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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii camerelor de comert 

din Romania nr. 335/2007

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. I. - Legea camerelor de comer^ din Romania nr. 335/2007, 
publicata in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 

6 decembrie 2007, cu modificmle §i completarile ulterioare, se modifica 

§i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 28 alineatul (2), litera d) se modifica §i va 

avea urmatorul cuprins:
„d) are §i poate constitui societa^^i §i orice alte forme de asociere 

economica necesare desfa§urarii activitafii specifice, cum sunt, dar fara a 

fi limitative, cele pentru organizarea de targuri §i expozi^ii, pentru 

publicitate §i reclama comerciala, protecfia proprietafii intelectuale §i 
orice alte activitafi §i prestari de servicii in folosul comunitatii de 

afaceri, inclusiv pentru implicarea in realizarea de proiecte de dezvoltare 

urbana durabila menite sa sus|ina mediul de afaceri;”
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2. La articolul 35, litera b) se modifica §i va avea urmatorul
cuprms:

„b) asigura conducerea Camerei Na^ionale conform hotararilor 

adunarii generale;”

3. La articolul 35, litera e) se abroga.

4. La articolul 36, alineatul (4) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(4) Alegerea membrilor colegiului, a pre§edintelui a 

vicepre§edintilor se face prin vot secret, conform prevederilor statutului 

propriu.”

5. La articolul 39, dupa litera a) se introduce o noua litera, 
litera a^), cu urmatorul cuprins:

„a0 asigura intocmirea §i publicarea Buletinului Oficial al 

Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, cu aprobarea biroului de 

conducere;”

Legea camerelor de comerl din Romania 

nr. 335/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 836 din 6 decembrie 2007, cu modificMle §i completarile ulterioare, 
precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va 

republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o 

noua numerotare.

Art. 11.

Art. III. - (1) Terenurile proprietate privata a statului transmise 

in folosinta gratuita a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pana 

la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate, se 

transmit cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a 

Romaniei, in vederea desfa§urarii exclusiv a activita^ii specifice cu 

caracter de continuitate.
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(2) In cazul terenurilor men|ionate la alin, (1) pentru care 

exista cereri de restituire in curs de solutionare, transmiterea cu titlu 

gratuit a dreptului de proprietate catre Camera de Comert si Industrie a 

Romaniei se face numai dupa clarificarea regimului lor juridic.
(3) Guvernul Romaniei, prin Secretariatul General al 

Guvemului, emite, in fermeii de 30~de ziTelidlFdata"iffiannrrvigoare a 

prezentei legi, hotararea prin care se transmite cu titlu gratuit dreptul de 

proprietate pentru terenurile prevazute la alin. (I) §i, respectiv, in termen 

de 30 de zile de la data solutionarii definitive a cererilor de revendicare, 
pentru terenurile prevazute la alin. (2).

(4) Terenurile dobandite de Camera de Comert si Industrie a 

Romaniei in conditiile prezentei legi nu pot fi vandute/ipotecate §i nu li 
se poate schimba destina^ia stability conform alin. (1) timp de 49 de ani 

de la data dobandirii dreptului de proprietate.
(5) Nerespectarea dispozi^iilor alin. (1) - (4) atrage nulitatea 

absoluta a hotararii de transmitere a proprietatii §i repunerea in situatia 

anterioara.
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Acest protect de lege a fast adopt at de Camera Deputafaor 

in §edinta din 2 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor 

art. 76 alin. (2) din Constitufia Romdniei, republicatd.
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