LEGE
pentru modificarea Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, cu
modificările şi completările ulterioare
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La art. 4. litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
m) organizează anual, în exclusivitate la nivelul propriului judeţ, topul judeţean al
firmelor, pentru evidenţierea eforturilor profesioniştilor;
2. La art. 4. litera m^) se modifică şi va avea următorul cuprins:
m*) întocmesc, împreună cu Camera Naţională, evidenţa tuturor profesioniştilor, sub
denumirea de Catalogul firmelor;

3. La art. 4, după litera m 1 ) se introduc şapte noi litere, literele m2 )-m8 ), cu următorul
cuprins:
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m ) Catalogul firmelor este public şi reprezintă evidenţa tuturor profesioniştilor,
întocmită şi actualizată periodic de către Camera Naţională împreună cu camerele judeţene;
m^) profesioniştii înregistraţi la registrul comerţului se înscriu, în termen de 15 zile de
la data înfiinţării, în Catalogul firmelor, potrivit metodologiei stabilită de către Camera
Naţională;
m"*) în termen de 15 zile de la data înregistrării oricărora dintre menţiunile prevăzute
de lege în registrul comerţului, profesioniştii înscrişi în Catalogul firmelor solicită
înregistrarea noilor modificări astfel survenite, conform metodologiei stabilită de Camera
Naţională;
m^) Pentru înregistrarea iniţială, pentru înregistrarea modificărilor şi, respectiv,
pentru menţinerea actualizată a informaţiilor în Catalogul firmelor, profesioniştii achită

Camerei Naţionale o contribuţie anuală diferenţiată, constând în echivalentul în lei, la cursul
comunicat de Banca Naţională a Românei, din ziua efectuării plăţii, corespunzătoare
încadrării acestora în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit Legii nr. 346/2004
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi
completările ulterioare, după cum urmează:
---------- -----------(i) 100 euro/an pentru întreprinderile mari;
(ii) 75 euro/an pentru întreprinderile mijlocii;
(iii) 50 euro/an pentru întreprinderile mici;
(iv) 20 euro/an pentru microîntreprinderi;
(v) 10 euro/an pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi
familiale;
m^) Camera Naţională virează anual camerelor judeţene, în cote egale, un procent de
80% din valoarea contribuţiilor încasate de la profesioniştii înscrişi în Catalogul firmelor,
sume care vor fi utilizate integral pentru finanţarea măsurilor de sprijin pentru stimularea,
dezvoltarea şi internaţionalizarea afacerilor şi pentru realizarea de studii şi analize relevante
mediului de afaceri;
m^) Catalogul firmelor se ţine exclusiv în format electronic, la nivel naţional, de către
Camera Naţională, pe platforma dezvoltată în mod corespunzător de către aceasta;
o

m ) pentru corelarea integrală şi funcţională a datelor înscrise în Catalogul firmelor cu
înscrierile efectuate în registrul comerţului şi asigurarea conformităţii evidenţei acestora.
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pune la dispoziţie, cu titlu gratuit, Camerei
Naţionale informaţiile corespunzătoare, prin protocol de colaborare.

4. La art. 4, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n’) cu următorul cuprins:
n') contribuie la dezvoltarea şi asigurarea calităţii învăţământului profesional în sistem
dual prin:
(i) consilierea companiilor cu privire la sistemul de învăţământ în sistem dual,
inclusiv referitor la oferta existentă pe piaţa muncii;
(ii) pregătirea, evaluarea şi certificarea tutorilor din cadrul companiilor;
(iii) înregistrarea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor
prin învăţământ dual;
(iv) monitorizarea instruirii şi participarea la evaluările elevilor.

5. După art. 4, se introduce un articol nou, art. 4* cu următorul cuprins:

Alt. 4 ] (1) In primul an de la înfiinţare şi până la depunerea primelor situaţii
financiare prevăzute de lege, profesionistul are obligaţia de certificare a administrării propriei
activităţi prin obţinerea unui certificat de competenţă acordat reprezentantului legal al
acestuia, ca persoană fizică împuternicită să îl reprezinte în raporturile cu terţii şi în justiţie.
(2) Certificatul de competenţă se eliberează de către camera judeţeană din judeţul în
care îşi are sediul profesionistul, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi a
dovedirii absolvirii unui curs de instruire în domenii specifice administrării şi
managementului afacerilor de către reprezentantul legal al profesionistului.
(3) în vederea obţinerii certificatului de competenţă, reprezentantul legal al
profesionistului trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) să fie apt din punct de vedere psihologic, atestat prin certificat medical de
specialitate;
b) să fie absolvent al învăţământului obligatoriu;
c) să nu fi fost condamnat pentru infracţiunile de gestiune frauduloasă, abuz de
încredere, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută simplă, bancrută
frauduloasă, deturnarea licitaţiilor publice, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare,
mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Titlul
VIII - Contravenţii şi infracţiuni din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru alte infracţiuni de natură
comercială sau fiscală, condiţie atestată prin certificate de cazier judiciar, respectiv,
fiscal;
d) să nu se fi pronunţat împotriva sa o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii
conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin cinci ani înainte de
data solicitării.
(4) în cazul reprezentantului legal care are o vechime atestată de cel puţin trei ani în
funcţia de administrator societate, precum şi în cazul profesionistului nou înfiinţat al cărui
reprezentant legal atestă, potrivit studiilor absolvite, cunoştinţe corespunzătoare domeniilor
specifice administrării şi managementului afacerilor, certificatul de competenţă va fi eliberat
ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi fără absolvirea cursului de
instruire prevăzut la alin. (2).
(5) Camerele judeţene corelează informaţiile specifice profesioniştilor înscrişi în
Catalogul firmelor cu cele corespunzătoare certificatelor de competenţă eliberate prin
evidenţierea acestora în registrul administratorilor.
(6) Pentru eliberarea şi evidenţa certificatelor de competenţă, camerele judeţene
percep tarife diferenţiate în funcţie de forma de organizare a profesionistului, corespunzătoare
încadrării în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi
completările ulterioare, tarife care sunt aprobate de guvern, putând fi actualizate anual, la
propunerea Camerei Naţionale.

(7) Prevederile alin. (l)-(6) nu se aplică profesioniştilor organizaţi potrivit O.U.G. nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, celor încadraţi în categoria de
“întreprinderi publice”, precum şi celor a căror activitate şi administrare este reglementată de
legi speciale. Prin întreprinderi publice se înţeleg cele la care statul este-acţionar majoritar sauunic.

6. La art. 17. alin. (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Durata mandatului membrilor colegiului de conducere este de 5 ani.

7. La art. 18, după alin. (2) se introduce un alineat nou, alin. (3) cu următorul cuprins:
(3) Mandatul preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor colegiului de conducere
este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia.

8. La art. 28, după alin. (1) se introduce un alineat nou, alin. (1') cu următorul cuprins:
(1‘) Camera Naţională şi camerele judeţene pot îndeplini servicii publice sau funcţii
ce implică exerciţiul autorităţii de stat, prin delegarea acestora de către autorităţile publice
competente, în condiţiile legii.

9. La art. 28, alin. (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a) întocmeşte evidenţa proprie a situaţiei societăţilor şi a emblemelor comerciale ale
acestora în Catalogul firmelor şi situaţia camerelor bilaterale în Registrul camerelor bilaterale;
10. La art. 28, alin. (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
d) are şi poate constitui societăţi şi orice alte forme de asociere economică necesare
desfăşurării activităţii specifice, cum sunt, dar fără a fi limitative, cele pentru organizarea de
târguri şi expoziţii, pentru publicitate şi reclamă comercială, protecţia proprietăţii intelectuale
şi orice alte activităţi şi prestări de servicii în folosul comunităţii de afaceri, inclusiv pentru
implicarea în realizarea de proiecte de utilitate publică, sociale, culturale şi/sau de dezvoltare
urbană durabilă menite să susţină mediul de afaceri;

11. La art. 28, alin. (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
j) organizează în exclusivitate “Topul naţional al firmelor din România", precum şi
alte topuri de anvergură naţională şi internaţională;

12. La art. 28 alin. (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j'), cu următorul
cuprins:
j*) aprobă metodologia de eliberare a certificatului de competenţă a reprezentantului
_____ ______ ______________ _________
legal al profesionistului;

13. La art. 35 litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) asigură conducerea Camerei Naţionale conform hotărârilor adunării generale;

14. La art. 35 litera e) se abrogă.

15. La art. 36 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Mandatul preşedintelui şi vicepreşedinţilor este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii
acestuia.

16. La art. 36 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Alegerea membrilor colegiului, a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin
vot secret, conform prevederilor statutului propriu.

17. La art. 39, după lit. a) se introduce o literă nouă, litera a*) cu următorul cuprins:
a‘) asigură întocmirea şi publicarea Buletinului Oficial al Camerei Naţionale, cu
aprobarea biroului de conducere;

18. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 46 - (1) Camerele de comerţ bilaterale, denumite în continuare camere bilaterale,
sunt organizaţii autonome, neguvemamentale, apolitice, cu caracter nonprofit, cu
personalitate juridică, recunoscute de utilitate publică conform O.G. nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Camerele bilaterale sunt create în scopul dezvoltării relaţiilor economice ale
României cu ţările pentru care au fost create şi al promovării, apărării şi susţinerii intereselor
economice ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din
ţară şi din străinătate.
(3) Orice alte organizaţii constituite în scopul prevăzut la alin. (2), indiferent de
denumirea acestora, sunt considerate camere bilaterale şi pot funcţiona numai cu respectarea
prevederilor prezentei legi.

19. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Alt. 47 - (1) Camerele bilaterale se înfiinţează la iniţiativa comercianţilor, în
conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată-eumodificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi
dobândesc personalitate juridică la data înregistrării lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) La cererea de înregistrare a camerelor bilaterale se vor anexa avizele ministerului
afacerilor externe, respectiv al ministerului reprezentativ pentru mediul de afaceri, precum şi
avizul Camerei Naţionale, privind constituirea.
(3) in termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de acordare a
personalităţii juridice, precum şi de înregistrare a oricărei modificări ale actelor constitutive,
camerele bilaterale au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul camerelor bilaterale ţinut
de Camera Naţională, sub sancţiunea retragerii avizului acordat la constituire.
(4) După înscrierea în Registrul camerelor bilaterale, acestea au obligaţia de a depune
anual, la Camera Naţională, raportul de activitate pe anul precedent care să probeze
îndeplinirea scopului şi obiectivelor pentru care au fost înfiinţate, sub sancţiunea dizolvării.
(5) Camerele bilaterale se dizolvă şi se lichidează, în conformitate cu prevederile O.G.
nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Pe teritoriul României nu pot exista două sau mai multe camere bilaterale privind
aceleaşi state, cu excepţia cazurilor camerelor bilaterale pentru care a fost constatată în mod
definitiv dizolvarea ca sancţiune pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi. Este
obligatoriu pentru camerele bilaterale înfiinţate pe teritoriul României ca unul dintre state să
fie România.
(7) Dispoziţiile alineatelor (1) - (6) se aplică în mod corespunzător şi uniunilor şi
federaţiilor constituite de camerele bilaterale.
Art. II. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, profesioniştii
înregistraţi în registrul comerţului au obligaţia să solicite înscrierea în Catalogul firmelor ţinut
de Camera Naţională. Depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor, prevăzute de lege în sarcina profesioniştilor înregistraţi în registrul
comerţului, este condiţionată de înscrierea în Catalogul firmelor, precum şi de achitarea
contribuţiei anuale corespunzătoare.

Art. III. Lista cursurilor de instruire necesare a fi absolvite pentru eliberarea certificatului de
competenţă, conţinutul şi tarifele corespunzătoare acestuia sunt stabilite prin hotărâre a
guvernului, la propunerea ministerului reprezentativ pentru mediul de afaceri, în termen de 60
de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi.

Art. IV. în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, depunerea
situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, prevăzute de
lege în sarcina profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului, este condiţionată de
obţinerea certificatului de competenţă de către reprezentantul legal al profesionistului.

Art. V. în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, camerele
bilaterale şi orice alte organizaţii constituite anterior, astfel cum sunt definite la art. I, art. 46,
alin. (l)-(3), au obligaţia să se înscrie în Registrul camerelor bilaterale, sub sancţiunea
dizolvării.

Art. VI. Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art. 75 şi ale art. 76 alin. (J) din Constituţia României, republicată.
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