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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti, 10.06.2021 
     PLx. 369/2020 
      

 
R A P O R T     

asupra  
Proiectului de Lege  pentru modificarea camerelor de comerț din România 

nr.335/2007 

 
 

În conformitate cu dispozițiile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și com pletările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență , cu Proiectul de 

Lege pentru modificarea camerelor de comerț din România nr.335/2007 , trimis cu 

adresa nr. PLx 369/2020. 

Senatul, în şedinţa din data de 10 iunie 2020, a adoptat proiectul de lege. 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 410/30.04.2020, a avizat favorabil inițiativa, cu 

observaţii şi propuneri. 

Guvernul României, prin adresele cu nr. 957/DPSG/02.06.2020 și 

nr.2957/19.04.2021, a transmis Parlamentului punctele de vedere prin care nu susține 

adoptarea inițiativei legislative.   
 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.4 lit.j) şi art.28 

alin.(2) lit.i) din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/2007, în scopul instituirii 

unor măsuri urgente în domeniul social şi economic, având în vedere situaţia excepţională 

determinată de răspândirea virusulului SARS-CoV-2 pe teritoriul României. Astfel, se vizează 

exonerarea companiilor de plata tarifelor necesară pentru avizarea de către Camera de 

Comerţ şi Industrie a României a existenţei cazului de forţă majoră şi a influenţei acestora 

asupra executării obligaţiilor comerciale pe perioada stării de urgenţă. 
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În conformitate cu dispozițiile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități a examinat proiectul de lege în şedinţa desfășurată în sistem hibrid 

(fizic/online), în data de 10 iunie 2021.  

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea 

Proiectului de Lege pentru modificarea camerelor de comerț din România nr.335/2007 , ca 

rămas fără obiect.  

  

 Conform dispozițiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

  

 

                  PREŞEDINTE,                                                                                     SECRETAR,                                                                                                                                     

Mihai Alexandru Badea                                                           Ladányi László Zsolt 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

              Alina Grigorescu 
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