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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 COMISIA PENTRU INDUSTRII 
ȘI SERVICII 

 
 

București,  2 septembrie 2020 
Nr. PLx. – 452/2020 

Către,  
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAȚLOR 

 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de 

Lege pentru modifcarea și completarea Legii camerelor de comerț din România 

nr.335/2007 trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 

industrii și servicii cu adresa PLx 452/2020. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
DUNAVA COSTEL NECULAI 

 

PREŞEDINTE, 
BUMB SORIN-IOAN 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ 
ŞI IMUNITĂŢI 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI 
SERVICII 

  
București, 2.09.2020 

PLx. 425/2020 
 

R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor 

de comerț din România nr.335/2007 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii  și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România 
nr.335/2007, transmis cu adresa PL.x. 452/2020 din 27 iulie 2020, înregistrat la 
Comisia pentru industrii și servicii cu nr.4c-3/373/2020 din 27 iulie 2020 și la 
Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr. 4c-13/ 707 din 3 august 2020. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în ședința din 16 iulie 2020. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege cu observații și 
propuneri, conform avizului nr. 387 din 27 aprilie 2020. 

 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.8579 din 15 aprilie 2020, 
avizează proiectul de Lege favorabil de către reprezentanții părții sindicale, 
reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile și 
nefavorabil de către reprezentanții părții patronale. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007, cu modificările și 
completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând transmiterea cu titlu gratuit 
a terenurilor, proprietate privată a statului, care sunt în folosinţa gratuită a Camerei 
de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Camera Naţională, şi 
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care nu sunt revendicate până la data intrării în vigoare a prezentului proiect de 
lege, în proprietatea Camerei Naţionale, în scopul desfăşurării activităţii specifice 
cu caracter de continuitate. Totodată, se preconizează instituirea obligaţiei tuturor 
profesioniştilor de a se înscrie în Catalogul firmelor, evidenţă întocmită şi 
actualizată de către Camera Naţională, a 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. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat 
proiectul de Lege în şedinţa online din 20 august 2020. 

La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați 
membri ai comisiei. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Camerei de 
Comerț și Industrie a României domnul Mihai Daraban președinte. 

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au întocmit un raport preliminar de adoptare a proiectului 
de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din 
România nr.335/2007, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din raport. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, a dezbătut inițiativa 
legislativă în ședința online din data de 2 septembrie 2020. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost 
prezenți conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și 
ai Comisiei pentru industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului 
de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din 
România nr.335/2007, cu amendamente admise care fac parte integrantă din 
prezentul raport.  

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
   

VICEPREŞEDINTE, 
DUNAVA COSTEL NECULAI 

 

PREŞEDINTE, 
BUMB SORIN-IOAN 
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ANEXĂ 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

 
Nr. 
crt. 

Text Lege nr.335/2007,  
cu modificările și completările ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE 
pentru modificarea și completarea Legii 

camerelor de comerț din România 
nr.335/2007 

 

Nemodificat 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

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 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

3.  1. După alineatul (1) al articolului 24 se 
introduc cinci noi alienate, alin.(11) - (15), 
cu următorul cuprins: 
„(11) Terenurile proprietate privată a statului 
transmise în folosinţa gratuită a Camerei 
Naţionale până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, care nu sunt revendicate, se 
transmit cu titlu gratuit în proprietatea 
Camerei Naţionale, în vederea desfăşurării 
activităţii specifice cu caracter de 
continuitate. 
 

Se elimină. 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
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0 1 2 3 4 

  (12) În cazul terenurilor menţionate la alin.(11) 
pentru care există cereri de restituire în curs de 
soluţionare, transmiterea cu titlu gratuit a 
dreptului de proprietate către Camera Naţională 
se face numai după clarificarea regimului lor 
juridic. 
(13) Guvernul României, prin Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, 
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.(11) şi, respectiv, în termen de 30 de zile de 
la data soluţionării definitive a cererilor de 
revendicare, pentru terenurile prevăzute la 
alin.(12). 
(14) Terenurile dobândite de Camera Naţională 
în condiţiile prezentei legi nu pot fi vândute şi 
nu li se poate schimba destinaţia stabilită 
conform alin.(11) timp de 30 de ani de la data 
dobândirii dreptului de proprietate. 
(15) Nerespectarea dispoziţiilor alin.(14) atrage 
nulitatea absolută a hotărârii de transmitere a 
proprietăţii şi repunerea în situaţia anterioară.” 
 

  

4.  2. După alineatul (1) al articolului 28 se 
introduce un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
 
„(11) Camera Naţională poate îndeplini servicii 
publice sau funcţii ce implică exerciţiul 
autorităţii de stat, prin delegarea acestora de 
către autorităţile publice competente, în 

Se elimină. 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
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condiţiile legii.” 
 

5. Art.28. - (2) Camera Naţională 
îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale: 
a) întocmeşte evidenţa proprie a 
situaţiei societăţilor comerciale şi a 
emblemelor comerciale în Catalogul 
firmelor; 
 

3. La articolul 28 alineatul (2), litera a) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
,,a) întocmeşte evidenţa proprie a situaţiei 
profesioniştilor în Catalogul firmelor;” 
 

Se elimină. 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
 

 

6. Art.28. - (2) Camera Naţională 
îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale: 
d) are şi poate constitui societăţi 
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; 

4. 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 fară 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;” 
 

1. Nemodificat 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
 

 

7.  5. După articolul 28 se introduc două noi 
articole, art.281 și art.282, cu următorul 
cuprins: 
„Art.281. – (1) Catalogul firmelor este public 
și reprezintă evidența tuturor profesioniștilor, 
întocmită și realizată periodci de către Camera 
Națională, care este corelat cu înregistrările 
efectuate în registrul comerțului, potrivit 
alin.(1) și (21) al art.1 al Legii nr.26/1990 

Se elimină. 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
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privind registrul comerțului, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(2) În termen de 15 zile de la înmatricularea în 
registrul comerțului în vederea desfășurării 
activității, profesioniștii sunt obligați să solicite 
înscrierea în Catalogul firmelor ținut de 
Camera Națională. 
(3) În termen de 15 zile de la înregistrarea 
menţiunilor prevăzute de lege în registrul 
comerţului, profesioniştii înscrişi în Catalogul 
firmelor sunt obligaţi să comunice Camerei 
Naţionale modificările astfel survenite, în 
vederea actualizării înregistrărilor 
corespunzătoare în Catalogul firmelor. 
(4) Camera Naţională asigură, prin resurse 
proprii, ţinerea în sistem electronic a 
Catalogului firmelor, inclusiv formularele de 
înscriere, respectiv de înregistrare a 
modificărilor, precum şi de confirmare a 
înscrierii, respectiv, a înregistrării 
modificărilor, care se eliberează solicitantului 
în termen de 15 zile de la solicitare, urmare 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.(9). 
(5) Pentru corelarea integrală şi funcţională a 
datelor înscrise în Catalogul firmelor cu 
înscrierile efectuate în registrul comerţului şi 
asigurarea conformităţii evidenţei acestora, 
Camera Naţională şi Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului încheie un protocol de 
colaborare corespunzător, care se afişează pe 
paginile proprii de internet. 
(6) Formularele de înscriere, respectiv de 
înregistrare a modificărilor survenite în 
Catalogul firmelor cuprind următoarele 
informaţii: 
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a) denumirea firmei comerciale şi sediul 
acesteia; 
b) punctele de lucru şi sucursalele acesteia; 
c) domeniile de activitate principal şi 
secundare; 
d) numărul, data şi organul emitent al 
autorizaţiei pentru exercitarea activităţii; 
e) codul unic de înregistrare atribuit conform 
legii; 
f) codul fiscal şi contul bancar; 
g) încadrarea în categoria IMM; 
h) datele de contact electronic ale firmei; 
i) datele de contact ale reprezentantului legal al 
firmei, cu respectarea reglementărilor privind 
protecţia datelor cu caracter personal. 
(7) Cu acordul expres al profesioniştilor, pentru 
îmbunătăţirea climatului de afaceri şi pentru 
creşterea calităţii actului comercial, în 
Catalogul firmelor pot fi înscrise, respectiv 
înregistrate, prin intermediul formularelor 
prevăzute la alin.(6) şi alte informaţii 
referitoare la poziţia financiară şi performanţa 
firmei. 
(8) Corespunzător înscrierii şi pentru 
asigurarea actualizării continue a evidenţei în 
Catalogul firmelor, profesioniştii achită 
Camerei Naţionale o contribuţie anuală 
constând în echivalentul în lei, la cursul 
comunicat de Banca Naţională a Românei 
corespunzător zilei efectuării plăţii, după cum 
urmează: 
a) 100 euro/an pentru întreprinderile mari; 
b) 75 euro/an pentru întreprinderile mijlocii; 
c) 50 euro/an pentru întreprinderile mici; 
d) 20 euro/an pentru microîntreprinderi; 
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e) 10 euro/an pentru persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi 
familiale. 
(9) Camera Naţională efectuează şi confirmă 
solicitanţilor înscrierile, respectiv înregistrările 
modificărilor în Catalogul firmelor, prin 
formulare specifice, după completarea corectă 
şi conformă de către aceştia a tuturor 
informaţiilor prevăzute la alin.(6). 
(10) Achitarea contribuţiei anuale se face până 
cel mai târziu în ziua depunerii situaţiilor 
financiare anuale prevăzute de lege în sarcina 
profesioniştilor şi constituie condiţie 
obligatorie pentru depunerea acestora la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice. 
(11) Până la 31 decembrie 2020, profesioniştii 
înregistraţi în registrul comerţului au obligaţia 
să solicite înscrierea în Catalogul firmelor. 
(12) Sumele obţinute din contribuţiile încasate 
potrivit prevederilor alin.(8) se utilizează de 
către Camera Naţională pentru activităţi de 
diplomaţie economică şi acordarea de servicii 
specializate de sprijin pentru 
internaţionalizarea afacerilor de tipul 
delegaţiilor, misiunilor şi forumurilor 
economice, târgurilor şi expoziţiilor interne şi 
internaţionale, precum şi pentru realizarea de 
studii şi analize relevante comunităţii de 
afaceri. 
 
Art.282. - (1) În primul an de la înfiinţare şi 
până la depunerea primelor situaţii financiare 
prevăzute de lege, profesionistul are obligaţia 
de certificare a administrării propriei activităţi 
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prin obţinerea unui certificat de competenţă 
acordat reprezentantului legal al acestuia, ca 
persoană împuternicită să îl reprezinte în 
raporturile cu terţii şi în justiţie. 
(2) Certificatul de competenţă se eliberează de 
către Camera Naţională urmare îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la alin.(4) şi a dovedirii 
absolvirii unui curs de instruire în domenii 
specifice administrării şi managementului 
afacerilor de către reprezentantul legal al 
profesionistului. 
(3) Lista cursurilor de instruire avute în vedere 
pentru eliberarea certificatului de competenţă, 
precum şi conţinutul acestuia sunt stabilite prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea 
ministerului reprezentativ pentru mediul de 
afaceri, în termen de 60 de zile de la publicarea 
în Monitorul Oficial al României, a prezentei 
legi. 
(4) În vederea obţinerii certificatului de 
competenţă, reprezentantul legal al 
profesionistului trebuie să îndeplinească, în 
mod cumulativ, următoarele condiţii: 
a) să fie apt din punct de vedere psihologic, 
atestat prin certificat medical de specialitate; 
b) să fie absolvent al învăţământului 
obligatoriu; 
c) să prezinte certificate de cazier judiciar, 
respectiv, fiscal, din care să rezulte că nu a fost 
condamnat pentru infracţiuni de natură 
comercială sau fiscală; 
d) împotriva sa să nu se fi pronunţat o hotărâre 
definitivă de atragere a răspunderii conform 
Legii nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu 



12 
 

modificările şi completările ulterioare, cu cel 
puţin cinci ani înainte de data solicitării, 
condiţie certificată prin declaraţie pe propria 
răspundere; 
e) să nu fi fost condamnat pentru infracţiunile 
de gestiune frauduloasă, abuz de încredere, 
abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, 
bancrută simplă, bancrută frauduloasă, 
deturnarea licitaţiilor publice, fals, uz de fals, 
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, 
dare sau luare de mită, precum şi de alte 
infracţiuni prevăzute de Legea nr.31/1990 a 
societăţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, condiţie certificată prin 
declaraţie pe propria răspundere. 
(5) Camera Naţională corelează informaţiile 
specifice profesioniştilor înscrişi în Catalogul 
firmelor cu cele corespunzătoare certificatelor 
de competenţă eliberate prin evidenţierea 
acestora în registrul administratorilor. 
(6) Pentru eliberarea şi evidenţa certificatelor 
de competenţă, Camera Naţională percepe 
tarife diferenţiate în funcţie de forma de 
organizare a profesionistului, care sunt stabilite 
prin hotărârea de Guvern prevăzută la alin.(3), 
care pot fi actualizate anual, la propunerea 
Camerei Naţionale, cu avizul Ministerului 
Finanţelor Publice. 
(7) Începând cu un an de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, depunerea situaţiilor 
financiare la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice, prevăzute de 
lege în sarcina profesioniştilor înregistraţi în 
registrul comerţului, este condiţionată de 
obţinerea certificatului de competenţă. 
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(8) Prevederile alin.(1)-(7) nu se aplică 
profesioniştilor încadraţi în categoria de 
„întreprinderi publice”, precum şi celor a căror 
activitate şi administrare este reglementată de 
legi speciale.” 
 

8.  
 
Art.34. - (1) Colegiul de conducere al 
Camerei Naţionale se compune din 27 
de membri, astfel: 
 
a) 22 de membri aleşi de adunarea 
generală dintre categoriile de membri 
prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a); 
 
b) 3 membri aleşi de adunarea 
generală din cadrul categoriei 
prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b); 
 
c) un membru ales de adunarea 
generală din cadrul categoriei 
prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. c); 
 
d) preşedintele Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional.  
 
 

6. Alineatul (1) al articolului 34 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Componenţa colegiului de conducere şi 
durata mandatului membrilor acestuia sunt 
stabilite prin statutul Camerei Naţionale, cu 
asigurarea reprezentativităţii tuturor 
categoriilor de membri ai Camerei 
Naţionale.” 
 

Se elimină. 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
 

 

9. Art.34. - (3) Mandatul membrilor 
colegiului de conducere este de 5 ani. 
 

7. Alineatul (3) al articolului 34 se abrogă. 
 

Se elimină. 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
 

 

10. Art.35. - Principalele atribuţii ale 
Colegiului de conducere al Camerei 
Naţionale sunt: 

8. La articolul 35, litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
,,b) asigură conducerea Camerei Naţionale 

2. Nemodificat 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
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b) asigură conducerea Camerei 
Naţionale; 
 

conform hotărârilor adunării generale;” 
 

 

11. Art.35. - Principalele atribuţii ale 
Colegiului de conducere al Camerei 
Naţionale sunt: 
e) redactează şi publică Buletinul 
Oficial al Camerei de Comerţ şi 
Industrie a României; 
 

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

3. Nemodificat 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
 

 

12.  
 
Art.36. - (3) Mandatul preşedintelui şi 
vicepreşedinţilor este de 5 ani şi poate 
fi reînnoit o singură dată. 

10. La articolul 36 alineatul (3) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
„(3) Durata mandatului preşedintelui şi al 
vicepreşedinţilor este corelată cu durata 
mandatului membrilor colegiului de 
conducere, conform prevederilor statutului 
propriu.” 
 

Se elimină. 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
 

 

13.  
 
Art.36. - (4) Alegerea membrilor 
colegiului, a preşedintelui şi a 
vicepreşedinţilor se face prin vot secret. 

11. La articolul 36 alineatul (4) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
„(4) Alegerea membrilor colegiului, a 
preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin 
vot secret, conform prevederilor statutului 
propriu.” 
 

4. Nemodificat 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
 

 

14. Art.39. - Preşedintele Camerei 
Naţionale are următoarele atribuţii 
principale: 
 

12. După litera a) a articolului 39 se 
introduce o nouă literă, lit.a1), cu următorul 
cuprins: 
„a1) asigură întocmirea şi publicarea 
Buletinului Oficial al Camerei Naţionale, cu 
aprobarea biroului de conducere;” 
 

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;” 
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Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 

15.  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 se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
 

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. 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

16.   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. 
(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 
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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) atrag nulitatea absolută a hotărârii de 
transmitere a proprietăţii şi repunerea în 
situaţia anterioară. 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
industrii și servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
DUNAVA COSTEL NECULAI 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
BUMB SORIN-IOAN 
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