PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ
din România nr. 335/2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – 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 articolul 28 alineatul (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 dezvoltare
urbană durabilă menite să susţină mediul de afaceri;”
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2. La articolul 35, litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„b) asigură conducerea Camerei Naţionale conform hotărârilor
adunării generale;”
3. La articolul 35, litera e) se abrogă.
4. La articolul 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.”
5. La articolul 39, după litera a) se introduce o nouă literă,
litera a1), cu următorul cuprins:
„a1) asigură întocmirea şi publicarea Buletinului Oficial al
Camerei de Comerț și Industrie a României, cu aprobarea biroului de
conducere;”
Art. II. – 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 și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o
nouă numerotare.
Art. III. – (1) Terenurile proprietate privată a statului transmise
în folosinţa gratuită a Camerei de Comerț și Industrie a României până
la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate, se
transmit cu titlu gratuit în proprietatea Camerei de Comerț și Industrie a
României, în vederea desfăşurării exclusiv a activităţii specifice cu
caracter de continuitate.
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(2) În cazul terenurilor menţionate la alin. (1) pentru care
există cereri de restituire în curs de soluţionare, transmiterea cu titlu
gratuit a dreptului de proprietate către Camera de Comerț și Industrie a
României se face numai după clarificarea regimului lor juridic.
(3) Guvernul României, prin Secretariatul General al
Guvernului, emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, hotărârea prin care se transmite cu titlu gratuit dreptul de
proprietate pentru terenurile prevăzute la alin. (1) şi, respectiv, în termen
de 30 de zile de la data soluţionării definitive a cererilor de revendicare,
pentru terenurile prevăzute la alin. (2).
(4) Terenurile dobândite de Camera de Comerț și Industrie a
României în condiţiile prezentei legi nu pot fi vândute/ipotecate şi nu li
se poate schimba destinaţia stabilită conform alin. (1) timp de 49 de ani
de la data dobândirii dreptului de proprietate.
(5) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) – (4) atrage nulitatea
absolută a hotărârii de transmitere a proprietăţii şi repunerea în situaţia
anterioară.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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