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referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 (b123/24.03.2020) 

În temeiul art. 2 alin. (I) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funclionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi func(ionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii camerelor 

de comer! din România nr.33572007 (6123/24.03.2020). 

În temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi func(ionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 19 

alin. (2) din Regulamentul de organizare şi func(ionare, în şedinla din data de 9.04.2020, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr. 37/18.03.2020, părlile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere: 

➢ reprezentan(ii păr4ii sindicale şi reprezentanlii asocialiilor şi funda(iilor neguvernamentale 

ale societălii civile au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act 

normativ; 

➢ reprezentanlii părlii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

• "Conf. pct. 5 din proiect se introduce art. 28 ind. 1 prin care toate firmele din Romania 

sunt obligate sa se inregistreze si in "Catalogul firmelor" tinut de Camera Nationala de 

comert. Aceasta inregistrare implica si o contributie anuala intre 100 Euro si 10 Euro, 

in functie de dimensiunea companiei. Aceasta povara financiara suplimentara este 

absolut nejustificata si inutila in practica, atat din punct de vedere administrativ 



(birocratie suplimentara), cat si din punct de vedere financiar (in conditiile actuale, 

multe companii sunt nevoite sa se inchida, statul acorda ajutoare financiare pentru 

subzistenta, astfel incat o taxa suplimentara obligatorie este nejustificata):' 

• "Proiectul de lege are un caracter individual, fund conceput nu pentru aplicarea Ia un 

număr nedeterminat de cazuri concrete, ci unui singur subiect de drept- o asociatie - 

Camere de Comert si Industrie a Romaniei- caz prestabilit expres. Această solu(ie 

legislativă nu vizează stabilirea unor reguli cu aplicabilitate generală 

Prin seria de derogării introduse în proiect se încalcă principiul egalităSii prevăzut de 

art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât are caracter discriminatoriu în raport cu alte 

subiecte de drept privat. 

Potrivit Codului Administrativ- OUG nr.57/2019- Bunurile proprietate privată a 

statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, 

concesionate on închiriate. Legea nu prevede transferal gratuit din proprietatea 

privata a statului catre o persoana jurdic a private, o structura asociativa, cum este 

Camera de Nationala de Comert si Industrii. In plus se creaza o situatie neechitabila si 

discriminatorie fata de alte organizatii non-profit care primesc doar in folosinta 

gratuita imobile aflate in proprietatea statului. Terenul in suprafata de 11,6 ha este in 

administrarea Regiei Autonome "Administrajia Patrimoniului Protocolului de Stat". 

Proiectul incalca dreptul constitutional la libera asociere, obligand profesionisti- 

societati comerciale si PFA-uri, intreprinderi individuale si familiale- sa se inscrie in 

Catalogul firmelor. . 

Nu poate fi obligata o persoana juridica sa se inscrie intr-un registru realizat de catre 

o structura asociativa si sa achite si o taxa pentru acest lucru, care nu reprezinta un 

serviciu prestat in folosul acelei firme ci indeplinirea unuia dintre obiectivele 

camerelor de comert, pe care aceasta ar trebui sa si-I realizeze prin mijloace proprii si 

nu prin forta coercitiva a unei legi. 

Taxele reprezinta obligatii fiscale ale persoanelor juridice care se achita numai in 

contraprestatie cu un serviciu executat de catre o autoritate publica. 

Se incalca dispozitiile Constitutie privind libertatea si dreptul de a exercita o 

activitate economică, in Legea 31/1990 si in Codul Civil nu exista nicio prevedere 

conform careia persoana care administreaza o persoana juridica de drept privat 

trebuie sa indeplineasca anumite criterii de competenta, pentru desemnarea 

reprezentantului legal Hind suficient acordul de vointa al persoanelor care constituie 

persoana juridica. 

In majoritatea IMM-urilor, persoana asociatului unic se confunda cu persoana 

administratorului, prin urmare acesta nu poate fi obligat sa detina anumite competente 

deoarece, odata cu investirea propriilor fondurilor in functionarea firmei, el este 

singurul responsabil de esecul sau reusita acelei afaceri. 



Prin project o asociatie privată — Camera de Comert - indiferent de scopul declarat şi 

denumire, dobândeşte avnataje din partea statului prin creşterea activului patrimonial 

-primirea in proprietate in mod gratuit a unui teren in suprafata de 11,6 ha , are 

avantaje în domeniul producliei, comerlului, prestării de servicii, o zonă în care 

primează libertatea comerlului şi concurenla loială." 

• "Nu este necesar să se recurgă la transmiterea în proprietate a terenului doar pentru a 

obline autorizarea executării unor lucrări; 

Nu este binevenită şi nici justificată obligativitatea tuturor firmelor care sunt înserise 

în Registrul Comerlului de a se înscrie şi în Catalogul firmelor linut de Camera 

Nalională. Iniliatorii nu aduc argumente pentru acest demers care este abuziv. În plus, 

se foloseşte termenul de „profesionist" legat de această obligativitate, fără a se defini 

acest termen." 

• "- Proiectul incalca dreptul constitutional la libera asociere, obligand profesionisti- 

societati comerciale si PFA-uri, intreprinderi individuale si familiale- sa se inscrie in 

Catalogul firmelor. Nu poate fi obligata o persoana juridica sa se inscrie intr-un 

registru realizat de catre o structura asociativa si sa achite si o taxa pentru acest lucru, 

care nu reprezinta un serviciu prestat in folosul acelei firme ci indeplinirea unuia 

dintre obiectivele camerelor de comert, pe care aceasta ar trebui sa si-1 realizeze prin 

mijloace proprii si nu prin forta coercitiva a unei legi. 

- Taxele reprezinta obligatii fiscale ale persoanelor juridice care se achita numai in 

contraprestatie cu un serviciu executat de catre o autoritate publica. 

- Se incalca dispozitiile Constitutie privind libertatea si dreptul de a exercita o 

activitate economică, in Legea 31/1990 si in Codul Civil nu exista nicio prevedere 

conform careia persoana care administreaza o persoana juridica de drept privat 

trebuie sa indeplineasca anumite criterii de competenta, pentru desemnarea 

reprezentantului legal hind suficient acordul de vointa al persoanelor care constituie 

persoana juridica. 

- In majoritatea IMM-urilor, persoana asociatului unic se confunda cu persoana 

administratorului, prin urmare acesta nu poate fi obligat sa detina anumite competente 

deoarece, odata cu investirea propriilor fondurilor in functionarea firmei, el este 

singurul responsabil de esecul sau reusita acelei afaceri." 
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