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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 14.12.2021 
                                                        Nr.4c-3/373/2020 

 
  
 
 
Către,  

Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Doamnei Preşedinte Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 
 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra cererii de 

reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de 

comerț din România nr.335/2007, cu care comisiile noastre au fost sesizate în 

fond, transmisă cu adresa nr.P.L.x. 452/2020/2021 din 8 octombrie 2019, în 

vederea întocmirii raportului comun. 

      

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 București, 14.12.2021 
                                                        Nr.4c-3/373/2020 

 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 

 
 

În conformitate cu prevederile art.140 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate cu cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007, trimisă cu adresa nr.PL.x 425/2020/2021 din 15 
noiembrie 2021, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/373/2020 din 15 noiembrie 2021. 

Această lege, adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin.(2) din 
Constituția României, republicată, a fost transmisă, spre promulgare, Președintelui României la data de 07 septembrie 2020. 

În conformitate cu dispozițiile art.77 alin.(2) din Constituția României, republicată, Președintele României a formulat cererea 
de reexaminare asupra legii transmisă spre promulgare, supunând atenției faptul că: 

- constrângerile legislative deja stabilite prin art.III alin.(1) şi (4) - ce se constituie în premisele unor garanţii legitime pentru 
aducerea la îndeplinire a finalităţii urmărite prin transferul de proprietate - nu sunt suficiente pentru asigurarea punerii în aplicare a 
proiectului de dezvoltare; 

- stabilirea interdicţiei de vânzare, de ipotecare, ori de schimbare a destinaţiei (desfăşurarea exclusiv a activităţii specifice 
CCIR cu caracter de continuitate), corelativ cu precaritatea normei de la art. III alin. (5) din legea supusă reexaminării, nu poate avea 
valoarea unei garanţii suficiente; 

- sintagma „hotărâre de transmitere a proprietăţii” este lipsită de claritate, întrucât permite fie interpretarea că legiuitorul a 
avut în vedere transmiterea dreptului de proprietate privată din patrimoniul statului în patrimoniul CCIR, fie că s-a avut în vedere 
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transmiterea dreptului de proprietate privată din patrimoniul CCIR în patrimoniul unei alte entităţi. Nulitatea absolută a „hotărârii de 
transmitere a proprietăţii" nu are cum să intervină ca sancţiune civilă pentru încălcarea fiecăreia dintre interdicţii prin hotărâre a CCIR, 
întrucât nu în toate cele trei ipoteze enumerate la art.III alin.(4) din legea supusă reexaminării operează o transmitere a proprietăţii; 

- sintagma „repunere în situaţia anterioară”, din cuprinsul art.III alin.(5), ridică - la rândul ei - o serie de probleme din 
perspectiva clarităţii normei. Această perspectivă anulează însă orice idee de garanţie necesară şi suficientă de valorificare a potenţialului 
economic al acestor terenuri pentru aducerea la îndeplinire a scopului urmărit. Precaritatea normei de la art.III alin.(5) mai ridică o problemă 
din perspectiva alegerii sancţiunii civile aplicabile. Alegerea nulităţii absolute ca sancţiune de drept civil aplicabilă „hotărârii de transmitere 
a proprietăţii” este de natură să sporească confuzia şi să permită interpretarea că legiuitorul a avut în vedere hotărârea CCIR (deşi prin 
aceasta nu are loc o veritabilă transmitere de proprietate) de încălcare a uneia dintre cele trei interdicţii, iar nu hotărârea de Guvern 
prevăzută la art.III alin.(3). Aceasta întrucât cauzele nulităţii sunt întotdeauna contemporane momentului încheierii actului juridic. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat legea cu amendamente admise, în ședința din 10 noimebrie 2021. 

În conformitate cu prevederile art.63, ale art.64 și ale art.131 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a reluat dezbaterile asupra legii în raport cu solicitările formulate 
în cererea de reexaminare, în ședința din data de 14 decembrie 2021. 

În urma examinării cererii de reexaminare formulată de Președintele României și a legii, precum și a opiniilor exprimate de 
membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din 
România nr.335/2007, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Camerei de Comerț și Industrie a României domnul Mihai 
Daraban – președinte. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu  modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 
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Anexa 
 

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

Nr. 
crt. 

Text Lege nr335/2007,  
cu modificările și completările 

ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
pentru modificarea și completarea Legii 

camerelor de comerț din România 
nr.335/2007 

 

Nemodificat  

2.  Art.I. - Legea camerelor de comerț din 
România nr.335/2007, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.836 din 6 
decembrie 2007, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 

Nemodificat  

3. 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; 

1. La articolul 28 alineatul (2), litera d) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„d) are și poate constitui societăți și orice alte 
forme de asociere economică necesare 
desfășurării activității specifice, cum sunt, 
dar fără a fi limitative, cele pentru 
organizarea de târguri și expoziții, pentru 
publicitate și reclamă comercială, protecția 
proprietății intelectuale și orice alte activități  

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
  și prestări de servicii în folosul comunității de 

afaceri, inclusiv pentru implicarea în 
realizarea de proiecte de dezvoltare urbană 
durabilă menite să susțină mediul de 
afaceri;” 
 

  

3. Art.35. - Principalele atribuţii ale 
Colegiului de conducere al 
Camerei Naţionale sunt: 
b) asigură conducerea Camerei 
Naţionale; 
 

2. La articolul 35, litera b) se modifică și va 
avea următorul 
cuprins: 
„b) asigură conducerea Camerei Naționale, 
conform hotărârilor adunării generale;” 
 

Nemodificat  

4. 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; 
 

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

Nemodificat  

5.  
 
Art.36. - (4) Alegerea membrilor 
colegiului, a preşedintelui şi a 
vicepreşedinţilor se face prin vot 
secret. 

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

Nemodificat  

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

5. La articolul 39, după litera a) se introduce 
o nouă literă, litera a1), cu următorul 
cuprins: 
„a1) asigură întocmirea și publicarea 
Buletinului Oficial al Camerei de Comerț și 

Nemodificat  
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Industrie a României, cu aprobarea biroului de 
conducere;” 
 

7.  Art.II. - Legea camerelor de comerț din 
România nr.335/2007, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.836 din 6 
decembrie 2007, cu modificările și 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. 
 

Nemodificat  

8.  Art.IIL - (1) Terenurile proprietate privată a 
statului transmise în folosința gratuită a 
Camerei de Comerț și Industrie a României 
până la data intrării în vigoare a prezentei legi 
și care nu sunt revendicate, se transmit cu titlu 
gratuit în proprietatea Camerei de Comerț și 
Industrie a României, în scopul desfășurării 
exclusiv a activității specifice cu caracter de 
continuitate și al realizării în termen de 
maximum 40 de ani de la data dobândirii 
dreptului de proprietate, de proiecte de 
dezvoltare urbană durabilă pe terenurile 
respective, menite să susțină mediul de afaceri. 
(2) În cazul terenurilor menționate la alin.(1) 
pentru care există cereri de restituire în curs de 
soluționare, 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, la inițiativa 
Secretariatului General al Guvernului, verifică 

Art.III. – (1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
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îndeplinirea condițiilor legale prevăzute la 
alin.(1) și (2) și adoptă hotărârea prin care se 
transmite cu titlu gratuit dreptul de proprietate 
asupra terenurilor prevăzute la alin.(1), în 
termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. Pentru terenurile 
prevăzute la alin.(2), termenul de 30 de zile 
curge de la data soluționării definitive a 
cererilor de revendicare. 
(4) Nerespectarea dispozițiilor alin.(l) și (2) 
atrage nulitatea absolută, totală sau parțială, a 
hotărârii de guvern adoptate în condițiile 
alin.(3) și repunerea în situația anterioară, cu 
consecința revenirii în proprietatea privată a 
statului a terenurilor care nu îndeplinesc 
condițiile legale pentru a fi transmise cu titlu 
gratuit în baza prezentei legi. 
(5) Fără a aduce atingere posibilității de 
constituire și de exercitare a celorlalte drepturi 
reale prevăzute la art.551 din Codul civil 
necesare realizării scopului menționat la 
alin.(1), dreptul de proprietate prevăzut la 
art.551 pct.1 din Codul civil dobândit de 
Camera de Comerț și Industrie a României în 
condițiile prezentei legi, asupra terenurilor 
prevăzute la alin.(1), nu poate fi vândut, donat, 
adus ca aport la capitalul social al unei societăți 
comerciale sau dat în plată pentru stingerea 
unor obligații și nu poate fi ipotecat timp de 49 
de ani de la data dobândirii, iar destinația 
terenurilor stabilită conform alin.(1) nu poate fi 
schimbată în același termen, sub sancțiunea 
nulității absolute a actelor juridice de 
înstrăinare, de ipotecare sau de schimbare a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Fără a aduce atingere 
posibilității de constituire și de 
exercitare a celorlalte drepturi 
reale prevăzute la art. 551 din 
Codul civil necesare realizării 
scopului menționat la alin. (1), 
dreptul de proprietate prevăzut la 
art. 551 pct. 1 din Codul civil 
dobândit de Camera de Comerț și 
Industrie a României în condițiile 
prezentei legi, asupra terenurilor 
prevăzute la alin. (1), nu poate fi 
vândut, donat, adus ca aport la 
capitalul social al unei societăți 
reglementate de Legea nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările și completările 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform art.77 din Legea 
nr.76/2012. 
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destinației terenurilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Nerespectarea dispozițiilor alin.(1) 
constând în nerealizarea de proiecte de 
dezvoltare urbană durabilă pe terenurile 
transmise în proprietate în baza prezentei legi 
în termenul prevăzut la alin.(1), precum și 

ulterioare, sau dat în plată pentru 
stingerea unor obligații și nu poate 
fi ipotecat timp de 49 de ani de la 
data dobândirii, iar destinația 
terenurilor stabilită conform alin. 
(1) nu poate fi schimbată în același 
termen, sub sancțiunea nulității 
absolute a actelor juridice de 
înstrăinare, de ipotecare sau de 
schimbare a destinației terenurilor. 
 
Dep.Sándor Bende – UDMR 
Dep.Ioan Mang – PSD 
Dep.Mircea Roșca – PNL 
Dep.Ilie Toma – PSD 
Dep.Bogdan Gheorghe Trif – PSD 
Dep.Florin Alexandru Alexe – PNL 
Dep.Claudiu Augustin Ilișanu – 
PSD (în locul dep.Ana-Maria 
Cătăuță) 
Dep.Claudiu Manta – PSD 
Dep.Dumitru Mărculescu – PNL 
Dep.Nicu Niță – PSD (în locul 
dep.Vlad-Piedone Popescu) 
Dep.Ana-Loredana Predescu – 
PSD 
Dep.Florin-Lucian Pușcașu – AUR 
Dep.Elena Stoica – PSD 
 
(6) Nerespectarea dispozițiilor alin. 
(1) constând în nerealizarea de 
proiecte de dezvoltare urbană 
durabilă pe terenurile transmise în 
proprietate în baza prezentei legi în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corectură necesară. 
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nerespectarea dispozițiilor alin.(5) se 
sancționează cu inexistența de drept, totală sau 
parțială, a hotărârii de transmitere cu titlu 
gratuit a dreptului de proprietate și repunerea în 
situația anterioară, cu consecința revenirii în 
proprietatea privată a statului, libere de orice 
drepturi constituite asupra lor, a terenurilor 
care nu au fost incluse într-un proiect de 
dezvoltare urbană durabilă sau cu privire la 
care nu au fost respectate oricare dintre 
interdicțiile menționate la alin.(5) anterior 
împlinirii termenului. în cel mult 30 zile de la 
data împlinirii termenului prevăzut la alin.(1) 
sau după caz, în cel mult 30 de zile de la data 
rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de 
constatare a nulității actului juridic încheiat cu 
nerespectarea dispozițiilor alin.(5), Guvernul 
României, la inițiativa Secretariatului General 
al Guvernului, va adopta o hotărâre prin care 
va constata inexistența hotărârii de transmitere 
cu titlu gratuit a dreptului de proprietate în 
condițiile legii și va înscrie în inventarul 
bunurilor aparținând domeniului privat al 
statului terenurile revenite în proprietatea 
statului. Hotărârea de guvern emisă în temeiul 
alin.(6) poate fi atacată în condițiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

termenul prevăzut la alin. (1), 
precum și nerespectarea 
dispozițiilor alin. (5) se 
sancționează cu inexistența de 
drept, totală sau parțială, a hotărârii 
de transmitere cu titlu gratuit a 
dreptului de proprietate și 
repunerea în situația anterioară, cu 
consecința revenirii în proprietatea 
privată a statului, libere de orice 
drepturi constituite asupra lor, a 
terenurilor care nu au fost incluse 
într-un proiect de dezvoltare 
urbană durabilă sau cu privire la 
care nu au fost respectate oricare 
dintre interdicțiile menționate la 
alin. (5) anterior împlinirii 
termenului. În cel mult 30 de zile 
de la data împlinirii termenului 
prevăzut la alin. (1) sau după caz, 
în cel mult 30 de zile de la data 
rămânerii definitive a hotărârii 
judecătorești de constatare a 
nulității actului juridic încheiat cu 
nerespectarea dispozițiilor alin. (5), 
Guvernul României, la inițiativa 
Secretariatului General al 
Guvernului, va adopta o hotărâre 
prin care va constata inexistența 
hotărârii de transmitere cu titlu 
gratuit a dreptului de proprietate în 
condițiile legii și va înscrie în 
inventarul bunurilor aparținând 
domeniului privat al statului 
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(7) Dispozițiile prezentei legi se completează, 
în măsura în care nu contravin, cu cele ale 
Codului de procedură civilă și ale Codului 
civil. 
 

terenurile revenite în proprietatea 
statului. Hotărârea Guvernului 
emisă în temeiul prezentului 
alineat poate fi atacată în 
condițiile legii. 
 
Dep.Sándor Bende – UDMR 
Dep.Ioan Mang – PSD 
Dep.Mircea Roșca – PNL 
Dep.Ilie Toma – PSD 
Dep.Bogdan Gheorghe Trif – PSD 
Dep.Florin Alexandru Alexe – PNL 
Dep.Claudiu Augustin Ilișanu – 
PSD (în locul dep.Ana-Maria 
Cătăuță) 
Dep.Claudiu Manta – PSD 
Dep.Dumitru Mărculescu – PNL 
Dep.Nicu Niță – PSD (în locul 
dep.Vlad-Piedone Popescu) 
Dep.Ana-Loredana Predescu – 
PSD 
Dep.Florin-Lucian Pușcașu – AUR 
Dep.Elena Stoica – PSD 
 
(7) Nemodificat 

 
 
 
 


