deputat Florin Iordache 
 
 
 
 
 
       b)- Nemodificat 
 
 
 
 
 
       c) - Nemodificat 
 
 
 
 

     Pentru corelare cu  prevederile  
art.1 alin.(2) lit.b), unde s-a prevăzut 
ca în cuprinsul legii să se folosească 
denumirea de Cameră Naţională        
     La alin. (2) dispozitivul se 
completează cu menţiunea 
„principale”. Pentru a nu se crea 
confuzie cu atribuţiile Registrului 
Comerţului se introduce sintagma „o 
evidenţă proprie”. 
 
 
 
 
        Textul nu este necesar. 
 
 
 
 
 
 
      Prin eliminarea lit.b), toate 
celelalte litere se renumerotează. 
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e) efectuează studii, furnizează 
informaţii şi acorda consultaţii, la solicitarea 
autorităţilor administraţiei publice centrale 
sau a Parlamentului; 

 
f) organizează târguri naţionale şi 

internaţionale ale României şi participarea 
României la târguri şi expoziţii în străinătate 
sub pavilion naţional; 

 
g) are şi poate constitui societăţi 

comerciale pentru organizarea de târguri şi 
expoziţii, pentru publicitate şi reclamă 
comerciala, protecţia proprietăţii intelectuale 
şi alte prestări de servicii, în folosul 
comunităţii de afaceri; 

 
h) 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; 

 
i) participă la organismele 

înfiinţate la nivel central care au preocupări 
privind comunităţile de afaceri din România; 

j) poate organiza reprezentante în 
străinătate şi poate desemna un reprezentant 
permanent la misiunea României pe lângă 
Uniunea Europeană; 

       d)- Nemodificat 
 
 
 
 
      e) - Nemodificat; 

 
 
 
 
       f) - Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
       g) - Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
      h) - Nemodificat  
 
 
        i) - Nemodificat 
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crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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

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

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

 
n) avizează la cerere, pentru 

societăţile româneşti, pe baza de 
documentaţie, existenta cazurilor de forţă 
majoră şi efectele acestora asupra executării 
obligaţiilor comerciale internaţionale; 

 
o) organizează Topul Naţional al 

firmelor din România şi alte topuri de 
anvergură naţională şi internaţională. 

p) îndeplineşte alte atribuţii 
prevăzute în acte normative şi în statutul 
propriu. 

        j)- Nemodificat 
 
 
 
 
 
       k)- Nemodificat 
 
 
 
 
 
      l)- Nemodificat 
 
 
 
     m) - Nemodificat 
 
 
 
 
 
       n)- Nemodificat 
 
 
 
        o) – Nemodificat 

43 Art. 34. - (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. 

        Art. 34. - (1) Curtea de Arbitraj Comercial 
Internaţional este o instituţie permanentă de 
arbitraj, fără personalitate juridică şi 
funcţionează pe lângă Camera Naţională. 
  Autor:  Comisia juridică 

      
Pentru uniformitate în loc de 
„Camera de Comerţ şi Industrie a 
României” se utilizează 
sintagma”Camera Naţională „. 
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Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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

 

    (2) - Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Curţii de Arbitraj Comercial 
Internaţional este aprobat de colegiul de 
conducere al Camerei Naţionale. 
    
 
      Autor:  Comisia juridică 
 

Pentru uniformitate în loc de 
„Camera de Comerţ şi Industrie a 
României” se utilizează 
sintagma”Camera Naţională „. 

 (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 al Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României. 

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

      Pentru a  se  elimina repetarea 
folosirii  Camerei de Comerţ şi 
Industrie  a României 

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

 
 

       (4) - Nemodificat  

44 Art. 35. - (1) Normele privind 
taxele arbitrale şi onorariile arbitrilor se 
aprobă de colegiul de conducere al Camerei 
de Comerţ şi Industrie a României, la 
propunerea colegiului Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional. 

       Art. 35. - (1) Normele privind taxele 
arbitrale şi onorariile arbitrilor se aprobă de 
colegiul de conducere al Camerei Naţionale, la 
propunerea colegiului Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional. 
 
 
       Autor: Comisia juridică 
 

  Pentru a  se  elimina repetarea 
folosirii  Camerei de Comerţ şi 
Industrie  a României 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 

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

      (2)   Nemodificat.  

45 SECŢIUNEA a 2-a 
Organele de conducere ale Camerei de 

Comerţ şi  Industrie 
a României 

          Nemodificat  

46 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; 
c) organele de conducere executive, 

numite în conformitate cu statutul propriu. 
 

        Art. 36. - Organele de conducere ale 
Camerei Naţionale sunt: 
 

a) Nemodificat 
b) Nemodificat 

 
 
 

c) Nemodificat 
     
        Autor: Comisia juridică. 

        Pentru corelare cu dispoziţiile 
art.1 alin.(2) lit.b) din iniţiativa 
legislativă. 

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

 

     Art. 37. - (1). Adunarea generală a 
Camerei Naţionale are structura prevăzută la 
art. 31 alin. (1). 
 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
 
 
 

Pentru a  se  elimina repetarea 
folosirii  Camerei de Comerţ şi 
Industrie  a României 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 

 (2) Membrii de drept au drept de 
vot deliberativ, iar ceilalţi membri au drept de 
vot consultativ. 

 

(2) Categoria   membrilor  prevăzută  
în art. 31  alin. (1), lit. a) are drept de vot 
deliberativ, iar categoriile  prevăzute în art. 31  
alin. (1) lit. b) şi c) au drept de vot consultativ. 

 
 

Autori: deputaţii Florin Iordache şi  
Gheorghe Gabor. 

 

         Pentru  punerea  de acord cu  
prevederile  art.31 alin. (1). 

 (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. 

 

          (3) Adunarea generală se întruneşte 
anual, în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori 
este necesar, în şedinţe extraordinare, la 
convocarea colegiului de conducere sau a 
preşedintelui Camerei Naţionale. 
           
        Autor: Comisia juridică. 
 

   Pentru rigoarea exprimării 

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

 

     Art. 38. - (1) Convocarea adunării generale 
se face cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată 
pentru tinerea acesteia, de către preşedintele 
Camerei Naţionale. 
          
 
 
       Autor: Comisia juridică. 
 

     Pentru coroborare cu  prevederile 
art.1 alin.(2) lit.b) din iniţiativa 
legislativă. 

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

 

     (2)- Nemodificat. 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 

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

 
 

       (3) Dacă în adunarea generală se va discuta 
aprobarea sau modificarea statutului, proiectul 
de statut, respectiv modificările propuse se 
transmit integral o data cu convocarea. 
 

    Pentru respectarea prevederilor 
art.36 alin.(2) din Legea nr.24/2000, 
republicată, privind normele de 
tehnică legislativă. 

 (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 
judeţene 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 membrilor.       
 
 
      Autor: Comisia juridică. 
 

      Pentru coroborare cu prevederile 
art.37 din iniţiativă, se înlocuieşte 
sintagma „camerelor judeţene 
membre de drept”, prin 
cuvântul”membrilor”; 
 

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

 
 
 

        Art. 39.-Nemodificat  

50 Art. 40. - (1) Colegiul de 
conducere al Camerei de Comerţ şi 
Industrie 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 

       Art. 40. - (1) Colegiul de conducere al 
Camerei  Naţionale se compune din 27 de  
membri, astfel : 22 de membri aleşi de 
adunarea generală; dintre  categoriile de  
membri prevăzuţi în art.31 alin.(1) lit. a);  3 
membri  aleşi  de adunarea  generală din cadrul 
categoriei  prevăzută în art.31 alin.(1) lit. b); un 
membru  ales de adunarea  generală  din cadrul  

       Pentru că în prezent Colegiul are 
51 de  membri, este necesar ca 
numărul acestuia  să se reducă.  



 43

Nr. 
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Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

categoriilor de membri prevăzuţi la art. 31 
alin. (1) lit. b)- e) şi preşedintele Curţii de 
Arbitraj Comercial Internaţional, aceştia 
având drept de vot consultativ. 

 

categoriei prevăzută în art.31 alin.(1) lit. c); 
preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial 
Internaţional ca membru numit.  

       Autor:  deputat Florin Iordache. 

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

 

      (2)- Nemodificat  

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

 

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

 
               Autor: Comisia juridică 
 

     Pentru rigoarea redactării. 

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

      (4) Membrii colegiului de conducere nu pot 
fi salariaţi ai Camerei Naţionale. 
 
 
 
                  Autor: Comisia juridică 
 

      Pentru coroborare cu modificările 
de la art.1.  

 (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. 

 

      (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  Naţionale. 
                  
        Autor: Comisia juridică 
 

        Pentru coroborare cu 
modificările de la art.1.  
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 (6) La şedinţele colegiului, pot fi 
invitaţi şi alţi membri ai Camerei de Comerţ 
şi Industrie a României, conform 
prevederilor statutare. 

 
 

      (6) La şedinţele colegiului, pot fi invitaţi şi 
alţi membri ai Camerei Naţionale, conform 
prevederilor statutare. 
 
               Autor: Comisia juridică 
 

Idem 

51 Art. 41. - Atribuţiile colegiului de 
conducere sunt: 
 
a) alege 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 în conformitate cu prevederile 
legale şi ale statutului; 
 

e) redactează şi publică Buletinul 
Oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României; 

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

       Art.41.- Principalele atribuţii ale 
colegiului de conducere al Camerei Naţionale 
sunt: 
 
                a) alege vicepreşedinţii Camerei 
Naţionale şi membri  biroului de conducere; 
          Autor:  deputat Florin Iordache 

b) asigură conducerea Camerei 
Naţionale; 

 
c) Nemodificat 
 
 
d) administrează patrimoniul 

Camerei de Naţionale în conformitate cu 
prevederile legale şi ale statutului; 

 
 

              e) redactează şi publică Buletinul 
Oficial al Camerei Naţionale; 
 
 

            f) îndeplineşte orice alte atribuţii date 
prin lege şi statut. 
 
                    Autor: Comisia juridică 
 

Îmbunătăţire în plan redacţional. 
 
 
Pentru coroborare cu modificările de 
la art.1. 
 
 
 
Pentru coroborare cu modificările de 
la art.1.  
 
 
 
Pentru coroborare cu modificările de 
la art.1 
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50 Art. 42. - (1) Adunarea generală 
alege preşedintele dintre oricare membru al 
colegiului de conducere, conform 
prevederilor statutului. 

 
(2) După constituire, colegiul de 

conducere alege dintre membrii săi, conform 
prevederilor statutului propriu, doi 
vicepreşedinţi. 
 

        Art. 42.- (1) – Nemodificat 
 
 
 
      (2)- Nemodificat 

 

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

 
 

       (3)  - Nemodificat  

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

       (4) - Nemodificat. 
 
 

 

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

 

       (5) Funcţia de preşedinte al Camerei 
Naţionale este incompatibilă cu cea de 
preşedinte al unei camere judeţene. 
 
 
 
               Autor: Comisia juridică 
 

     Pentru coroborare cu modificările 
de la art.1. 

 (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. 
 

       (6)- Nemodificat  
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52 Art. 43. - Conducerea executiva a 
Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României şi rezolvarea problemelor curente 
sunt asigurate în conformitate cu prevederile 
statutului propriu. 

 

     Art. 43. - Conducerea executiva a Camerei  
Naţionale şi rezolvarea problemelor curente 
sunt asigurate în conformitate cu prevederile 
statutului propriu. 
 
 
              Autor: Comisia juridică 
 
 

      Pentru coroborare cu modificările 
de la art.1. 

53 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. 
 

         Art. 44. - Activitatea curentă a Camerei  
Naţionale este asigurată, conform prevederilor 
statutare, de biroul de conducere format din 
preşedinte şi vicepreşedinţi şi 3 membri ai   
colegiului de conducere aleşi prin vot  
secret. 
 
       Autori: deputaţi Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor 
 

      Pentru coroborare cu modificările 
de la articolele precedente. 

54 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 tară 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; 

 

      Art. 45. - Preşedintele Camerei  Naţionale 
are următoarele atribuţii principale: 
      
        a) reprezintă şi angajează Camera 
Naţională în relaţiile cu persoane fizice şi 
juridice, din tară şi din străinătate; 
              Autor: Comisia juridică 
      b) Nemodificat 
 
 
      c) Nemodificat 
 
 
 

 Îmbunătăţire gramaticală  
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d) urmăreşte realizarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al 
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. 

       d) Nemodificat 
 
 
 
        e) Nemodificat 
 
       f) Nemodificat 
 
       g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite 
de adunarea generală, colegiul şi biroul de 
conducere. 
 
 
 
                 Autor: Comisia juridică. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Se înlocuieşte expresia ” alte 
sarcini cu „alte atribuţii”, corelându-
se astfel  cu partea  dispozitivă.   

55 Art. 46. - Pentru acoperirea 
parţială a cheltuielilor de organizare şi 
funcţionare ale 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. 

 
 

       Se elimină. 
 
 
 
 
      
 
 
 
         Autor:  deputat Florin Iordache. 
 
 

      Nu este necesar acest text, fiind 
de natură statutară. 

56                  SECTIUNEA a 3-a 
Veniturile Camerei de Comerţ şi Industrie a 

României şi  administrarea lor 

    Nemodificat  
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57 Art. 47. - (1) Veniturile Camerei 
de Comerţ şi Industrie a României se 
constituie din: 

a) cotizaţii ale membrilor; 
b) tarife percepute pentru 

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

c) comisioane; 
d) donaţii, sponsorizări ale 

persoanelor fizice sau juridice, legate 
testamentare; 

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

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

g) contribuţii ale camerelor 
judeţene. 

       Art. 46. - Nemodificat. Prin eliminarea art.46, se 
renumerotează toate articolele care 
urmează. 

 (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. 

 

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

 
                  Autor: Comisia juridică 
 

Pentru coroborare cu modificările de 
la art.1. 

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

 

     (3) Nivelul tarifelor se aprobă de către 
colegiul de conducere al Camerei Naţionale. 
 
 
                  Autor: Comisia juridică. 
 

Pentru coroborare cu modificările de 
la art.1. 
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58 Art. 48. - (1) Bugetul de venituri 
şi cheltuieli al Camerei de Comerţ şi 
Industrie a României se propune de 
colegiul de conducere. 
 

       Art. 47. - (1) Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Camerei Naţionale se propune de 
colegiul de conducere.   
              
                    Autor: Comisia juridică 
 

Pentru coroborare cu modificările de 
la art.1. 

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

     (2)- Nemodificat  

 (3) La finele fiecărui exerciţiu, 
colegiul de conducere al Camerei de Comerţ 
şi Industrie a României întocmeşte conturile 
pe anul expire 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. 

 

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

 
 

                       Autor: Comisia juridică 
 

     Pentru coroborare cu modificările 
de la art.1. 

59 CAPITOLUL III 
Controlul şi supravegherea camerelor de 

comerţ şi industrie 
 

 
CAPITOLUL III 

Controlul şi supravegherea gestiunii camerelor 
de comerţ şi industrie. 

 
 
 
                 Autor: Comisia juridică 
 
 
 
 

        Pentru corelare, în plan tematic, 
cu conţinutul art.49, după expresia 
„Controlul şi supravegherea” se 
introduce menţiunea „gestiunii”. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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

       Art. 48. - Nemodificat  

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

 

        

 (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 al Camerei 
Naţionale şi se publică în Buletinul Oficial al 
Camerei de Comerţ şi Industrie a României, 
împreună cu execuţia bugetară. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

61 Art. 50. - (1) Colegiile de 
conducere ale camerelor judeţene pot fi 
dizolvate în următoarele cazuri: 

a) când se descompletează colegiul 
la mai puţin de 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. 

 

     Art. 49. - (1) Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

       Sintagma”Dizolvarea se va face” 
se  înlocuieşte cu „Dizolvarea 
colegiilor de conducere se va face.” 

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

        (3) In caz de dizolvare a colegiului de 
conducere pentru gestiune financiară 
frauduloasă, comisia de cenzori va stabili şi 
cuantumul daunelor şi persoanele cărora 
urmează a li se imputa.         
       
          Autor: Comisia juridică 
 

       Se introduce ,după expresia „În 
caz de dizolvare”, menţiunea „a 
colegiului de conducere”. 

 (4) 0 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. 

 

     (4) -  Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 (5) Prin hotărârea de dizolvare se 
vor alege membrii colegiului interimar şi se 
va fixa data noilor alegeri. 

     (5) Prin hotărârea de dizolvare se vor alege 
membrii colegiului de conducere interimar şi 
se va fixa data noilor alegeri. 
 
                    Autor: Comisia juridică 
 

     După substantivul „colegiului” se 
introduce  menţiunea „de conducere” 

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

 

     Art. 50- Nemodificat  

 (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 
angaja patrimonial camera judeţeană. 

  

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

 

  

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

 

  

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

 

    Art. 51. - (1) Colegiul de conducere al 
Camerei Naţionale poate fi dizolvat în 
următoarele condiţii: 
 
        Autor: Comisia juridică 

Pentru coroborare cu modificările de 
la art.1. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

a) când se descompletează la mai 
puţin de 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. 

 

a) Nemodificat 
     
       
        b)  Nemodificat 

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

 
 

      (2)- Nemodificat  

 (3) 0 copie de pe procesul-verbal 
de control se va publica în primul număr al 
Buletinului Oficial al Camerei de Comerţ şi 
Industrie a României. 

 

     3)- Nemodificat  

 (4) Dizolvarea se face prin hotărâre 
a adunării generale extraordinare, convocată 
în mod excepţional, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi, la cererea comisiei 
de cenzori, întemeiată pe o anchetă prealabilă 
la care au luat parte toate părţile. 

 

      (4) Dizolvarea  colegiului de conducere se 
face prin hotărâre a adunării generale 
extraordinare, convocată în mod excepţional, în 
conformitate cu prevederile prezentei legi, la 
cererea comisiei de cenzori, întemeiată pe o 
anchetă prealabilă la care au luat parte toate 
părţile. 
 
 
                   Autor: Comisia juridică 
 
 

După termenul ”Dizolvarea” trebuie 
introdusă menţiunea “colegiului de 
conducere”.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 (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. 
 

     (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 Naţionale şi se va 
fixa data noilor alegeri. 
 
       Autor: Comisia juridică 
 

Pentru coroborare cu modificările de 
la art.1. 

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

 

      (6)- Nemodificat  

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

 

      Art. 52. – Colegiul de conducere 
interimar al Camerei Naţionale va funcţiona şi 
va avea aceleaşi drepturi şi obligaţi cu colegiile 
de conducere  interimare ale camerelor 
judeţene. 
 

                   Autor: Comisia juridică. 

      Pentru coroborare cu schimbările 
făcute la celelalte  articole. 

65 CAPITOLUL IV 
Relaţiile camerelor de comerţ şi industrie cu 

autorităţile publice 
 

       Nemodificat  

66      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. 

      Art. 53.- Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

67 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. 

 

          Art. 54. - La elaborarea actelor 
normative din domeniul economic, iniţiatorul 
proiectului de act normativ poate solicita, în 
condiţiile legii, punctul de vedere al Camerei 
Naţionale, care va fi comunicat în termen de 
30 de zile de la depunerea solicitării. 
 
                      Autor: Comisia juridică. 
 

Pentru coroborare cu modificările de 
la art.1. 

68 CAPITOLUL V 
Camerele de comerţ bilaterale 

 

       Nemodificat  

69 Art. 56. - Camerele de comerţ 
bilaterale, denumite în continuare camere 
bilaterale, 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 tară şi străinătate. 

 
 

        Art. 55.- Nemodificat  

70 Art. 57. - (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 

          Art. 56. - (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 

         Pentru coroborare cu 
modificările de la art.1. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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. 

 

registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. La cererea 
de înregistrare a camerelor bilaterale se va 
anexa avizul ministerului de resort şi avizul 
Camerei Naţionale. 
 
        Autor: Comisia juridică 

 (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. 

 

            (2) Nemodificat.  

 (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. 

             (2) Nemodificat.  

71 CAPITOLUL VI 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

         Nemodificat.  

72 Art. 58. In termen de 30 de zile de 
la publicarea legii în Monitorul oficial, 
Oficiul naţional al registrului comerţului 
şi oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale vor crea condiţiile necesare pentru 
accesul nelimitat, permanent şi gratuit al 
Camerelor de Comerţ  şi Industrie la toate 
datele necesare îndeplinirii atribuţiilor lor 
legale. 

Art. 57.- (1) In termen de 30 de zile 
de la intrarea  în vigoare  a prezentei  legi, 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
şi oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale vor crea condiţiile necesare pentru 
accesul nelimitat, permanent şi gratuit al 
camerelor de comerţ  şi industrie la toate datele 
necesare îndeplinirii atribuţiilor lor legale. 

 

        Întrucât legea produce efecte 
juridice de la intrarea în vigoare, nu 
de la publicare, sintagma „de la 
publicarea legii în Monitorul oficial” 
se înlocuieşte cu sintagma „ de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi” 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 

. . . . . . . . . . . .  

         (2) În termenul prevăzut la alin.(1) între 
ministerul justiţiei şi Camera Naţională se 
încheie  în acest sens un protocol de colaborare. 

       Autori:deputaţii  Florin Iordache  şi  
Gheorghe  Gabor. 

 
        Prin amendamentul admis art. 
57 are  două  alineate. 

73 Art. 59. - Camera de Comerţ şi 
Industrie a României şi camerele judeţene 
îşi continua activitatea pe baza prezentei legi 
şi a statutelor lor, care se completează cu 
prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

     Art.58. - Camera Naţională, camerele 
judeţene şi camerele bilaterale îşi continuă 
activitatea în baza statutelor proprii, 
modificate şi completate corespunzător 
prevederilor prezentei legi şi legislaţiei în 
vigoare.” 

      Îmbunătăţire redacţională. 

74            Art. 60. - 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, Partea I, nr. 65 din 12 
mai 1990, cu completările ulterioare, precum 
şi orice alte dispoziţii contrare prezentei 
legi. 

            Art. 59. - 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 din 13 septembrie 
.2004, cu modificările şi  completările 
ulterioare şi  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 mai1990, cu 
completările  ulterioare. 
 
       Autor: Comisia juridică 

       Pentru o redare fidelă sintagma 
“Camerele de Comerţ şi Industrie” se 
va scrie cu litere mici. De asemenea, 
sintagma” precum şi orice alte 
dispoziţii contrare prezentei legi”se 
elimină fiind  imprecisă . 
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ANEXA nr.2 
AMENDAMENTE RESPINSE: 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

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

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

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; 

           c) sprijină membrii lor în 
relaţia economică cu reprezentantele 
oficiale ale altor state, consulatele şi 
organismele din străinătate, similare 
camerei judeţene; 
       d) reprezintă şi apără interesele 
comunităţii de afaceri în raport cu 
autorităţile române şi cu organizaţii 
similare din străinătate; 

 
 
 

        Art. 4.-Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Autor:  deputat Augustin Zegrean 

1. Textul nu este  necesar 
întrucât aceste atribuţii sunt de 
natura statutară a organismelor 
asociate 

2. Amendamentul a fost respins 
prin vot de către Comisie 
considerându-se ca aceste atribuţii 
sunt  necesar a fi reglementate prin 
lege. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

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; 

f) ţin evidenţa permanentă 
a situaţiei firmelor comerciale şi a 
emblemelor comerciale din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă, 
la nivel judeţean şi al municipiului 
Bucureşti; 

g) asigură organizarea şi 
funcţionarea birourilor unice pentru 
obţinerea înregistrării şi autorizării 
funcţionării comercianţilor din 
unitatea administrativ-teritorială 
respectivă, la nivel judeţean şi al 
municipiului Bucureşti. 
              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 existenta unor 
incidente comerciale; 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

i) certifica existenta şi 
obiectul de activitate al 
comercianţilor români, precum şi 
dreptul de semnătură al persoanelor 
care îi angajează în mod valabil; 
participă, alături de organele 
administraţiei publice locale, la 
întocmirea şi adoptarea normelor de 
urbanism local; certifica 
onorabilitatea comercianţilor, pe 
bază de documente oficiale şi 
hotărâri definitive şi irevocabile ale 
instanţelor competente. Furnizarea 
informaţiilor se poate face şi prin 
Sistemul Electronic Naţional, în 
condiţiile Legii nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea 
transparentei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
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 
consultantă în afaceri; ţin şi 
valorifică, în interesul îmbunătăţirii 
climatului de afaceri, date privind 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

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 fizice şi juridice, cu 
respectarea legilor în vigoare; 
            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; 
             1) întocmesc şi publică, in 
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 
teritoriala de activitate şi publica 
rapoarte periodice despre activitatea 
lor; 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

          m) elaborează, la nivel 
sectorial şi de ansamblu, studii şi 
analize economice la solicitarea celor 
interesaţi; 
           n) promovează, în 
comunitatea de afaceri, standardele 
comerciale şi industriale ale Uniunii 
Europene; elaborează, la solicitare, 
coduri de etica în afaceri pentru 
membrii lor şi colaborează cu 
asociaţii profesionale ale 
comercianţilor la întocmirea 
uzanţelor comerciale; 
        o) desfăşoară activităţi de 
formare, calificare, recalificare, 
specializare şi perfecţionare 
profesională, orientare şi 
reorientare a forţei de muncă, 
potrivit cerinţelor economiei de 
piaţa 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) avizează existenta cazurilor 
de forţă majoră şi influenta 
acestora asupra executării 
obligaţiilor comercianţilor; 

           r) organizează şi 
administrează târguri, expoziţii, 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

saloane, forumuri de afaceri, acţiuni 
de parteneriat economic în tară şi în 
străinătate, în locaţii proprii, 
concesionate sau închiriate; 
        s) redactează şi publică 
buletinul 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 eforturile 
comercianţilor; 

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

     z) desfăşoară activităţi de 
asistentă, consultantă 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 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

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 
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; 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

         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 a actului 
adiţional; 
          12. darea de data certă pentru 
actele redactate de serviciile de 
asistentă; 
         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; 

         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 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

investiţiei străine pentru o tară şi o 
perioadă definită precum şi 
informaţii statistice; 
          x) 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 competentă prin legi speciale, au 
caracter de activităţi specifice 
autorizate, nonprofit, susţinute prin 
autofinanţare, cu excepţia celor 
finanţate prin alte surse legale. 
 

2 Art. 4 alin.(1) lit. f) : 
f) ţin evidenţa permanentă 

a situaţiei firmelor comerciale şi a 
emblemelor comerciale din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă, 
la nivel judeţean şi al municipiului 
Bucureşti; 

 

     Art. 4 alin.(1) lit. f)  -  Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Autor:  deputat Augustin 
Zegrean 
 
 
 

1.Textul nu este  necesar întrucât 
aceste atribuţii sunt de natura 
statutară a organismelor asociate. 

2. Amendamentul a fost respins 
prin vot de către Comisie 
considerându-se ca aceste atribuţii 
sunt  necesar a fi reglementate prin 
lege. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

3. Art. 4 alin.(1) lit. h):  
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 
existenta unor incidente comerciale; 

Art. 4 alin. (1) lit. h) - Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Autor:  deputat Gheorghe Gabor 
 

1.Textul nu este  necesar întrucât 
aceste atribuţii sunt de natura 
statutară a organismelor asociate. 

2. Amendamentul a fost respins 
prin vot de către Comisie 
considerându-se ca aceste atribuţii 
sunt  necesar a fi reglementate prin 
lege. 

Camera 
Deputaţilor 

4.      Art. 4 alin.(1) lit. z 
pct.7):  
 7. redactarea declaraţiei pe propria 
răspundere a fondatorilor, 
administratorilor, împuterniciţilor 
sucursalelor şi a cenzorilor că 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
lege; 

 

Art. 4 alin.(1) lit. z pct.7) -Se 
elimină  

 

1. Nu sunt necesare asemenea 
atribuţii pentru camerele de comerţ. 

2. Amendamentul a fost respins 
prin vot de către Comisie 
considerându-se ca aceste atribuţii 
sunt  necesar a fi reglementate prin 
lege. 

Camera 
Deputaţilor 

5 SECTI UNEA a 2-a 
Constituirea camerelor de comerţ şi 

industrie judeţene 
 

SECTI UNEA a 2-a 
Constituirea camerelor de comerţ şi 

industrie judeţene- Se elimină 
 
 
 
      Autor:  deputat Augustin Zegrean 

 

1. Secţiunea nu este necesară 
întrucât camerele de comerţ sunt 
constituite deja.  

2. Amendamentul a fost respins 
prin vot de către Comisie 
considerându-se ca aceste atribuţii 
sunt  necesar a fi reglementate prin 
lege 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

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

(2) În fiecare judeţ şi în 
municipiul Bucureşti funcţionează 
câte o singura cameră de comerţ şi 
industrie judeţeană. 

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

(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. 
            (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 
adunarea generală a membrilor 
lor. 

   



 69

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

            (7) În cadrul camerelor 
judeţene se pot înfiinţa secţiuni 
pentru a reprezenta interesele 
comercianţilor pe sectoarele de 
activitate specifice fiecărui judeţ în 
parte. 

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, 
reprezentantele unor societăţi 
comerciale şi altele asemenea, fără 
personalitate juridică, legal 
înregistrate la oficiul registrului 
comerţului din teritoriu şi 
autorizate sa funcţioneze; 

II. Membri colectivi: 
a) filialele camerelor de 

comerţ bilaterale; 
b) asociaţiile profesionale 

locale; 
              c) organizaţii patronale 
existente în teritoriu; 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

III Membri onorifici: 
- cadre didactice, oameni de ştiind, 
specialişti în economie şi legislaţie 
comercială, personalităţi ale vieţii 
publice din teritoriu şi altele 
asemenea. 

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 respective este de peste 
500; 

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 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

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; 

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

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

 
Art. 12. - (1) Membrii 

camerelor judeţene au următoarele 
obligaţii: 

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

b) să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor 
camerei judeţene; 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

 c) să achite cotizaţia, 
conform prevederilor statutare; 

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

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

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

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 
fiscala, 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, 
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crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
       (2) Membrii camerei judeţene, 
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. 
       Art. 15. - (1) Fiecare membru 
al camerei judeţene, membru 
individual sau colectiv, are dreptul 
la un vot deliberativ. 

      (2) Membrii onorifici au drept 
de vot consultativ. 
        (3) Dreptul de reprezentare ca 
membru în adunarea generală din 
partea unei persoane juridice se 
exercita de către administratori –
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 
consiliul de administraţie, cu 
procură specială, şi se pierde o data 
cu încetarea situaţiei pe care 
persoanele o au în întreprinderile 
respective. 
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crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

          Art. 16. - (1) In 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 judeţene. 

(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. 
 

6. Art. 9 alin.(2): În fiecare 
judeţ şi în municipiul Bucureşti 
funcţionează câte o singura cameră 
de comerţ şi industrie judeţeană. 

 

       Art. 9 alin.(2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
         Art.9 alin.(2).-În fiecare judeţ şi 
în municipiul Bucureşti pot exista 
una sau mai multe camere  de 
comerţ şi industrie judeţene. 
 
 
 

         Autori:  deputaţii Sorin Cristian 
Dumitrescu şi Augustin Zegrean 

  
 

1. Pentru respectarea dreptului  
la asociere. 

2. Prin vot amendamentul a fost 
respins, menţinându-se textul iniţial. 

Camera 
Deputaţilor 
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crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

7 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 
fiscala, 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, 
republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(2) Membrii camerei 
judeţene, 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. 

       Art. 14. – Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Autori:  deputaţii  Augustin 
Zegrean şi Ion Gonţea 

 
 
 

1. Textul art. 14 nu este necesar, 
întrucât prevederile respective  se 
regăsesc în legislaţia în vigoare. 

2. Prin vot amendamentul a fost 
respins, menţinându-se textul iniţial. 

Camera 
Deputaţilor 
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crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

8         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. 
 

 

        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:  deputat  Sorin Cristian 
Dumitrescu 

 

1. Art. 22 alin.1) se menţine 
pentru clarificarea drepturilor de care 
beneficiază persoanele vizate cu 
privire la indemnizaţie. 

2. Prin vot amendamentul a fost 
respins, menţinându-se textul iniţial. 

Camera 
Deputaţilor 

9. 

      Art. 31. - (1) Membrii Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României pot 
fi: 
         
           a) membri de drept – camerele 
judeţene;  
 
           b) camerele de comerţ 
bilaterale; 
 
         c) asociaţii profesionale şi 
organizaţi patronale cu 
reprezentativitate la nivel naţional; 

d) comercianţi persoane 
juridice cu activitate la nivel 

    
 
Art. 31. – Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Autor:  deputat  Augustin Zegrean 
 

1. Se apreciază că textul nu 
corespunde exigenţelor 
constituţionale. 

2. Prin vot amendamentul a fost 
respins, menţinându-se textul iniţial. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

naţional;  
e) membri de onoare - 

persoane atrase cu acordul adunării 
generale. 

(2) Camerele judeţene 
devin membre de drept prin 
aderare, o data cu intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 

(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 şi Industrie a 
României. 

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

 
10.          Art. 60. - 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 

          Art. 60. - 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, 
precum şi orice alte dispoziţii contrare 
prezentei legi. 
 
 
 
 

1. Prevederile art.9, art.33, art.34 
şi art. 35 din Legea nr.359/2004 nu 
trebuie abrogate întrucât ele 
reglementează atribuii ale Oficiului 
Registrului Comerţului. 

2. Prin vot amendamentul a fost 
respins, menţinându-se textul iniţial. 

Camera  
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Pentru susţinerea 

amendamentului 
      2. Pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

modificările ulterioare, 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, 
precum şi orice alte dispoziţii 
contrare prezentei legi. 

 

 
 
 
 
      Autor:  deputat  Ion Gonţea 

 

 
 


