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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii camerelor de comert 

din Romania nr.335/2007

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea camerelor de corner^ din Romania nr.335/2007, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.836 din 6 decembrie 2007, cu 

modificarile §i comple&ile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. Dupa alineatul (1) al articolului 24 se introduc cinci noi alienate, 
alin.(l^) - (1^), cu urmatorul cuprins:

„(l’) Terenurile proprietate privata a statului transmise in folosinja 

gratuita a Camerei Na^ionale pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care 

nu sunt revendicate, se transmit cu titlu gratuit in proprietatea Camerei Nationale, 
in vederea desfa^urarii activita^ii specifice cu caracter de continuitate.

(1 ) In cazul terenurilor mentionate la alin.(l ) pentru care exista cereri
de restituire in curs de solu^ionare, transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de 

proprietate catre Camera Najionala se face numai dupa clarificarea regimului lor 

juridic.
(1^) Guvemul Romaniei, prin Autoritatea Na^ionala pentru Restituirea 

Proprieta^ilor, emite, in termen de 30 de zile de la data intr^ii in vigoare a 

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

pentru terenurile prevazute la alin.(l^) §i, respectiv, in termen de 30 de zile de la 

data solution^*!! definitive a cererilor de revendicare, pentru terenurile prevazute la 

alin.(l^).
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(1'^) Terenurile dobandite de Camera Na^ionala m cond4iile prezentei 
legi nu pot fi vandute nu li se poate schimba destinatia stability conform alin.(l 
timp de 30 de ani de la data dobandirii dreptului de proprietate.

(1^) Nerespectarea dispoziliilor alin.(l'') atrage nulitatea absoluta a 

hot^arii de transmitere a proprietatii §i repunerea in situa^ia anterioara.”

2. Dupa alineatui (1) al articolului 28 se introduce un nou alineat, 
alin.(l^)« cu urmatorul cuprins:

„(1^) Camera Na^ionala poate mdeplini servicii publice sau fbnc^ii ce 

implica exerci^iul autorita^ii de stat, prin delegarea acestora de catre autoritajile 

publice competente, in condijiile legii.”

3. La articolul 28 alineatui (2), litera a) se modifica va avea urmatorul
cuprms:

„a) intocme^te evidenja proprie a situa^iei profesioni§tiIor in Catalogul
firmelor;”

4. La articolul 28 alineatui (2), litera d) se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„d) are poate constitui societaji §i orice alte forme de asociere 

econornica necesare desfa§urMi activitatii specifice, cum sunt, dar fara a fi 
limitative, cele pentru organizarea de targuri ^i expozi^ii, pentru publicitate §i 
reclama comerciala, protec^ia proprieta^ii intelectuale §i orice alte activitati §i 
prestari de servicii in folosul comunitajii de afaceri, inclusiv pentru implicarea in 

realizarea de proiecte de dezvoltare urbana durabila menite sa sus^ina mediul de 

afaceri;”

5. Dupa articolul 28 se introduc doua noi articole, art.28^ $i art.28^, cu 

urmatorul cuprins:
„Art.28\- (1) Catalogul firmelor este public §i reprezinta eviden^a tuturor 

profesioni§tilor, intocmita §i actualizata periodic de catre Camera Na^ionala, care 

este corelat cu inregistrarile efectuate in registrul comeifului, potrivit alin.(l) §i (2*) 

al art.l al Legii nr.26/1990 privind registrul comerjului, cu modificarile §i
complet^ile ulterioare.

A

(2) In termen de 15 zile de la inmatricularea in registrul 
comeifului in vederea desfa§urarii activitajii, profesioni§tii sunt obligati sa solicite 

inscrierea in Catalogul firmelor ^inut de Camera Na^ionala.
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(3) In termen de 15 zile de la inregistrarea menliunilor 

prevazute de lege in registrul comeitului, profesioni§tii inscri§i in Catalogul 
firmelor sunt obliga|i sa comunice Camerei Na|ionale modificarile astfel survenite, 
in vederea actualizarii inregistr^ilor corespunzatoare in Catalogul firmelor.

(4) Camera Nafionala asigura, prin resurse proprii, {inerea in 

sistem electronic a Catalogului firmelor, inclusiv formularele de inscriere, 
respectiv de inregistrare a modificarilor, precum §i de confirmare a inscrierii, 
respectiv, a inregistrarii modificarilor, care se elibereaza solicitantului in termen de 

15 zile de la solicitare, urmare indeplinirii condifiilor prevazute la alin.(9).
(5) Pentru corelarea integrals §i fiincfionala a datelor inscrise 

in Catalogul firmelor cu inscrierile efectuate in registrul comerjului §i asigurarea 

conformitafii evidenfei acestora, Camera Najionala §i Oficiul National al 
Registrului Comerjului incheie un protocol de colaborare corespunzator, care se 

afi§eaza pe paginile proprii de internet.
(6) Formularele de inscriere, respectiv de inregistrare a 

modificarilor survenite in Catalogul firmelor cuprind urmatoarele informafii:
a) denumirea firmei comerciale §i sediul acesteia;
b) punctele de lucru §i sucursalele acesteia;
c) domeniile de activitate principal §i secundare;
d) numarul, data §i organul emitent al autorizafiei pentru

exercitarea activitafii;
e) codul unic de inregistrare atribuit conform legii;
f) codul fiscal §i contul bancar;
g) incadrarea in categoria IMM;
h) datele de contact electronic ale firmei;
i) datele de contact ale reprezentantului legal al firmei, cu 

respectarea reglementarilor privind protecfia datelor cu caracter personal.
(7) Cu acordul expres al profesioni§tilor, pentru imbunatafirea 

climatului de afaceri §i pentru cre^terea calitatii actului comercial, in Catalogul 
firmelor pot fi inscrise, respectiv inregistrate, prin intermediul formularelor 

prevazute la alin.(6) §i alte informafii referitoare la pozifia fmanciara §i 
performanfa firmei.

(8) Corespunzator inscrierii §i pentru asigurarea actualizarii 
continue a evidenfei in Catalogul firmelor, profesioni§tii achita Camerei Nafionale 

o contribufie anuala constand in echivalentul in lei, la cursul comimicat de Banca 

Nafionala a Romanei corespunzator zilei efectii^ii plafii, dupa cum urmeaza:
a) 100 euro/an pentru intreprinderile mari;
b) 75 euro/an pentru intreprinderile mijlocii;
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c) 50 euro/an pentru intreprinderile mici;
d) 20 euro/an pentru microintreprinderi;
e) 10 euro/an pentru persoane fizice autorizate, 

intreprinderi individuale §i intreprinderi fainiliale.
(9) Camera Na^ionala efectueaza confirma solicitan^ilor 

inscrierile, respectiv inregistr^ile modificarilor in Catalogul firmelor, prin 

formulare specifice, dupa completarea corecta §i conforma de catve ace§tia a 

tuturor informatiilor prevazute la alin.(6).
(10) Achitarea contribufiei anuale se face pana cel mai tarziu 

in ziua depunerii situa^iilor financiare anuale prev^ute de lege in sarcina 

profesioni§tilor constituie condi^ie obligatorie pentru depunerea acestora la 

unita^ile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
(11) Pana la 31 decembrie 2020, profesioni^tii inregistraji in 

registrul comeitului au obligatia sa solicite inscrierea in Catalogul firmelor.
(12) Sumele obfinute din contribufiile incasate potrivit 

prevederilor alin.(8) se utilizeaza de catre Camera Nafionala pentru activitati de 

diplomatic economica §i acordarea de servicii specializate de sprijin pentru 

intemationalizarea afacerilor de tipul delegatiilor, misiunilor ^i forumurilor 

economice, targurilor §i expozitiilor interne §i intemationale, precum §i pentru 

realizarea de studii §i analize relevante comunitatii de afaceri.

Art.28 (1) In primul an de la infiin{are §i pana la depunerea primelor 

situafii financiare prevazute de lege, profesionistul are obligafia de certificare a 

administrMi propriei activitafi prin obfinerea unui certificat de competenta acordat 
reprezentantului legal al acestuia, ca persoana imputemicita sa il reprezinte in 

raporturile cu tertii §i in justitie.
(2) Certificatu) de competenta se elibereaza de catre Camera 

Nationala urmare indeplinirii condijiilor prevazute la alin.(4) §i a dovedirii 
absolvirii unui curs de instruire in domenii specifice administrarii §i 
managementului afacerilor de catre reprezentantul legal al profesionistului.

(3) Lista cursurilor de instruire avute in vedere pentru 

eliberarea certificatului de competenfa, precum ^i continutul acestuia sunt stabilite 

prin hotarare a Guvemului, la propunerea ministerului reprezentativ pentru mediul 
de afaceri, in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al 
Romaniei, a prezentei legi.
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(4) In vederea obtinerii certificatului de competen^a, 
reprezentantul legal al profesionistului trebuie sa mdeplineasca, in mod cumulativ, 
urmatoarele condi{ii:

a) sa fie apt din punct de vedere psihologic, atestat prin
certificat medical de specialitate;

b) sa fie absolvent al mvatamantului obligatoriu;
c) sa prezinte certificate de cazier judiciar, respectiv, fiscal, 

din care sa rezulte ca nu a fost condamnat pentru infracfiimi de natura comerciala 

sau flscala;
d) impotriva sa sa nu se fi pronun^at o hot&'are deflnitiva 

de atragere a r^punderii conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenfei §i de insolvenfa, cu modificarile completarile ulterioare, 
cu cel putin cinci ani inainte de data solicitarii, condifie certificata prin declarafie 

pe propria raspundere;
e) sa nu fi fost condamnat pentru infracfiunile de gestiune 

frauduloasa, abuz de incredere, abuz de incredere prin ffaudarea creditorilor, 
bancruta simpla, bancruta frauduloasa, detumarea licita{iilor publice, fals, uz de 

fals, in^elaciune, delapidare, marturie mincinpasa, dare sau luare de mita, precum 

§i de alte inffacliuni prev^te de Legea nr.31/1990 a societafilor, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, condi^ie certificata prin deciaratie pe 

propria raspundere.
(5) Camera Nafionala coreleaza informafiile specifice 

profesioni^tilor inscri^i in Catalogul firmelor cu cele corespunzatoare certificatelor 

de competenfa eliberate prin evidenfierea acestora in registrul administratorilor.
(6) Pentru eliberarea §i eviden^a certificatelor de competenta, 

Camera Na^ionala percepe tarife diferenfiate in funcjie de forma de organizare a 

profesionistului, care sunt stabilite prin hotararea de Guvem prevazuta la alin.(3), 
care pot fi actualizate anual, la propunerea Camerei Nafionale, cu avizul
Ministerului Finanfelor Publice.

A

(7) Incepand cu un an de zile de la intrarea in vigoare a
prezentei legi, depunerea situaliilor financiare la unitalile teritoriale ale 

Ministerului Finanfelor Publice, prev^ute de lege in sarcina profesioni^tilor 

inregistrafi in registrul comerfului, este condifionata de obtinerea certificatului de 

competenfa.
(8) Prevederile alin.(l)-(7) nu se aplica profesioni§tilor. 

incadrafi in categoria de “intreprinderi publice”, precum §i celor a caror activitate 

§i administrare este reglementata de legi speciale.”
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6. Alineatul (1) al articolului 34 se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„(1) Componenja colegiului de conducere §i durata mandatului membrilor 

acestuia sunt stabilite prin statutul Camerei Na^ionale, cu asigurarea 

reprezentativita^ii tuturor categoriilor de membri ai Camerei Nationale.”

7. Alineatul (3) al articolului 34 se abroga.

8. La articolul 35, litera b) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„b) asigura conducerea Camerei Na^ionale conform ho&arilor adunarii

generale;”

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

10. Alineatul (3) al articolului 36 se modifica $i va avea urmatorul
cuprins:

„(3) Durata mandatului pre^edintelui §i al vicepre^edin^ilor este corelata 

cu durata mandatului membrilor colegiului de conducere, conform prevederilor 

statutjlui propriu.”

11. Alineatul (4) al articolului 36 se modifica $i va avea urmatorul
cuprins:

„(4) Alegerea membrilor colegiului, a pre^edintelui §i a vicepre§edin^ilor 

se face prin vot secret, conform prevederilor statutului propriu.”

12. Dupa litera a) a articolului 39 se introduce o noua litera, lit.a’), cu 

urmatorul cuprins:
„a^) asigura mtocmirea §i publicarea Buletinului Oficial al Camerei 

Na^ionale, cu aprobarea biroului de conducere;”

Art.IL- Legea camerelor de comeif din Romania nr.335/2007, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, cu 

modificarile §i completarile ulterioare se va republica in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
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Acest protect de lege se considera adoptat de Senat in forma ini^iala, in 

condifiile articolului 75 alineatul (2) teza a lll-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

p, PRE§EDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc


