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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 6 decembrie 2022 
 Pl x 527/2022 

                                                                                  4c-13/793/2022 

 

 

Către, 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
    
  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra Proiectului 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerț din România 
nr.335/2007, transmis cu adresa nr. Pl x 527 din 26 septembrie 2022 și înregistrat la 
Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr. 4c-13/793 din 27 septembrie 2022.  
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
   
 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

                                                         Laura  VICOL 

 

 

 

 

 

paul.serban
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 6 decembrie 2022 
Pl x 527/2022 

                                                4c-13/793/2022 

 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii camerelor de comerț din 

România nr.335/2007 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond, 
cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii camerelor de comerț din România 
nr.335/2007, transmis cu adresa nr. PLx 527 din 26 septembrie 2022, înregistrat la 
Comisia juridică, de disciplină și imunități sub nr.4c-13/793 din 27 septembrie 2022.  

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 21 septembrie 2022. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9)  pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.504/05.05.2022, avizează favorabil proiectul 
de lege. 
 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.2816/10.05.2022, avizeaza negativ 
proiectul de lege.  

Guvernul României, prin punctul de vedere transmis nu susține adoptarea 
acestei inițitive legislative. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.335/2007, în sensul includerii tuturor profesioniştilor din România într-un 
catalog al firmelor, evidenţă întocmită şi actualizată de către Camera Naţională 
împreună cu camerele judeţene, instituirea obligaţiei acestora de a achita o 
contribuţie anuală aferentă activităţii de ţinere a evidenţei Catalogului firmelor, 
precum şi a obligaţiei de certificare a administrării propriei activităţi prin obţinerea 
unui certificat de competenţă. 
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 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a 
examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 6 decembrie 2022. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost 
prezenți conform listei de prezență.  

În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
hotărât, cu majoritate de voturi să transmită Comisiei pentru industrii și servicii un 
Raport preliminar de adoptarea a proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
camerelor de comerț din România nr.335/2007, cu amendamentele  admise redate în 
anexa nr. 1 și amendamentele respinse care se regăsesc în anexa nr. 2, care fac parte 
din prezentul raport. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
  
 
 
 

PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

                     Laura VICOL                                   Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, Paul Șerban 
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Anexa nr. 1  

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

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

 

Nemodificat  

2  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: 

 

Nemodificat  

3  
 
 
 
m)organizează anual topul firmelor 
şi topul investitorilor, recompensând 
eforturile comercianţilor; 

1. La articolul 4, literele 
m) şi m1) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„m) organizează anual, la 
nivelul propriului judeţ, topul 
judeţean al firmelor, pentru 

 
Se elimină 
 
 
m) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 
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Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

evidenţierea eforturilor 
profesioniştilor; 

 
4 m1) întocmesc o evidenţă proprie a 

societăţilor comerciale, sub 
denumirea de Catalogul firmelor; 
înscrierea în acesta se face la 
solicitarea societăţilor comerciale, 
iar comercianţii înregistraţi la 
registrul comerţului se înscriu în 
Catalogul firmelor întocmit de 
camerele de comerţ; 

m1) întocmesc, împreună cu 
Camera Naţională, evidenţa tuturor 
profesioniştilor, sub denumirea de 
Catalogul firmelor” 

 

m1 ) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 
 
 

 

5  
2. La articolul 4, după 

litera n) se introduce o nouă literă, 
lit.n1), cu următorul cuprins: 

„n1) contribuie la dezvoltarea şi 
asigurarea calităţii învăţământului 
profesional în sistem dual, prin: 

 
Se elimină 
 
 
n1) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

 

6  (i)consilierea companiilor cu privire 
la sistemul de învăţământ în sistem 
dual, inclusiv referitor la oferta 
existentă pe piaţa muncii; 

i) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

 

7  (ii)pregătirea, evaluarea şi 
certificarea tutorilor din cadrul 
companiilor; 

ii) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

 

8  (iii)înregistrarea contractelor de iii) se elimină  
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Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

parteneriat pentru formarea 
profesională a elevilor prin 
învăţământ dual; 

Autor: Grup parlamentar PSD 

9  (iv)monitorizarea instruirii şi 
participarea la evaluările elevilor;” 

iv) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

 

10. Art. 14 
 
 
(1)În raport cu numărul membrilor şi 
cu obiectul său de activitate, camera 
judeţeană se poate organiza pe 
secţiuni. Secţiunile se organizează de 
către adunarea generală înainte de 
alegeri, respectiv la fiecare 4 ani. 

 1. La articolul 14, alineatul (1) 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 14 – (1) În raport cu 
numărul membrilor şi cu 
obiectul său de activitate, 
camera judeţeană se poate 
organiza pe secţiuni. Secţiunile 
se organizează de către 
adunarea generală înainte de 
alegeri, respectiv la fiecare 5  
ani”. 
  
 
Autor Grup parlamentar PSD 
 
 
 

 

11 Art. 17 
 
 
 
(4)Durata mandatului membrilor 

3. La articolul 17, 
alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(4) Durata mandatului 

2. Nemodificat 
Autor: Grup parlamentar PSD 
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Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

colegiului de conducere este de 4 
ani. 

membrilor colegiului de conducere 
este de 5 ani.”

12  
4. La articolul 18, după 

alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(3), cu următorul 
cuprins: 

„(3) Mandatul președintelui, 
vicepreședinților și membrilor 
colegiului de conducere este de 5 ani, 
cu posibilitatea reînnoirii acestuia.” 

 
3. Nemodificat 
 
 
 
„(3) Mandatul președintelui, 
vicepreședinților și membrilor 
colegiului de conducere este de 
5 ani cu posibilitatea reînnoirii 
acestuia o singură dată. 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități

 

13 Art. 28 
 
 
 
a)întocmeşte evidenţa proprie a 
situaţiei societăţilor comerciale şi a 
emblemelor comerciale în Catalogul 
firmelor; 

5.La articolul 28 alineatul (2), 
literele a), d) şi j) se modifică şi vor 
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; 

........................................... 

 
Se elimină 
 
 
a) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 
 
 

  
 

14  
d) are şi poate constitui societăţi 

d) are şi poate constitui societăţi şi 
orice alte forme de asociere 

 
d) se elimină 
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Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

comerciale pentru organizarea de 
târguri şi expoziţii, pentru publicitate 
şi reclamă comercială, protecţia 
proprietăţii intelectuale şi alte 
prestări de servicii în folosul 
comunităţii de afaceri; 

economică necesare desfăşurării 
activităţii specifice, cum sunt 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; 

...................................... 

Autor: Grup parlamentar PSD 

15 j)organizează “Topul naţional al 
firmelor din România" şi alte topuri 
de anvergură naţională şi 
internaţională; 

j) organizează „Topul naţional al 
firmelor din România”, precum şi 
alte topuri de anvergură naţională şi 
internaţională;” 
 

 
 
j) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 
 

 

16 Art. 35 
 
 
b)asigură conducerea Camerei 
Naţionale; 

6.La articolul 35, litera b) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,b) asigură conducerea Camerei 
Naţionale conform hotărârilor 
adunării generale;” 
 

 
Se elimină 
 
 
b) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

 

17 e)redactează şi publică Buletinul 
Oficial al Camerei de Comerţ şi 
Industrie a României; 

7. La articolul 35, litera e) se 
abrogă. 

 

7. se elimină  
Autor: Grup parlamentar PSD 

 

18 Art. 36 
 
 

8. La articolul 36, alineatele (3) şi 
(4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

Se elimină 
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Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

(3)Mandatul preşedintelui şi 
vicepreşedinţilor este de 5 ani şi 
poate fi reînnoit o singură dată. 

„(3) Mandatul preşedintelui şi 
vicepreşedinţilor este de 5 ani, cu 
posibilitatea reînnoirii acestuia. 
 

(3) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

19 (4)Alegerea membrilor colegiului, a 
preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se 
face prin vot secret. 

(4) Alegerea membrilor 
colegiului, a preşedintelui şi a 
vicepreşedinţilor se face prin vot 
secret, conform prevederilor 
statutului propriu.” 
 

(4) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

 

20  9.La articolul 39, după litere a) se 
introduce o nouă literă, lila1) cu 
următorul cuprins: 
„a1) asigură întocmirea şi publicarea 
Buletinului Oficial al Camerei 
Naţionale, cu aprobarea biroului de 
conducere;” 
 

Se elimină 
 
 
 
a1) se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

 

21  10.După Capitolul III se introduce 
un nou capitol, capitolul III1, 
cuprinzând art.451 - 455, cu 
următorul cuprins:  

10. se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

 

22  „CAPITOLUL III1 
Catalogul firmelor

 se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

 

23  Art.451.- Catalogul firmelor este 
public şi reprezintă evidenţă tuturor 

451 se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 
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Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

profesioniştilor, întocmită şi 
actualizată periodic de către Camera 
Naţională împreună cu camerele 
judeţene. 

 

24  Art.452.- Profesioniştii înregistraţi la 
registrul comerţului se înscriu, 
voluntar, în termen de 15 zile de la 
data înfiinţării, în Catalogul firmelor, 
potrivit metodologiei stabilită de 
către Camera Naţională. 

452 se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 
 
 
 

 

25  Art.453.- 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. 

453 se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

 
  

26  Art.454.- Catalogul firmelor se ţine 
exclusiv în format electronic, la nivel 
naţional, de către Camera Naţională, 
pe platforma dezvoltată în mod 
corespunzător de către aceasta.

454 se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 

 

27  Art.455.- Pentru corelarea integrală 
şi funcţională a datelor înscrise în 
Catalogul firmelor cu înscrierile 
efectuate în registrul comerţului şi 
asigurarea conformităţii evidenţei 

455 se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 
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Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

acestora, Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului pune la 
dispoziţie, cu titlu gratuit, Camerei 
Naţionale informaţiile 
corespunzătoare, prin protocol de 
colaborare.”

28 Art. 46 
 
      Camerele de comerţ bilaterale, 
denumite în continuare camere 
bilaterale, sunt organizaţii autonome, 
neguvernamentale, apolitice, cu 
caracter nonprofit, cu personalitate 
juridică, recunoscute de utilitate 
publică conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 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. 

11.Articolul 46 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.46.- (1) Camerele de comerţ 
bilaterale, denumite în continuare 
camere bilaterale, sunt organizaţii 
autonome, neguvernamentale, 
apolitice, cu caracter nonprofit, cu 
personalitate juridică, recunoscute de 
utilitate publică conform Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 Se elimină 
Autor: Grup parlamentar PSD 
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Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

29  (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. 
 

(2)se elimină 
Autor:Grup parlamentar PSD 

 

30  (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.” 

(3)se elimină 
Autor:Grup parlamentar PSD 

 

31 Art. 47 
 
(1)Camerele bilaterale se înfiinţează 
la iniţiativa comercianţilor, în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 246/2005, 
şi dobândesc personalitate juridică la 
data înregistrării lor în Registrul 

12. Articolul 47 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.47.- (1) Camerele bilaterale se 
înfiinţează la iniţiativa 
comercianţilor, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.246/2005, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi dobândesc 
personalitate juridică la data 

Se elimină. 
Autor: Grup parlamentar PSD 
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Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

asociaţiilor şi fundaţiilor. La cererea 
de înregistrare a camerelor 
bilaterale se vor anexa avizul 
ministerului de resort şi avizul 
Camerei Naţionale. 

înregistrării lor în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 

32 (2)Camerele bilaterale se dizolvă şi 
se lichidează, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea 
nr. 246/2005. 

(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. 

(2)se elimină 
Autor:Grup parlamentar PSD 

 

33 (3)Pe teritoriul României nu pot 
exista două sau mai multe camere 
bilaterale privind aceleaşi state. Este 
obligatoriu pentru camerele 
bilaterale înfiinţate pe teritoriul 
României ca unul dintre state să fie 
România. 

(3)În 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. 

(3)se elimină 
Autor:Grup parlamentar PSD 

 

34  (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 

(4)se elimină 
Autor:Grup parlamentar PSD 
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Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

obiectivelor pentru care au fost 
înfiinţate, sub sancţiunea dizolvării. 

35  (5)Camerele bilaterale se dizolvă şi 
se lichidează, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.246/2005, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(5)se elimină 
Autor:Grup parlamentar PSD 

 

36  (6)Pe teritoriul României nu pot 
exista două sau mai multe camere 
bilaterale privind aceleaşi state. Este 
obligatoriu pentru camerele bilaterale 
înfiinţate pe teritoriul României ca 
unul dintre state să fie România. 

(6)se elimină 
Autor:Grup parlamentar PSD 

 

37  (7)Dispoziţiile alin.(l) - (6) se aplică 
în mod corespunzător şi uniunilor şi 
federaţiilor constituite de camerele 
bilaterale.” 

(7)se elimină 
Autor:Grup parlamentar PSD 

 

38  Art.II.- In 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.46 din Legea 
camerelor de comerţ din România 
nr.335/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, au obligaţia 
să se înscrie în Registrul camerelor 

Art. II se elimină. 
Autor: Grup parlamentar PSD 
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Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

bilaterale, sub sancţiunea dizolvării. 
39  Art.III. 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 cele aduse 
prin prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

Art. II  Nemodificat  
Autor: Grup parlamentar PSD 
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Anexa nr. 2 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendamente 1.Motivare pentru susţinerea 
amendamentului 
2.Motivare pentru respingerea 
amendamentului 

 

Camera Decizională 

1. Art.452.- Profesioniştii înregistraţi 
la registrul comerţului se înscriu, 
voluntar, în termen de 15 zile de 
la data înfiinţării, în Catalogul 
firmelor, potrivit metodologiei 
stabilită de către Camera Naţională.

Art.452.- Profesioniştii înregistraţi la 
registrul comerţului se pot înscrie 
voluntar, în Catalogul firmelor, 
potrivit metodologiei stabilite de 
către Camera Naţională. 

 
Autor: dep. Hajdu Gabor

1. 
2. Amendamentul a fost 
respins prin vot 
 

 

 


