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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                                                                                                                  
                                                                                                                                                  Bucureşti 27.10.2009    
                                                                                                                                                   Nr. 23/369/2009 
                                                                                                                                                                                                   

AVIZ 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii camerelor  
de comerţ din România nr.335/2007 şi a legii nr.26/1990 privind registrul comerţului 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea 
legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 
şi a legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, transmisă comisiei cu adresa nr. Plx 502din 
19.10.2009 şi înregistrată cu nr. 23/369 din 20.10.2009. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil propunerea legislativă cu unele observaţii şi 
propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 916/04.08.2009. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, conform punctului de 
vedere transmis cu adresa 2301/08.09.2009.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa 
din 13 octombrie 2009. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare trecerea Registrului comerţului  de la 
Ministerul Justiţiei la Camera de Comerţ şi Industrie a României. 

Comisia pentru industrii şi servicii a examinat propunerea legislativă în şedinţa comisiei 
din data de 27 octombrie 2009. 

La lucrări au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri ai comisiei.  
La lucrările comisiei a fost prezent un reprezentant al Ministerului Justiţiei. 
Întrucât propunerea legislativă reiterează aceleaşi prevederi care au fost respinse de Camera 

Deputaţilor în iunie 2009, precum şi faptului că unele prevederi sunt neconstituţionale sau unele 
atribuţii sunt de competenţa altor autorităţi, membrii comisiei, cu două abţineri, au hotărât avizarea 
negativă a propunerii legislative. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

 
 

 
 

p.PREŞEDINTE, 
 

Matei Bratianu 
      
 
      Viorela Gondoş, Şef Serviciu 
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