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STATUTUL CAMEREI NAŢIONALE 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Camera 

Naţională, este organizaţie neguvernamentală, apolitică, autonomă, nonprofit, de utilitate publică, 

cu personalitate juridică, ce reprezintă, sprijină şi apără interesele generale ale comunităţii de 

afaceri din România, urmărind promovarea şi dezvoltarea industriei, comerţului, serviciilor şi 

agriculturii, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă. 

Art. 2 Camera Naţională este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi cu prevederile prezentului statut. 

Art. 3 Camera Naţională este continuatoarea de drept a Camerei de Comerţ şi Industrie a 

României, indiferent de forma de organizare şi funcţionare sau de denumirea avută de la înfiinţare 

şi până în prezent. 

Art. 4 Elementele de identitate vizuală ale Camerei Naţionale cuprind simbolul Camerei 

Naţionale şi denumirea „Camera de Comerţ şi Industrie a României / Camera Naţională", aşa cum 

sunt acestea descrise individual în Anexa 1. 

Art. 5 Sediul Camerei Naţionale este în București, b-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3, 

România. 

 

CAPITOLUL II  

MEMBRII CAMEREI NAŢIONALE 

 

Art. 6 Membrii Camerei Naţionale pot fi: 

a) Membri de drept, categorie alcătuită din camerele de comerț județene, astfel cum sunt definite 

de Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare;  

b) Membri asociaţi, categorie alcătuită din persoane juridice înscrise în Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor sau în Registrul Patronatelor; 

c) Membri de onoare, categorie alcătuită din persoane fizice, personalităţi care s-au remarcat în 

domeniile de interes ale Camerei Naționale și care, prin activitatea lor, sprijină organizația în 

realizarea obiectivelor acesteia. 

Art. 7 Persoanele juridice prevăzute în art. 6 lit. a) pot obţine calitatea de membru de drept 

prin aderare. 

Art. 8 Membri asociați pot fi persoanele juridice prevăzute la art. 6 lit. b) care, prin statutul 

și activitatea lor, contribuie la sprijinirea și dezvoltarea mediului de afaceri și care solicită aderarea, 

potrivit Anexei 2 la prezentul Statut. Cererea este supusă aprobării Colegiului de Conducere, care 

se pronunţă în prima sesiune după înregistrare. Respingerea cererii poate fi contestată în maximum 

30 de zile de la comunicare, contestaţie asupra căreia se pronunţă Adunarea Generală, în prima 

şedinţă. 

Art. 9 Membrii de onoare pot obţine această calitate la propunerea scrisă a unui membru al 

Camerei Naţionale, însoţită de acceptul olograf al persoanei şi de un curriculum vitae al acesteia. 

Propunerea este supusă aprobării Colegiului de Conducere, care se pronunţă în prima sesiune după 

înregistrare. Respingerea propunerii poate fi contestată în maximum 30 de zile de la comunicare, 

contestaţie asupra căreia se pronunţă Adunarea Generală, în prima şedinţă. 

Art. 10 (1) Membrii de drept şi membrii asociaţi au obligaţia de a achita cotizaţia până la 

finele semestrului I al anului în curs. 
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(2) Încălcarea acestei prevederi de către membrii de drept poate duce la aplicarea următoarelor 

sancțiuni, propuse de Biroul de Conducere și avizate de Colegiul de Conducere: 

a) pierderea dreptului de vot pe o perioadă egală cu perioada neachitării cotizației; 

b) pierderea dreptului de a fi ales în următorul ciclu electoral în oricare dintre funcţiile de 

conducere ale Camerei Naționale (Comitete, Colegiu de Conducere, Birou de Conducere, 

Preşedinte). 

(3) Nerespectarea, de către membrii asociați, a obligației prevăzute la alin. (1) are drept efect 

pierderea calității de membru. 

Art. 11 Nu pot fi membri ai Camerei Naționale: interzișii, cei puși sub control judiciar și 

cei care au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin 

nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune 

fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 

banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de 

terorism, republicată, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 12 Membrii au următoarele drepturi: 

1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi în organismele de lucru ale Camerei 

Naţionale; 

2. să participe, în condiţiile prezentului statut, la întrunirile organelor de conducere alese şi 

organismelor de lucru ale Camerei Naţionale; 

3. să participe la cursurile, conferinţele şi la celelalte acţiuni organizate de Camera Naţională 

pentru formarea şi perfecţionarea profesională; 

4. să participe, cu prioritate, la constituirea de către Camera Naţională de societăţi sau alte forme 

asociative, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor şi al comunităţii de afaceri; 

5. să beneficieze de sprijinul şi promovarea Camerei Naţionale în îndeplinirea activităţii lor; 

6. să beneficieze de reprezentarea Camerei Naţionale în raporturile lor cu autorităţile publice din 

ţară şi cu organisme specializate din străinătate; 

7. să propună activităţi pentru interesul membrilor în conformitate cu prevederile legale; 

8. să iniţieze moţiuni de cenzură în condiţiile prezentului statut; 

9. membrii de drept au drept de vot deliberativ, izvorât din obligaţia contribuţiei legale la veniturile 

Camerei Naţionale. 

Art. 13 Membrii au următoarele obligaţii: 

1. să respecte prevederile Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului statut, precum şi hotărârile organelor de 

conducere ale Camerei Naţionale; 

2. să dea tot concursul lor pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite; 

3. să achite tariful de înscriere şi cotizaţia stabilite de către Adunarea Generală, până la finalul 

semestrului I al anului în curs; 

4. să furnizeze informaţiile şi documentele stabilite prin lege sau cerute de Camera Naţională 

pentru îndeplinirea atribuţiilor acesteia; 

5. să sesizeze Camera Naţională despre problemele care privesc interesele membrilor, în 

vederea apărării şi promovării acestora; 

6. membrii de drept au obligaţia de a achita contribuţia prevăzută de lege pentru acoperirea, în 

parte, a cheltuielilor de funcţionare a Camerei Naţionale, conform hotărârii Adunării Generale, 

luată după consultarea tuturor camerelor judeţene. 

Art. 14 Pierderea calităţii de membru al Camerei Naţionale.  

1. Membrii Camerei Naţionale pierd această calitate prin:  

a. renunţarea la calitatea de membru, exprimată în scris;  

b. neparticiparea repetată şi nemotivată la lucrările organelor de conducere sau a organismelor de 

lucru din care fac parte;  
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c. dizolvarea, în condiţiile legii, a persoanei juridice;  

d. decesul persoanei fizice; 

e. neplata în termen a cotizaţiei sau a contribuţiei instituite conform prezentului statut;  

f. organizarea de activităţi de concurenţă neloială Camerei Naţionale, camerelor de comerţ judeţene 

şi camerelor de comerţ bilaterale;  

g. săvârşirea unor fapte grave prin care se încalcă prevederile legii şi ale statului. 

2. Pierderea calităţii de membru se constată sau, după caz, se dispune de către Colegiul de 

Conducere al Camerei Naţionale. Decizia Colegiului de Conducere privind pierderea calităţii de 

membru se comunică în scris membrului  şi poate fi contestată la prima Adunare Generală în 

cadrul căreia se dezbate şi se adoptă o hotărâre.  

3. Membrii de drept nu-şi pot pierde această calitate decât prin abrogarea actului normativ prin care 

au fost înfiinţaţi. 

4. Membrii care au pierdut această calitate, o pot redobândi cu aprobarea Adunării Generale, luată 

la un interval de cel puţin 6 luni de la pierderea calităţii.  

5. Membrii organelor de conducere alese nu îşi mai pot exercita funcţiile:  

a. prin pierderea calităţii de membru al Camerei Naţionale;  

b. pentru neparticiparea repetată si nemotivată la lucrările organismelor în care au fost aleşi;  

c. la încetarea mandatului. 

 

CAPITOLUL III  

ATRIBUŢIILE CAMEREI NAŢIONALE 

 

Art. 15 Camera Naţională este organizație de utilitate publică, ce are ca atribuţii principale 

sprijinirea și apărarea intereselor generale ale comunității de afaceri din România. 

Art. 16 Camera Naţională îşi exercită competenţele în interesul comunităţii de afaceri și al 

membrilor săi, prin atribuţiile instituite prin lege şi prezentul statut: 

1. reprezintă, faţă de Guvern şi autorităţi centrale, precum şi pe plan internaţional, membrii săi în 

probleme de interes general; 

2. organizează târguri naţionale şi internaţionale ale României şi participarea României la târguri şi 

expoziţii în străinătate sub pavilion naţional; 

3. are şi poate constitui societăţi 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. organizează activitatea de mediere şi de soluţionare prin arbitraj a litigiilor comerciale şi civile 

interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de regulile de 

procedură proprii, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România 

este parte; 

5. poate organiza reprezentanţe în străinătate şi poate desemna un reprezentant pe lângă 

„Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană"; 

6. eliberează, la cerere, certificate de origine a mărfurilor, certificate preferenţiale vamale şi 

carnete pentru admitere temporară a mărfurilor, cu scutire de taxe vamale, conform procedurilor 

proprii; 

7. eliberează, la cerere, certificate de atestare privind adnotările şi modificările în situaţia juridică 

economico-financiară a firmelor; 

8. propune caracteristicile elementelor de identitate vizuală ale Camerelor Judeţene, care atestă 

calitatea de membru de drept al Camerei Naționale; 

9. ţine evidenţa proprie a comercianţilor şi a emblemelor comerciale la nivel naţional în Catalogul 

Firmelor; 

10. elaborează normele și metodologia pentru efectuarea înscrierii unitare, pentru toate 

Camerele de Comerţ Judeţene, în Catalogul Firmelor; 
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11. avizează, la cerere, modelele de formulare de facturi, procurile şi alte documente pentru 

comerţul internaţional, conform procedurilor proprii; 

12. avizează, la cerere, pentru comercianţii din România, pe bază de documentaţie, existenţa 

cazurilor de forţă majoră şi efectele acestora asupra executării obligaţiilor comerciale interne şi 

internaţionale, conform procedurilor proprii; 

13. organizează Topul Naţional al Firmelor din România şi alte topuri de anvergură naţională şi 

internaţională, conform procedurilor proprii; 

14. încheie şi pune în practică acorduri/protocoale atât pe plan internaţional, cât şi cu autorităţile 

administraţiei publice centrale, acestea din urmă fiind obligate să-i acorde sprijin şi să-i pună la 

dispoziţie informaţiile cu caracter public necesare derulării activităţii, conform 

legii; 

15. poate prezenta instituţiilor şi persoanelor abilitate, prin consultarea membrilor, propuneri 

privind promovarea de proiecte de acte normative; 

16. exercită atribuţii conform dispoziţiilor Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri; 

17. în exercitarea atribuţiilor sale privind bursele de mărfuri, Camera Naţională emite acte 

specifice, cum ar fi: regulamente, norme, instrucţiuni, dispuneri de măsuri, atestate, interpretări. 

Actele emise se publică, după caz, în Monitorul Oficial şi/sau pe site-ul CCIR; 

18. participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate 

pe lângă autorităţile / organismele publice centrale şi informează membrii; 

19. sprijină Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene pentru a deveni membre ale comisiilor, 

consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile publice la nivel 

judeţean şi local precum şi pe lângă structurile regionale; 

20. coordonează activitatea agenţilor de înregistrare în calitate de operator autorizat al Arhivei 

Electronice de Garanţii Reale Mobiliare; 

21. facilitează autorizarea Camerelor de Comerţ şi Industrie Judeţene ca operatori, la nivel 

judeţean, pentru serviciile pe care Camera Naţională le dezvoltă la nivel naţional; 

22. elaborează studii privind evoluţia economiei la nivel naţional, regional, judeţean sau local, în 

colaborare cu membrii săi sau cu alţi parteneri din domeniul public sau privat şi publică anual un 

raport privind starea economiei naţionale; 

23. pune la dispoziţia Guvernului şi autorităţilor publice centrale informaţii şi opinii motivate 

asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei, pe domenii; 

24. avizează înfiinţarea Camerelor de Comerţ Bilaterale, în condiţiile legii; 

25. elaborează, prin consultarea membrilor săi, metodologii, norme de aplicare a legislaţiei şi 

proceduri de lucru în care sunt implicate Camerele de Comerţ; 

26. realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes naţional: parcuri industriale 

ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare 

tehnologică, centre de afaceri, complexe expoziţionale, pieţe virtuale; 

27. sprijină Camerele judeţene în vederea organizării de târguri şi expoziţii locale şi regionale, 

naţionale şi internaţionale; 

28. organizează cursuri de specializare sau perfecţionare pentru salariaţii şi managementul 

membrilor săi; 

29. administrează, în parteneriat cu Camerele Judeţene, Sistemul Naţional de Informaţii de 

Afaceri; 

30. sprijină membrii săi în vederea implementării sistemului de management al calităţii şi a altor 

reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora; 

31. armonizează, prin consultarea camerelor de comerţ, nomenclatorul de servicii al Sistemului 

Cameral; 

32. desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al comunităţii 

de afaceri conform procedurilor proprii; 
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33. sprijină şi desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în interesul Sistemului Cameral şi al 

comunităţii de afaceri; 

34. se implică în elaborarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, alături de 

instituţiile care au responsabilităţi în realizarea, protecţia şi valorificarea creaţiilor intelectuale. 

Totodată, Camera Naţională dezvoltă activităţi şi acţiuni specifice pentru susţinerea Strategiei 

naţionale prin creşterea gradului de informare a mediului de afaceri cu privire la importanţa creaţiei 

intelectuale în economie şi promovarea proprietăţii intelectuale în România; 

35. se implică în elaborarea Strategiei naţionale anticorupție, alături de instituţiile şi autorităţile 

specializate din România. Camera Naţională dezvoltă activităţi şi acţiuni specifice pentru 

susţinerea Strategiei naţionale anticorupție prin promovarea, în rândul comunității de afaceri din 

România, a unei culturi bazate pe respingerea tuturor formelor de corupție în relațiile cu sectorul 

public şi privat, prin aplicarea unor mecanisme instituționalizate de prevenire şi combatere la 

nivelul companiilor din România. 

36. se implică în elaborarea și implementarea Strategiilor naţionale cu impact asupra mediului de 

afaceri (ex.: Strategia națională pentru competitivitate, Strategia națională pentru dezvoltare 

economică etc.), alături de instituţiile şi autorităţile specializate din România; 

37. realizează activități de consiliere și orientare profesională, în beneficiul membrilor săi și al 

comunității de afaceri; 

38. publică Buletinul Oficial al Camerei Naţionale şi alte publicaţii; 

39. acordă distincţia Meritul Comercial persoanelor şi companiilor care au contribuit substanţial, 

prin activitatea lor la progresul economiei naţionale; 

40. îndeplineşte alte atribuţii conferite de legislaţia în vigoare şi/sau reglementări speciale. 

 

CAPITOLUL IV 

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CAMEREI NAŢIONALE 

 

 Art. 17 Organele de conducere ale Camerei Naţionale sunt: 

A. Adunarea Generală; 

B. Organe de conducere alese: 

1. Colegiul de Conducere. 

2. Biroul de Conducere. 

3. Preşedintele. 

C. Organe de conducere executive: 

1. Secretar General; 

2. Director Executiv; 

3. Director;  

4. Șef birou. 

 Art. 18  

1. Adunarea Generală are următoarea structură: 

a) membrii de drept; 

b) membrii asociaţi; 

c) membrii de onoare. 

Art. 19 Convocarea Adunării Generale: 

1. Adunarea Generală se întruneşte anual, în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori este necesar, în 

şedinţe extraordinare, la convocarea Preşedintelui Camerei Naţionale, sau, după caz, a unei treimi 

din membrii Colegiului de Conducere. 

2. În caz de refuz din partea Preşedintelui sau de incapacitate a acestuia, Adunarea Generală poate 

fi convocată de către Colegiul de Conducere, în urma cererii unei treimi din numărul de membri 

sau a unui număr de cel puţin jumătate din numărul total al membrilor de drept, precum şi la 

cererea Comisiei de Cenzori, în cazuri ce ţin de competenţa acesteia. 
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3. Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru şedinţa 

respectivă. 

4. Convocarea se va face prin scrisoare/fax/e-mail expediată către membri şi va cuprinde locul, 

data, ora şi ordinea de zi. 

5. Dacă în Adunarea Generală se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de 

statut ce cuprinde modificările propuse se transmite integral odată cu convocarea. 

6. Materialele în extenso ce vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale se vor posta pe intranetul 

Camerei Naţionale/poştă electronică sau letrică. 

7. Observaţiile şi propunerile referitoare la completarea ordinii de zi a Adunării Generale ordinare 

sau extraordinare vor fi formulate în scris şi transmise la Cabinetul Preşedintelui Camerei 

Naţionale cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă. 

8. Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din 

numărul membrilor de drept. 

9. Dreptul de reprezentare a membrilor de drept şi a membrilor asociaţi în Adunarea Generală se 

exercită de către conducătorul legal al persoanei juridice sau de către un reprezentant desemnat de 

acesta din cadrul organului de conducere al persoanei juridice respective cu împuternicire. 

Membrii de onoare îşi exercită acest drept personal. 

10. Lipsa nemotivată a oricărui membru la două şedinţe consecutive ale Adunării Generale atrage 

pierderea dreptului de a fi ales în organele de conducere şi în organismele de lucru ale Camerei 

Naţionale. 

11. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă 

convocare pentru o dată ce se va situa între a 7-a şi a 15-a zi de la data stabilită în prima convocare, 

când Adunarea Generală se consideră statutar constituită cu orice număr din membri de drept 

prezenţi. 

12. Adunarea Generală este condusă de către Preşedintele Camerei Naţionale sau de un membru al 

Biroului de Conducere, desemnat de către Preşedintele Camerei Naţionale sau de către Biroul de 

Conducere, în caz de incapacitate a Preşedintelui. 

Art. 20 Procedura de vot în cadrul Adunării Generale: 

1. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul 

membrilor de drept prezenţi. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. 

2. În caz de egalitate de voturi, prevalează votul Preşedintelui. 

3. La Adunarea Generală, membrii de drept au drept de vot deliberativ, iar celelalte categorii de 

membri au drept de vot consultativ. 

4. Alegerea sau revocarea membrilor Colegiului de Conducere, a Preşedintelui şi a 

Vicepreşedinţilor Camerei Naţionale se face prin vot secret, conform procedurii standard. 

5. În deschiderea Adunării Generale, Preşedintele de şedinţă va cere constituirea a două organe de 

lucru, dup ă cum urmează: 

a. secretariatul tehnic; 

b. comisia de numărare şi validare a voturilor. 

6. Organele de lucru vor funcţiona în baza uzanţelor. 

7. Organele de lucru vor fi desemnate prin vot deschis de către membrii prezenţi la Adunarea 

Generală. 

8. Comisia de numărare şi validare a voturilor este coordonată de către un membru de drept. 

9. Înainte de începerea dezbaterilor, Preşedintele de şedinţă va cere secretariatului tehnic 

verificarea numărului membrilor prezenţi, după Lista Nominală, document cu regim intern, semnat 

de către participanţii la Adunarea Generală. 

10. Coordonatorul Comisiei de numărare şi validare a voturilor va comunica Adunării Generale 

rezultatele verificării preluate de la secretariatul tehnic. 

11. În condiţiile întrunirii cvorumului, Preşedintele Camerei Naţionale declară Adunarea Generală 

statutară şi trece la aprobarea ordinii de zi. 



7 

 

12. Şedinţele Adunării Generale se stenografiază şi se înregistrează video şi audio, iar materialele-

martor se arhivează la Cabinetul Preşedintelui. 

13. Adunarea Generală îşi desfăşoară lucrările în şedinţe şi adoptă Hotărâri, prin votul majoritar al 

membrilor de drept. 

Art. 21 Adunarea Generală (AG) are următoarele atribuţii:  

1. dezbate probleme de interes general şi actual privind evoluţia economiei româneşti, promovarea 

economiei de piaţă, încurajarea liberei iniţiative şi adoptă hotărâri care reflectă poziţia membrilor 

Camerei Naţionale în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri 

corespunzătoare; 

2. dezbate şi aprobă raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul prezentat de 

Comisia de Cenzori privind activitatea financiar-economică desfăşurată între şedinţele Adunării 

Generale şi descărcarea de gestiune a organelor de conducere ale Camerei Naţionale; 

3. adoptă hotărâri în ceea ce priveşte patrimoniul Camerei Naţionale; 

4. aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Bilanţul Camerei Naţionale şi aprobă, dacă este cazul, 

rectificări bugetare; 

5. aprobă Statutul, modificările şi completările acestuia; 

6. adoptă statutul-cadru obligatoriu în elaborarea statutelor proprii ale Camerelor Judeţene; 

7. aprobă strategia, obiectivele şi programul de acţiuni al Camerei Naţionale; 

8. dezbate raportul anual al Camerei Naţionale privind starea economiei României; 

9. aprobă înfiinţarea Comitetelor şi Comisiilor de Lucru şi stabileşte componenţa acestora; 

10. alege prin vot secret, din rândul membrilor săi, Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, 

după următoarea procedură standard: 

a. Membrii Camerei Naţionale îşi depun candidatura la secretariatul tehnic. 

b. Secretariatul tehnic întocmeşte câte un tabel în ordinea alfabetică a candidaţilor, pentru fiecare 

grupă de candidaţi, în funcţie de categoria de membri pe care o reprezintă, respectiv: 

- Membri de drept - buletinul de vot nr. 1; 

- Membri asociaţi - buletinul de vot nr. 2; 

- Membri de onoare - buletinul de vot nr. 3; 

c. Unul dintre membrii secretariatului tehnic va da citire numelor candidaţilor şi datelor înscrise pe 

listă. 

d. Tabelele sunt multiplicate proporţional cu numărul membrilor prezenţi. Fiecare exemplar conţine 

datele Adunării Generale şi este ştampilat şi semnat pe verso de către Preşedintele de şedinţă şi de 

către coordonatorul secretariatului tehnic. 

Din acest moment, tabelele devin buletine de vot ce se vor înmâna sub semnătură fiecărui membru. 

e. Votul se exercită în cabina de vot. 

f. Fiecare membru îşi exprimă votul prin tăiere cu o linie orizontală, vizibilă, a acelor nume de 

candidaţi pe care îi exclude. 

Buletinul de vot valabil exprimat privind membrii de drept trebuie să conţină cel mult 22 (douăzeci 

şi două) de nume rămase netăiate. 

Buletinele de vot care conţin mai mult de 22 (douăzeci şi două) de nume sunt nule. Buletinele de 

vot valabil exprimate privind candidaţii din celelalte categorii de membri trebuie să conţină cel 

mult 3 (trei) nume pentru asociaţi şi 1 (unu) singur nume pentru membrii de onoare, rămase 

netăiate pe fiecare listă. 

Buletinele de vot care conţin mai mult de trei nume pentru membri asociaţi şi mai mult de un nume 

pentru membrii de onoare sunt nule. 

g. Buletinele de vot se depun în urnă. 

h. La finalul votului, Comisia de numărare şi validare a voturilor preia urna şi trece la operaţiunea 

de numărare şi înregistrare a buletinelor de vot exprimate. 

i. Buletinele de vot exprimate sunt semnate de toţi membrii Comisiei de numărare şi validare a 

voturilor. 



8 

 

j. Sunt aleşi în Colegiul de Conducere următorii membri: 

a) 22 de membri din categoria membrilor de drept în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

obţinute; 

b) 3 membri din categoria membrilor asociaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

exprimate; 

c) 1 membru din categoria membrilor de onoare, care a obţinut cel mai mare număr de voturi 

exprimate. 

k. În cazul necompletării componenţei Colegiului de Conducere din primul tur de scrutin, 

procedura de alegere se repetă până la completarea acestuia. În caz de egalitate de voturi, se va 

proceda la un tur de scrutin de departajare a candidaţilor. 

l. Rezultatul votului se consemnează într-un proces-verbal redactat în două exemplare originale, 

care se semnează de către toţi membrii Comisiei de numărare şi validare a voturilor şi se prezintă 

rezultatul votului în faţa Adunării Generale, prin citire, de către preşedintele de şedinţă. 

m. Procesul-verbal se semnează de către preşedintele de şedinţă, se contrasemnează de către 

coordonatorul Comisiei de numărare şi validare a voturilor, se ştampilează şi se înregistrează de 

către secretariatul tehnic. 

n. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la arhivă, iar un exemplar se ataşează dosarului 

care conţine toate documentele Adunării Generale respective şi care se predă în păstrare 

Secretarului General. 

101. nu pot face parte din organele de conducere alese ale Camerei Naţionale persoanele 

condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea 

încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 

infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 

precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, 

republicată, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare sau persoanele care au desfăşurat acţiuni menite să aducă un 

prejudiciu de imagine Camerei Naţionale şi Sistemului Cameral. 

11. În cazul vacantării unui loc în Colegiul de Conducere ca urmare a renunţării, înlocuirii, 

revocării sau decesului, se alege un membru al cărui mandat corespunde perioadei rămase din 

mandatul predecesorului său. 

În aceste cazuri procedura standard se modifică în sensul că înscrierea candidatului se face pe un 

buletin de vot şi se declară ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi exprimate. 

Pe buletinul de vot rămâne netăiat un singur nume care reprezintă candidatul ales. În caz de 

egalitate de voturi se supune la vot până la departajare. 

12. Dispune dizolvarea Colegiului de Conducere, în următoarele cazuri: 

a. Când Colegiul de Conducere se descompletează la mai puţin de jumătate plus unu din numărul 

membrilor aleşi; 

b. Pentru gestiune frauduloasă, care se va constata pe baza unui raport întocmit de Comisia de 

Cenzori sau în urma rezultatului definitiv al unei acţiuni de control al organelor autorizate legal; 

În caz de dizolvare a Colegiului de Conducere, Adunarea Generală va constitui un Colegiu 

interimar alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membrii de drept şi un preşedinte interimar ales dintre 

membrii Colegiului de Conducere interimar. 

Prin însăşi hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală va stabili drepturile şi obligaţiile Colegiului 

de Conducere interimar şi ale Preşedintelui interimar. 

Adunarea Generală va alege Colegiul de Conducere şi Preşedintele în termen de cel mult două luni. 

În situaţia dizolvării pentru gestiune frauduloasă, Comisia de Cenzori va stabili şi cuantumul 

daunelor şi persoanele de la care se recuperează. 

13. În situaţia prevăzută la pct. 12, alin. 2 Adunarea Generală, prin însăşi hotărârea de dizolvare, va 

constitui un Colegiu Interimar alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membrii de drept, şi va stabili 

atribuţiile acestuia, fixând data noilor alegeri. 
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14. Alege prin vot, Preşedintele Camerei Naţionale. Este ales candidatul care a obţinut cel mai 

mare număr de voturi exprimate din numărul membrilor de drept prezenţi. 

Alegerea Preşedintelui Camerei Naţionale se face dintre membrii Colegiului de Conducere după 

următoarea procedură: 

a. Candidaturile pentru funcţia de Preşedinte al Camerei Naţionale se depun la secretariatul tehnic. 

b. Secretariatul tehnic întocmeşte un tabel în ordinea alfabetică a candidaţilor pe care îl aduce la 

cunoştinţa Adunării Generale. 

c. Tabelul rezultat este multiplicat proporţional cu numărul membrilor prezenţi în Adunarea 

Generală. 

Fiecare exemplar conţine datele Adunării Generale şi este ştampilat şi semnat pe verso de către 

Preşedintele de şedinţă şi de către coordonatorul secretariatului tehnic. Din acest moment, tabelul 

devine buletin de vot ce se va înmâna fiecărui membru, sub semnătură. 

d. Votul se exercită în cabina de vot. 

e. Fiecare membru îşi exprimă votul prin tăiere cu o linie orizontală, vizibilă, a acelor nume de 

candidaţi pe care îi exclude. 

Buletinul de vot valabil exprimat privind candidaţii la funcţia de Preşedinte al Camerei Naţionale 

trebuie să conţină 1 (unu) singur nume rămas netăiat pe listă. Buletinele de vot care conţin mai 

mult de un nume netăiat sunt nule. 

f. Buletinele de vot se depun în urnă. 

g. La finalul votului, Comisia de numărare şi validare a voturilor preia urna şi trece la operaţiunea 

de numărare şi înregistrare a buletinelor de vot exprimate. 

h. Buletinele de vot exprimate sunt semnate de toţi membrii Comisiei de numărare şi validare a 

voturilor. 

i. Este ales Preşedinte al Camerei Naţionale candidatul care a obţinut cel puţin 22 de voturi din 

numărul membrilor de drept. 

j. În cazul în care niciun candidat nu a obţinut 22 de voturi din primul tur de scrutin, procedura de 

alegere a Preşedintelui Camerei Naţionale se repetă cu primii doi candidaţi în ordinea 

descrescătoare a numărului de voturi obţinute, respectându-se aceleaşi reguli. 

 k. În situaţia în care niciun candidat nu obţine 22 de voturi în urma celui de-al doilea tur de 

scrutin, se va relua procedura de vot. 

l. În caz de egalitate de voturi se va proceda la un tur de scrutin de departajare a candidaţilor. 

m. Procesul-verbal se semnează de către Preşedintele de şedinţă, se contrasemnează de către 

coordonatorul Comisiei de numărare şi validare a voturilor, se ştampilează şi se înregistrează de 

către secretariatul tehnic. 

n. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la arhivă, iar un exemplar se ataşează dosarului 

care conţine toate documentele Adunării Generale respective şi care se predă în păstrare 

Secretarului General. 

15. Alege şi revocă prin vot secret membrii Comisiei de Cenzori. 

16. Stabileşte nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Naţionale. 

17. Stabileşte, conform legii, cu consultarea tuturor Camerelor Judeţene şi cu votul majorităţii 

acestora, cota-parte din veniturile din cotizaţii ale Camerelor alocată pentru susţinerea activităţii 

Camerei Naţionale. 

18. Deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror probleme legate de activitatea Camerei Naţionale 

sau de desfăşurarea Adunării Generale. 

19. Ţine un Registru cu regim intern care va cuprinde toate procesele-verbale, semnate de către 

Preşedintele Camerei Naţionale şi de către Secretarul General. 

20. Stabileşte nivelul indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Colegiului de Conducere, a 

Preşedintelui Camerei de Comerţ si Industrie a României, a Preşedinţilor Comitetelor CCIR si a 

Membrilor Comisiei de Cenzori. 
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21. Dizolvă / demite / suspendă orice organ de conducere ales al Camerei Naţionale, prin 

adoptarea unei moţiuni de cenzură, în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care se încalcă 

prevederile legii şi ale Statutului, a nerespectării obligaţiilor şi atribuţiilor ce le revin conform 

prezentului statut, a nerespectării hotărârilor Adunării Generale, după următoarea procedură: 

a. Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor de 

drept şi se prezintă Adunării Generale. 

b. Moţiunea de cenzură se dezbate de către Adunarea Generală, în şedinţă extraordinară. 

Adresa de convocare a Adunării Generale împreună cu materialele care însoţesc moţiunea de 

cenzură se comunică membrilor Camerei Naţionale de către Preşedintele Camerei Naţionale sau de 

către un alt membru al Biroului de Conducere, în ziua depunerii moţiunii. 

a. În perioada în care se desfăşoară procedura moţiunii de cenzură, organul de conducere vizat de 

moţiune este suspendat de drept. 

b. Moţiunea de cenzură se adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor de drept. 

c. În cazul în care moţiunea este adoptată, organul de conducere este dizolvat/ demis. 

d. Adunarea Generală, prin însăşi hotărârea de dizolvare / demitere, alege un organ de conducere 

interimar, stabileşte atribuţiile acestuia şi data noilor alegeri. 

e. Adunarea Generală va alege un nou organ de conducere în locul celui dizolvat /demis, în termen 

de două luni de la dizolvare / demitere. 

22. Alege prin vot deschis dintre membri de drept, Preşedinţii Comitetelor Camerei Naţionale. 

23. Aprobă Regulamentul Cadru de Funcţionare şi Organizare al Comitetelor din cadrul Camerei 

Naţionale. 

24. Propune caracteristicile elementelor de identitate vizuală ale Camerelor Judeţene, care atestă 

calitatea de membru de drept al Camerei Naționale. 

Art. 22 Organisme de lucru în cadrul Camerei Naţionale:  

1. În cadrul Camerei Naţionale funcţionează 4 Comitete constituite pe domenii de activitate şi 

structurate pe Comisii de Lucru. Organizarea şi funcţionarea acestor organisme de lucru se 

stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat de Adunarea Generală a Camerei 

Naţionale.  

2. Din comisiile de lucru pot face parte toate categoriile de membri, oameni de afaceri şi 

reprezentanţi ai patronatelor, conform opţiunii proprii, făcută în scris şi/sau necesităţii reale ale 

Camerei. 

3. Preşedinţia fiecărui Comitet este asigurată de un membru de drept, iar această funcţie este 

asimilată funcţiei de Vicepreşedinte al Camerei Naţionale, la nivel de reprezentare. 

4. Preşedinţii Comitetelor Camerei Naţionale participă la şedinţele extraordinare ale Biroului de 

Conducere întrunite, de regulă, trimestrial. 

5. Preşedinţii Comitetelor Camerei Naţionale sunt aleşi de Adunarea Generală. 

 Art. 23 Sistemul Camerelor de Comerţ 

1. Sistemul Camerelor de Comerţ cuprinde: 

a. Camerele Judeţene; 

b. Camera de Comerţ şi Industrie a României; 

c. Camerele de Comerţ Bilaterale. 

2. Sistemul Camerelor de Comerţ se reuneşte, de regulă, anual, pentru a dezbate, analiza şi delibera 

în probleme de interes pentru buna funcţionare a Sistemului Camerelor de Comerţ. 

3. Camerele de Comerţ sunt reprezentate la Reuniunile Sistemului Camerelor de Comerţ de 

preşedintele ales sau prin mandatar, cu împuternicire de reprezentare, din conducerea camerei 

respective. 

4. Preşedintele ales al camerei de comerţ poate transmite dreptul de reprezentare pentru cel mult 

două Reuniuni, în mod justificat. 

5. Reuniunile Sistemului Camerelor de Comerţ sunt conduse de Preşedintele Camerei Naţionale 

sau de un membru ales prin vot deschis dintre membrii prezenţi. 
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6. Sistemul Camerelor de Comerţ funcţionează în baza unui Regulament al Reuniunilor aprobat de 

Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale. 

7. Procedura desfăşurării Reuniunilor este similară procedurii de şedinţă a unei Adunări Generale. 

8. Documentele întocmite la Reuniunile Sistemului Camerelor de Comerţ sunt Recomandări 

privind obiectivele şi strategia Sistemului în raport cu comunitatea de afaceri. 

Art. 24 Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale: 

1. Colegiul de Conducere exercită, în perioada dintre şedinţele Adunării Generale, conducerea 

generală a Camerei Naţionale şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa în baza 

legii, a prezentului Statut şi a hotărârilor Adunării Generale. 

2. Colegiul de Conducere este ales de Adunarea Generală pe o durată de 5 (cinci) ani. 

3. Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariaţi ai Camerei Naţionale. 

4. Membrii Colegiului de Conducere pot primi o indemnizaţie pentru participarea la activitatea 

acestuia. Nivelul indemnizaţiei va fi stabilit prin hotărâre a Adunării Generale. 

5. Membrii Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale îşi pot pierde calitatea deţinută înainte 

de terminarea mandatului în următoarele situaţii: 

a) deces; 

b) renunţarea la calitatea deţinută, exprimată în scris; 

c) revocarea la propunerea oricărui membru al Adunării Generale în baza unei proceduri similare 

obţinerii mandatului, inclusiv pentru încălcarea Statutului Camerei Naţionale, condamnarea printr-

o hotărâre definitivă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni 

de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de 

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea 

unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, sau pentru 

infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare sau desfăşurarea de acţiuni menite să cauzeze un prejudiciu de imagine 

Camerei Naţionale sau Sistemului Cameral; 

d) afectarea gravă a prerogativelor Camerelor Judeţene. 

Art. 25 Componenţa Colegiului de Conducere: 

1. Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale este compus din 27 de membri, aleşi prin hotărârea 

Adunării Generale în condiţiile art. 21 (10) din prezentul statut, după cum urmează: 

a. 22 de membri aleşi de Adunarea Generală din rândul membrilor de drept. Fiecare membru de 

drept este reprezentat în Colegiul de Conducere de preşedintele camerei de comerţ judeţene sau a 

Municipiului Bucureşti; 

b. 3 membri aleşi de Adunarea General ă din rândul membrilor asociaţi; 

c. 1 membru ales de Adunarea Generală din rândul membrilor de onoare; 

d. 1 membru în persoana Preşedintelui Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, care este 

membru de drept al Colegiului de Conducere. 

2. Colegiul de Conducere este ales de Adunarea Generală, cu votul majorităţii membrilor de drept 

prezenţi. 

3. Pierderea funcţiei pe baza căreia a fost ales atrage după sine înlocuirea persoanei fizice cu 

succesorul său, cu excepţia Preşedintelui / Vicepreşedinţilor Camerei Naţionale, situaţie în care se 

va proceda la alegeri conform prevederilor prezentului statut, în cel mult două luni. 

Art. 26 Convocarea Colegiului de Conducere: 

1. Colegiul se întruneşte în sesiuni în urma convocării Preşedintelui Camerei Naţionale, o dată la 3 

luni sau ori de câte ori este necesar. 

2. În caz de refuz din partea Preşedintelui sau de incapacitate a acestuia, Colegiul de Conducere 

poate fi convocat în urma cererii unui număr de 1/3 dintre membrii săi sau a Comisiei de Cenzori, 

în cazuri ce ţin de competenţa acesteia. 

3. Colegiul de Conducere se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate 

probleme importante ce intră în competenţa sa şi nu suferă amânare. 
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4. Convocarea Colegiului de Conducere în sesiune se face cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice 

înainte de data sesiunii. 

5. Convocarea se va face prin scrisoare/fax/e-mail şi va cuprinde ordinea de zi. 

6. Observaţiile şi propunerile referitoare la completarea ordinii de zi a Colegiului de Conducere 

vor fi formulate în scris la Cabinetul Preşedintelui Camerei Naţionale şi depuse cu 48 de ore 

înainte de sesiune. 

7. Colegiul de Conducere funcţionează în prezenţa a cel puţin 14 (paisprezece) dintre membrii săi. 

8. Dreptul de reprezentare în Colegiul de Conducere se exercită de către conducătorul legal al 

persoanei juridice, personal de către membrul de onoare şi personal de către Preşedintele Curţii de 

Arbitraj Comercial Internaţional. 

9. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă 

convocare pentru o dată ce se va situa între a 5-a şi a 10-a zi de la data stabilită în prima convocare, 

când Colegiul de Conducere se va considera statutar constituit cu orice număr de membri prezenţi. 

10. Colegiul de Conducere este condus de Preşedintele Camerei Naţionale sau de un reprezentant 

desemnat de către acesta din rândul Vicepreşedinţilor Camerei Naţionale. 

Art. 27 Procedura de vot în cadrul Colegiului de Conducere: 

1. În cadrul sesiunilor Colegiului de Conducere, toţi membrii acestuia au drept de vot deliberativ. 

2. Deciziile Colegiului de Conducere se adoptă cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul 

membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, prevalează votul Preşedintelui Camerei 

Naţionale. 

3. Alegerea sau revocarea Vicepreşedinţilor Camerei Naţionale se va face prin vot secret. 

4. Înainte de deschiderea sesiunii Colegiului de Conducere, Preşedintele Camerei Naţionale va cere 

secretariatului tehnic verificarea numărului membrilor prezenţi, după Lista Nominală semnată de 

cei prezenţi. 

5. În condiţiile întrunirii cvorumului, Preşedintele Camerei Naţionale declară Colegiul de 

Conducere statutar constituit şi trece la dezbaterea ordinii de zi. 

Art. 28 Colegiul de Conducere are următoarele atribuţii: 

1. Asigură conducerea Camerei Naţionale între şedinţele Adunării Generale, în sesiuni, şi emite 

decizii; 

2. Aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale; 

3. Administrează şi angajează patrimoniul deţinut de Camera Naţională în baza Hotărârii Adunării 

Generale, stabileşte indemnizaţia Vicepreşedintelui, a membrilor Biroului de Conducere şi a 

Preşedintelui Curţii de Arbitraj, în conformitate cu prevederile legale şi ale Statutului; 

4. Propune Adunării Generale spre aprobare, modificare şi completare Statutul Camerei Naţionale. 

5. Prezintă Adunării Generale, spre aprobare, strategia, obiectivele, programul de acţiuni şi bugetul 

anual al Camerei Naţionale; 

6. Propune Adunării Generale membrii Comisiei de Cenzori. Atunci când se constată 

neîndeplinirea de către aceştia a atribuţiilor statutare, Biroul de Conducere propune Colegiului de 

Conducere suspendarea membrilor Comisiei de Cenzori şi/sau a indemnizaţiei acestora; 

7. Alege, dintre membrii săi, 4 (patru) Vicepreşedinţi ai Camerei Naţionale pentru un mandat de 5 

(cinci) ani ce poate fi reînnoit o singură dată, după următoarea procedură: 

a. Preşedintele Camerei Naţionale constituie secretariatul tehnic şi Comisia de numărare şi validare 

a voturilor, urmând procedura prevăzută în prezentul statut pentru alegerea Colegiului de 

Conducere; 

b. Candidaturile pentru funcţia de Vicepreşedinte al Camerei Naţionale se depun la secretariatul 

tehnic; 

c. Secretariatul tehnic întocmeşte un tabel în ordinea alfabetică a candidaţilor pe care îl aduce la 

cunoştinţa Colegiului de Conducere; 

d. Tabelul rezultat este multiplicat proporţional cu numărul membrilor Colegiului de Conducere 

prezenţi. Fiecare exemplar este ştampilat şi semnat pe verso de către Preşedintele Camerei 
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Naţionale şi de către toţi membrii secretariatului tehnic. Din  acest moment, tabelul devine buletin 

de vot ce se va înmâna fiecărui membru al Colegiului de Conducere, sub semnătură; 

e. Votul se exercită în cabina de vot; 

f. Fiecare membru al Colegiului de Conducere îşi exprimă votul prin tăiere cu o linie orizontală, 

vizibilă, a numelor candidaţilor pe care îi exclude. Buletinul de vot valabil exprimat privind 

candidaţii la funcţia de Vicepreşedinte al Camerei Naţionale trebuie să conţină 4 (patru) nume 

rămase netăiate pe listă. Buletinele de vot care conţin mai puţin sau mai mult de 4 (patru) nume 

netăiate sunt nule; 

g. Buletinele de vot se depun în urnă; 

h. La finalul votului, Comisia de numărare şi validare a voturilor preia urna şi trece la operaţiunea 

de numărare şi înregistrare a buletinelor de vot exprimate; 

i. Buletinele de vot exprimate sunt semnate de toţi membrii Comisiei de numărare şi de validare a 

voturilor; 

j. Sunt aleşi Vicepreşedinţi ai Camerei Naţionale primii 4 (patru) candidaţi care au obţinut minim 

14 voturi, în ordine descrescătoare; 

k. În cazul nealegerii a patru Vicepreşedinţi din primul tur de scrutin, procedura de alegere se 

repetă până la completarea numărului acestora, respectându-se aceleaşi reguli. În caz de egalitate 

de voturi se va proceda la un tur de scrutin de departajare a candidaţilor; 

l. Rezultatul votului se consemnează într-un proces-verbal redactat în două exemplare originale, 

care se semnează de către toţi membrii Comisiei de numărare şi validare a voturilor şi se prezintă 

rezultatul votului în faţa Colegiului de Conducere, prin citire;  

m. Procesul-verbal se semnează de către Preşedintele Camerei Naţionale, se contrasemnează de 

către coordonatorul Comisiei de numărare şi validare a voturilor, se ştampilează şi se înregistrează 

de către secretariatul tehnic; 

n. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la arhivă, iar un exemplar se ataşează dosarului 

care conţine toate documentele sesiunii Colegiului de Conducere respective şi care se predă în 

păstrare Secretarului General al Camerei Naţionale. 

8. Propune spre aprobarea Adunării Generale Regulamentul-cadru de Organizare şi Funcţionare 

al Comitetelor Camerei Naţionale. 

9. Aprobă organigrama, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei Naţionale şi 

structura de personal a Camerei Naţionale; 

10. Aprobă normele unitare pentru înscrierea comercianţilor în Catalogul Firmelor la nivelul 

fiecărei Camere Judeţene. 

11. Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Curţii de Arbitraj Comercial 

Internaţional şi al Colegiului acesteia; 

12. Redactează şi publică Buletinul Oficial al Camerei Naţionale; 

13. Ţine un registru intern care va cuprinde toate procesele-verbale de sesiune, semnate de 

Preşedintele de sesiune şi de către Secretarul General, şi care sunt arhivate; 

14. Aprobă, la propunerea Preşedintelui Camerei Naţionale, Preşedintele şi membrii Colegiului de 

Conducere al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional; 

15. Aprobă virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita 

bugetului aprobat şi propune, dacă este cazul, spre aprobare, rectificarea bugetului; 

16. Dezbate şi aprobă raportul Biroului de Conducere, privind activitatea desfăşurată de Camera 

Naţională între sesiunile Colegiului de Conducere; 

17. Supune Adunării Generale, spre aprobare, Raportul de activitate al Colegiul de Conducere al 

Camerei Naţionale între sesiunile Adunării Generale; 

18. Propune spre aprobare Adunării Generale nivelul cotizaţiilor anuale ale membrilor, nivelul 

taxei de înscriere şi criteriile de calcul ale acestora; 

19. Aprobă calitatea de membru, constată sau decide pierderea acestei calităţi; 

20. Aprobă tarifele practicate de Camera Naţională pentru activităţile efectuate; 
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21. Avizează înfiinţarea Camerelor de Comerţ Bilaterale în condiţiile Legii nr. 335/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

22. Aprobă înfiinţarea de societăţi sau participarea Camerei Naţionale la capitalul social al altor 

societăţi; 

23. Aprobă/revocă mandatul reprezentanţilor Camerei Naţionale pentru participarea la şedinţele 

CA şi AGA ale societăţilor în care Camera Naţională este asociat/acţionar; 

24. Nominalizează candidaţii pentru funcţiile de conducere din cadrul Consiliilor de Administraţie 

ale societăţile comerciale la care Camera Naţională este asociat / acţionar; 

25. Dezbate şi aprobă raportul de activitate al societăţilor la care Camera Naţională este asociat/ 

acţionar şi informează Adunarea Generală în legătură cu activitatea acestora; 

26. Aprobă Regulamentul privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii 

Burselor de Mărfuri şi ia măsuri, după caz; 

27. Aprobă actele în exercitarea atribuţiilor conferite de Legea nr. 357/2005 şi ia măsurile care se 

impun, după caz; 

28. Pentru a asigura operativitate şi eficienţă, poate delega în mod expres şi limitativ o parte dintre 

atribuţiile conferite de lege, Comisiei Bursiere sau, după caz, organelor de conducere executivă ale 

Camerei Naţionale; 

29. Exercită un control permanent asupra Comisiei Bursiere şi asupra aparatului executiv 

însărcinat cu atribuţii operative, ce rezultă din prevederi legale, statutare şi ale regulamentului de 

organizare şi funcţionare al burselor de mărfuri; 

30. Aprobă normele privind nivelul tarifelor, comisioanelor şi amenzilor pentru activităţile 

specifice burselor de mărfuri; 

31. Comisia Bursieră sau, după caz, organele de conducere executive, care potrivit Regulamentului 

de organizare şi funcţionare au atribuția de avizare, reglementare, atestare, supraveghere, control 

asupra burselor de mărfuri, prezintă trimestrial rapoarte asupra activităţilor desfăşurate Colegiului 

de Conducere; 

32. Aprobă încheierea de acorduri şi protocoale cu instituţii de reglementare şi supraveghere ale 

pieţei de capital sau ale burselor de mărfuri; 

33. Aprobă normele privind taxele arbitrale şi nivelul onorariilor arbitrilor, la propunerea 

Colegiului de Conducere al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional; 

34. Aprobă asocierea Camerei Naţionale cu alte organizaţii camerale din străinătate şi 

informează Adunarea Generală privind asocierea; 

35. Decide, la propunerile Biroului de Conducere, asupra persoanelor fizice şi juridice cărora li se 

acordă distincţia Meritul Comercial; 

36. Între sesiunile Adunării Generale, Colegiul de Conducere îndeplineşte atribuţiile Adunării 

Generale, cu drepturile şi obligaţiile statutare. 

Art. 29 Biroul de Conducere al Camerei Naţionale: 

1. Biroul de Conducere asigură, în perioada dintre sesiunile Colegiului de Conducere, activitatea 

curentă a Camerei Naţionale în baza prezentului Statut sau a hotărârilor Adunării Generale şi a 

deciziilor Colegiului de Conducere, prin Rezoluţii. 

2. Biroul de Conducere se compune din Preşedintele şi Vicepreşedinţii Camerei Naţionale. 

3. Activitatea Vicepreşedinţilor se desfăşoară în baza prevederilor prezentului statut, a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Organigramei, având următoarele atribuţii: 

a) reprezentant al Camerei Naţionale la reuniunile Camerelor Judeţene în câte două regiuni de 

dezvoltare; 

b) participă la acţiunile la care Camera Naţională este solicitată la nivel de conducere; 

c) asigură coordonarea structurilor organizatorice ale Camerei Naţionale, conform Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare şi Organigramei. 

4. La ședințele Biroului de Conducere pot fi invitați să participe și Președinții Comitetelor, 

Vicepreşedinți ai Camerei Naţionale la nivel de reprezentare. 



15 

 

Art. 30 Convocarea Biroului de Conducere:  

1. Biroul de Conducere se întruneşte, în urma convocării Preşedintelui Camerei Naţionale, lunar 

sau ori de câte ori este necesar. 

2. În caz de refuz din partea Preşedintelui sau de incapacitate a acestuia de a convoca şedinţa, 

Biroul de Conducere poate fi convocat de oricare dintre Vicepreşedinţi. 

3. Convocarea Biroului de Conducere se face cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei. 

Scrisoarea de convocare şi ordinea de zi se pot transmite prin telefon, telefax, poştă electronică sau 

oricare alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia. 

4. Biroul de Conducere este statutar constituit dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul 

membrilor săi. 

5. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă 

convocare pentru ziua următoare. 

6. Dacă nu se întrunesc condiţiile statutare de întrunire a Biroului de Conducere la două şedinţe 

consecutive, Preşedintele sau oricare dintre Vicepreşedinţi informează Colegiul de Conducere care 

va dispune măsuri corespunzătoare. 

7. Biroul de Conducere este condus de Preşedintele Camerei Naţionale sau, în lipsa acestuia, de un 

Vicepreşedinte. 

Art. 31 Procedura de vot: 

1. În şedinţele Biroului de Conducere, toţi membrii acestuia au drept de vot deliberativ. 

2. Rezoluţiile Biroului de Conducere se adoptă cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unu din 

totalul membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui Camerei 

Naţionale. Rezoluţiile Biroului de Conducere vor fi comunicate executivului Camerei Naţionale. 

Art. 32 Atribuţiile Biroului de Conducere: 

1. Asigură activitatea curentă a Camerei Naţionale prin Rezoluţii, care se adoptă lunar în şedinţele 

Biroului; 

2. Prezintă Colegiului de Conducere Strategia, Obiectivele, programul de acţiuni şi Bugetul anual 

al Camerei; 

3. Informează Colegiul de Conducere privind activitatea Camerei Naţionale, gradul de îndeplinire 

al obiectivelor aprobate, precum şi orice alte chestiuni privitoare la activitatea Camerei Naţionale; 

4. Avizează numirea Secretarului General al Camerei Naţionale. 

5. Desemnează persoanele din aparatul Camerei Naţionale care să participe la lucrările Comisiilor, 

Consiliilor şi Comitetelor de Lucru şi de Specialitate de pe lângă autorităţile publice; 

6. Întreprinde măsuri pentru informarea membrilor în legătură cu punctele de vedere prezentate de 

Camera Naţională în cadrul Comisiilor, Consiliilor şi Comitetelor de Lucru şi de Specialitate 

înfiinţate pe lângă autorităţile publice, precum şi cu desfăşurarea lucrărilor acestora; 

7. Întreprinde măsuri pentru informarea membrilor în legătură cu activitatea Camerei Naţionale; 

8. Propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, normele unitare privind Catalogul Firmelor; 

9. Propune Colegiului de Conducere înfiinţarea de societăţi sau participarea Camerei Naţionale la 

capitalul social al altor societăţi; 

10. Propune Colegiului de Conducere reprezentanţii Camerei Naţionale pentru participarea la 

şedinţele CA şi AGA ale societăţilor la care Camera Naţională este asociat/acţionar; 

11. Propune Colegiului de Conducere candidaţii pentru funcţia de conducere la societăţile la care 

Camera Naţională este asociat/acţionar; 

12. Avizează utilitatea, priorităţile, modalităţile de lucru şi componenţa Comisiilor de Lucru 

permanente sau temporare care au drept scop dezvoltarea serviciilor către membrii Camerei 

Naţionale şi către comunitatea de afaceri; 

13. Propune Colegiului de Conducere membrii Comisiei de Cenzori; 

14. Propune Colegiului de Conducere suspendarea membrilor Comisiei de Cenzori şi/sau a 

indemnizaţiei acestora atunci când se constată neîndeplinirea de către aceştia a atribuţiilor 

statutare; 
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15. Propune Colegiului de Conducere Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei 

Naţionale şi structura organigramei; 

16. Propune Colegiului de Conducere asocierea Camerei Naţionale cu alte organizaţii camerale din 

străinătate; 

17. Propune Colegiului de Conducere dobândirea sau pierderea calităţii de membru; 

18. Propune Colegiului de Conducere nivelul cotizaţiilor anuale ale membrilor şi criteriile de calcul 

ale acestora; 

19. Propune Colegiului de Conducere tarifele practicate de Camera Naţională pentru activităţile 

efectuate; 

20. Validează deplasările salariaţilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate; 

21. Desemnează reprezentanţii Camerei Naţionale în Comisiile, Consiliile şi Comitetele de Lucru 

sau de Specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/instituţiile/ organismele publice centrale; 

22. Propune Colegiului de Conducere persoanele fizice şi juridice cărora li se acordă distincţia 

Meritul Comercial; 

23.  Aprobă grila de salarizare a personalului Camerei Naţionale; 

24.  Aprobă Manualul Calităţii, Procedurile şi Instrucţiunile de Lucru ale Camerei Naţionale; 

25.  Propune spre aprobarea Colegiului de Conducere forma de editare a Buletinului Oficial al 

Camerei Naţionale; 

26. Angajează patrimoniul Camerei Naţionale, în baza Deciziilor Colegiului de Conducere şi a 

Hotărârilor Adunării Generale. 

Art. 33 Preşedintele Camerei Naţionale: 

1. Preşedintele exercită conducerea permanentă şi efectivă, direct sau prin delegare de 

responsabilităţi şi are atribuţiile prevăzute de art. 39 din Legea nr. 335/2007 cu modificările şi 

completările ulterioare şi cele prevăzute de prezentul Statut şi duce la îndeplinire Hotărârile 

Adunării Generale, Deciziile Colegiului de Conducere, Rezoluţiile Biroului de Conducere, 

Rapoartele Comisiei de Cenzori, Recomandările Sistemului Camerelor de Comerţ şi 

Recomandările Comitetelor Camerei Naţionale, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale 

prezentului statut, prin Dispoziţii; 

2. Mandatul preşedintelui este de 5 (cinci) ani, putând fi reînnoit o singură dată; 

3. Reprezintă şi angajează Camera Naţională în relaţiile cu terţii, din ţară şi din străinătate; 

4. Angajează patrimoniul Camerei Naţionale, în baza Rezoluţiilor Biroului de Conducere, a 

Deciziilor Colegiului de Conducere şi a Hotărârilor Adunării Generale; 

5. Desemnează persoanele care elaborează Strategia, Obiectivele, programul de acţiuni şi Bugetul 

anual al Camerei; 

6.  Propune organigrama şi structura de personal a Camerei Naţionale; 

7. Propune virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita 

bugetului aprobat; 

8. Negociază şi aprobă salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale şi 

modalităţile de acordare a acestora, pentru personalul Camerei Naţionale, în limita bugetului de 

venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare; 

9. Încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor Camerei 

Naţionale; 

10. Urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale, ale Colegiului de 

Conducere şi ale Biroului de Conducere; 

11. Propune şi urmăreşte realizarea strategiei, obiectivelor, programului de acţiuni şi a bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Camerei Naţionale, aprobate de Adunarea Generală; 

12. Convoacă şi conduce şedinţele Adunării Generale, sesiunile Colegiului de Conducere, şedinţele 

Biroului de Conducere, precum și Reuniunile Sistemului Camerelor de Comerţ; 
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13. Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale, precum şi dreptul de semnătură a unor 

documente ce privesc activitatea curentă a Camerei Naţionale, Vicepreşedinţilor, Secretarului 

General, Directorilor Executivi sau Directorilor; 

14. Adoptă orice alte dispoziţii pentru bunul mers al Camerei Naţionale, cât şi pentru îndeplinirea 

funcţiilor prevăzute de legislaţie şi de prezentul Statut, care nu intră în competenţele Adunării 

Generale, Colegiului de Conducere şi Biroului de Conducere şi constată pierderea calităţii de 

membru al Colegiului de Conducere sau de Vicepreşedinte ca urmare a renunţării/înlocuirii, 

revocării sau decesului persoanei respective; 

15. Propune spre aprobare Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale, Preşedintele şi membrii 

Colegiului de Conducere al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional; 

16. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, Colegiul de Conducere şi Biroul 

de Conducere. 

Art. 34 Organele de conducere executive ale Camerei Naţionale: 

1. Camera Naţională este organizată şi are structura prevăzută în Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Camerei Naţionale. 

2. Coordonarea aparatului executiv este realizată de Secretarul General. 

3. Secretarul General emite circulare în vederea desfăşurării activităţii aparatului executiv. 

4. Secretarul General prezintă Biroului de Conducere rapoarte de lucru. 

5. Angajarea fiecărui salariat se face pe bază de test/interviu susţinut în faţa unei comisii 

specializate, organizat de Secretarul General prin Biroul Resurse Umane, în limita posturilor 

prevăzute în organigramă şi în statul de funcţii. 

Art. 35 Calitatea de Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar General al Camerei Naţionale este 

incompatibilă cu aceea de membru al conducerii unui partid politic la nivel naţional sau grupare cu 

caracter politic pe teritoriul României. 

 

CAPITOLUL V 

PATRIMONIUL ŞI VENITURILE CAMEREI NAŢIONALE 
 
Art. 36 Patrimoniul Camerei Naţionale este format din bunurile mobile şi imobile, cât şi 

orice alte drepturi patrimoniale deţinute de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 

Socialiste România la data de 22 decembrie 1989, precum şi din bunurile mobile şi imobile, cât şi 

orice alte drepturi patrimoniale dobândite ulterior adoptării Decretului - Lege nr. 139/1990 privind 

camerele de comerţ şi industrie din România şi a Legii nr. 335/2007 privind Camerelor de Comerţ 

din România, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 37 Sursele de finanţare ale Camerei Naţionale provin din: 

a. cotizaţii ale membrilor; 

b. tarife percepute pentru activităţile efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu 

prevederile statutare; 

c. comisioane; 

d. venituri realizate din concesiuni; 

e. donaţii, sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare; 

f. venituri şi/sau dividende de la societăţile la care Camera Naţională este acţionar sau asociat; 

g.  alte venituri realizate din activitatea desfăşurată, în condiţiile prevăzute de statut şi de lege; 

h.  chirii percepute în condiţiile legii; 

i.  cotă-parte din veniturile Camerelor Judeţene, stabilită de Adunarea Generală a Camerei 

Naționale, cu consultarea tuturor camerelor județene; 

j. alte contribuţii. 

Art. 38 Exerciţiul bugetar al Camerei este conform legilor în vigoare. 
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CAPITOLUL VI 

CONTROLUL GESTIUNII CAMEREI NAŢIONALE 
 

Art. 39 Controlul gestiunii Camerei Naţionale va fi efectuat de o Comisie de Cenzori, 

aleasă de Adunarea Generală, în conformitate cu prevederile statutare, compusă din trei persoane 

cu studii superioare economice, din care cel puţin două să aibă calificarea de expert contabil, 

independente de Sistemul Camerelor de Comerţ. 

Art. 40 La sfârşitul anului financiar, Comisia de Cenzori examinează contul de gestiune al 

anului anterior, situaţia financiară şi inventarul şi întocmeşte un raport, care se ataşează la darea de 

seamă anuală a Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale, se publică în Buletinul Oficial al 

Camerei Naţionale, împreună cu execuţia bugetară şi se arhivează la Cabinetul Preşedintelui. 

Art. 41 În caz de dizolvare pentru gestiune financiară frauduloasă a Colegiului de 

Conducere al Camerei Naţionale, Comisia de Cenzori va stabili şi cuantumul daunelor şi 

persoanele de la care se recuperează, cu aprobarea Adunării Generale. 

Art. 42 Adoptarea Raportului anual al cenzorilor şi validarea descărcării de gestiune în 

cadrul Adunării Generale, cu votul majorităţii membrilor de drept ai Camerei Naţionale, reprezintă 

actul definitiv şi irevocabil asupra activităţii desfăşurată de un organ de conducere ales pentru 

perioada analizată. 

Sub nici o condiţie şi de către nici o persoană juridică/fizică voinţa Adunării Generale ca organ de 

conducere al Camerei Naţionale, cuprinsă într-o Hotărâre, nu poate fi contestată sau invalidată. 

Art. 43 Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 5 (cinci) ani. 

Art. 44 Dacă descoperă nereguli în gestiune, Comisia de Cenzori informează imediat 

Preşedintele Camerei Naţionale ori după caz, Biroul de Conducere, Colegiul de Conducere sau 

Adunarea Generală şi, dacă este cazul, aceştia pot sesiza organele abilitate ale statului. 

Art. 45 Comisia de Cenzori răspunde pentru activitatea sa de control în faţa legii şi a 

Adunării Generale. 

 

CAPITOLUL VII 

RELAŢIILE CU AUTORITĂŢILE PUBLICE 

 

Art. 46 Camera Naţională sprijină autorităţile administraţiei publice centrale în scopul 

dezvoltării economico - sociale a ţării. 

Art. 47 Camera Naţională reprezintă şi apără interesele membrilor în cadrul Comisiilor 

tripartite şi de specialitate, precum şi în cadrul Consiliilor şi Comitetelor de lucru înfiinţate pe 

lângă autorităţile publice centrale. 

Art. 48 Camera Naţională face parte din Comisiile tripartite şi de specialitate, precum şi din 

Consiliile şi Comitetele de Lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice centrale. 

Art. 49 Camera Naţională poate formula puncte de vedere în legătură cu proiectele 

legislative, actele normative şi reglementările cu impact asupra mediului de afaceri, pe care le 

înaintează autorităţilor competente. 

Art. 50 Camera Naţională furnizează gratuit autorităţilor administraţiei publice centrale, 

judeţene, locale şi structurilor regionale, la cerere, informaţii din domeniul propriu de activitate, 

solicitate în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol. 

Art. 51 Autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurile regionale 

sunt obligate să acorde fără plată, în condiţiile legii, la cererea camerelor judeţene, toate 

informaţiile cu caracter public necesare exercitării atribuţiilor lor. 
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CAPITOLUL VIII 

ASOCIEREA CAMEREI NAŢIONALE 

 

 Art. 52 Camera Naţională poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu alte 

structuri asociative, cu sau fără personalitate juridică, sau cu persoane fizice. 

Art. 53 Asociaţiile constituite, în condiţiile articolului precedent, pot deveni persoane 

juridice, în condiţiile legii, desfăşurând activitatea potrivit statutelor proprii. 

Art. 54 Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional funcţionează pe lângă Camera 

Naţională, ca instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în 

exercitarea atribuţiilor ce îi revin. Activitatea Curţilor de Arbitraj de pe lângă Camerele Judeţene se 

desfăşoară conform prevederilor Codului de Procedură Civilă, ale Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare şi ale Regulilor de Procedură Arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional 

de pe lângă Camera Naţională şi în baza Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale stabilite de 

fiecare Cameră de Comerţ şi Industrie Judeţeană. 

 

CAPITOLUL IX 

CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL 

 

Art. 55 Activitatea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional este coordonată de către un 

Colegiu condus de Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional. 

Art. 56 Curţile de Arbitraj Comercial de pe lângă Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene 

pot solicita Preşedintelui Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ 

şi Industrie a României întâlniri trimestriale, dacă consideră a fi necesare. 

Art. 57 Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional este membru al Colegiului 

de Conducere al Camerei Naţionale pe timpul deţinerii acestei funcţii. 

Art. 58 Preşedintele şi membrii Colegiului de Conducere al Curţii de Arbitraj Comercial 

Internaţional sunt propuşi de Preşedintele Camerei Naţionale şi aprobaţi de către Colegiul de 

Conducere al Camerei Naţionale. 

Art. 59 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii de Arbitraj Comercial 

Internaţional, precum şi al Colegiului acesteia, este aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei 

Naţionale. După aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii de Arbitraj 

Comercial Internaţional se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 60 Regulile de procedură ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional se propun de 

către Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, se aprobă de către Colegiul acesteia şi 

se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 61 Normele privind taxele arbitrale şi onorariile arbitrilor se aprobă de Colegiul de 

Conducere al Camerei Naţionale, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj Comercial 

Internaţional. 

Art. 62 Taxele arbitrale sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de activitatea de 

soluţionare a litigiilor, plăţii onorariilor arbitrilor şi documentării acestora, cheltuielilor de 

secretariat şi altor cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional. 

Art. 63 Camera Naţională organizează, prin intermediul Curţii de Arbitraj Comercial 

Internaţional, activitatea de soluţionare a litigiilor comerciale şi civile, interne şi internaţionale, în 

condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile 

internaţionale la care România este parte. 
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CAPITOLUL X DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 

Art. 64 Orice membru al Camerei Naţionale poate ataca la organele de conducere ale 

Camerei Naţionale, în ordine ierarhică, măsurile dispuse împotriva sa. 

Art. 65 Litigiile născute din prevederile prezentului statut, după depăşirea procedurilor 

statutare, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, conform dispoziţiilor de drept comun. 

Art. 66 Camera Naţională se constituie pe termen nelimitat. 

Art. 67 Dizolvarea Camerei Naţionale se face în condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 68 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul statut. 

Art. 69 Prevederile prezentului statut sunt în concordanţă cu Legea Camerelor de Comerţ 

din România nr. 335/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi cu celelalte prevederi legale. 

 

Statutul Camerei Naţionale a fost aprobat în Adunarea Generală a Membrilor CCIR din 26 

aprilie 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedintele Camerei de Comerţ si Industrie a României, 

 
 

Mihai Daraban 
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ANEXA 2 

Nr.: ………………. 

 

Către, 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României  

Domnule Preşedinte, 

 

(Denumirea)……………………………………………………, persoană juridică înscrisă în 

Registrul ……………………….. sub nr. …………, cu sediul în …….., CIF …., cont nr. …., 

deschis la …, tel.: …, fax: …, e-mail: ….., web: …, reprezentată legal prin …, având calitatea de 

…., solicităm să devenim membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a României în condiţiile Legii 

nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 

Statutului Camerei Naționale, asumându-ne drepturile şi obligaţiile ce ne revin în aceste condiţii. 

Anexăm alăturat: 

1. Statutul, copie certificată pentru conformitate cu originalul; 

2. Actul constitutiv, copie certificată pentru conformitate cu originalul; 

3. Hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a acordat personalitate juridică, copie certificată 

pentru conformitate cu originalul; 

4.  Avizul ministerului de resort şi avizul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, conform 

dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 335/2007 (în cazul Camerelor de Comerţ Bilaterale);  

5. Extras din Registrul Național ONG/Registrul special în care este înscrisă persona juridică, aflat 

în termenul de valabilitate, în original; 

6. Hotărârea organului de conducere prin care s-a aprobat ca persoana juridică să devină membru 

asociat al Camerei de Comerț și Industrie a României, copie certificată pentru conformitate cu 

originalul; 

7. Împuternicire, în original (atunci când cererea este semnată de o altă persoană decât 

reprezentantul legal al persoanei juridice) Prezentarea activității relevante. Misiune, viziune și 

valori; 

8. Dovada achitării tarifului. 

 

Vă mulţumesc. 

 

 

Semnătura reprezentantului legal, 


