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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 314.8091.  Fax : 313.6643. 

                        
Bucureşti, 20.11.1998 

                                                                                                    Nr. 744/XVIII/3 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
ION DIACONESCU 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la propunerea legislativă privind Legea 

Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, transmis comisiei noastre pentru 

dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.102/15.06.1998. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere următoarele avize şi puncte de 

vedere: 

- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 

- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 

- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială; 

- avizul Consiliului Legislativ; 

- avizul Consiliului Economic şi Social; 

- punctul de vedere al Guvernului; 

- nota Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului 

Bucureşti. 

 

           PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 
               Dan Ioan Popescu                                  Ioan Bivolaru 

     
   
 Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 314.8091.  Fax : 313.6643. 

 
 

                                                                                              Bucureşti, 08.11.1998 
                                            Nr. 744/XVIII/3 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind  

Legea Camerelor de Comerţ şi Industrie din România 
 
 
 

Cu adresa nr.102/15.06.1998 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, în 
conformitate cu art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pe fond, în 
procedură normală, Comisia pentru industrii şi servicii cu dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative privind Legea Camerelor de Comerţ şi Industrie din România 

In şedinţa din 08.11.1998, comisia a analizat propunerea legislativă, având 
în vedere şi avizele negative primite de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 
Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, punctul de vedere al Guvernului şi 
nota Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, şi a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, ca propunerea legislativă să fie respinsă pentru 
următoarele considerente : 

1. Decretul – Lege nr.139/1990, adoptat în mai 1990, a constituit şi 
constituie un punct central de referinţă pentru edificarea cadrului instituţional al 
economiei de piaţă, pentru promovarea mecanismelor caracteristice acesteia. Acest 
Decret-Lege asigură funcţionarea sistemului Camerelor în bune condiţii şi în deplină 
concordanţă cu Constituţia ţării. 

2. Introducerea obligativităţii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi 
Industrie pentru fiecare agent economic (conform art.4 coroborat cu art.8 din propunere) 
reprezintă o încălcare a dreptului constituţional fundamental de asociere: Camerele de 
Comerţ şi Industrie existente sunt organizaţii private care s-au constituit pe baza 
dreptului de asociere şi nu dintr-o obligaţie legală cum rezultă din propunere. 

3. Separarea, sub aspect juridic, a actualei Camere de Comerţ şi Industrie a 
României şi a Municipiului Bucureşti în două Camere distincte (Camera Bucureşti şi 
Camera României) aşa cum se prevede în propunerea legislativă (Cap.I art.3 coroborat 
cu Cap.VI, VII, VIII) ar crea o serie de probleme, cum sunt : 

- desfăşurarea unor activităţi paralele în aceeaşi arie teritorială cu 
elemente de concurenţă ineficientă; 
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- modificări în structura organizatorică cu efecte multiple; 
- funcţionarea Camerei României pe baza contribuţiei Camerelor 

teritoriale (achitată sau nu la termen), fără a mai avea legătură 
economico-financiară directă cu comunitatea oamenilor de afaceri; 

- divizarea între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera de 
Comerţ şi Industrie Bucureşti a patrimoniului existent, ar conduce la o 
perioadă de instabilitate şi tensiuni. 

4. Acordarea dreptului Camerei de Comerţ şi Industrie de a constata 
savârşirea de contravenţii şi de a aplica sancţiuni cu amenzi, este contrară principiilor ce 
stau la baza constituirii şi funcţionării organismelor neguvernamentale, componente ale 
societăţii civile. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
                PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
 
             Dan Ioan Popescu                                Ioan Bivolaru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exp. Parlam. 
Viorela Gondoş 


