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STATUT CAMERA NA IONAL   
CAPITOLUL I  

DISPOZI II GENERALE  
 
 

 Art. 1 Camera de Comer i Industrie a României, denumit  în continuare Camera 
Na ional , este o organiza ie neguvernamental , apolitic , autonom , nonprofit, de utilitate 
public , cu personalitate juridic , ce reprezint , sprijin i ap  interesele generale ale 
comunit ii de afaceri din România, urm rind promovarea i dezvoltarea industriei, comer ului, 
serviciilor i agriculturii, în concordan  cu cerin ele economiei de pia .  
 Art. 2 Camera Na ional  este organizat i î i desf oar  activitatea în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comer  din România, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, i cu prevederile prezentului statut.  
 Art. 3 Camera Na ional  este continuatoarea de drept a Camerei de Comer i Industrie a 
României, indiferent de forma de organizare i func ionare sau de denumirea avut  în perioada de 
timp de la înfiin are, din anul 1949 i pân  în prezent.  
 Art. 4 Elementele de identitate vizual  ale Camerei Na ionale cuprind simbolul Camerei 
Na ionale i denumirea „Camera de Comer i Industrie a României / Camera de Comer  
Na ional ”, a a cum sunt acestea descrise individual în Anexa 1.  
 Art. 5 Camera Na ional  este persoan  juridic  român  cu sediul în Bd. Octavian Goga, 
nr. 2, sector 3, Bucure ti, România.  

 
CAPITOLUL II  

MEMBRII CAMEREI NA IONALE  
 

 Art. 6 Membrii Camerei Na ionale pot fi:  
a) Membri de drept, categorie alc tuit  din persoane juridice a c ror personalitate juridic  a fost 

recunoscut  prin Hot râre a Guvernului emis  în baza Decretului - Lege nr. 139/1990 
privind Camerele de Comer i Industrie din România, cu complet rile ulterioare, precum i 
din persoane juridice înfiin ate în baza Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comer i 
Industrie din România;  

b) Membri asocia i, categorie alc tuit  din persoane juridice înscrise în Registrul Asocia iilor i 
Funda iilor sau în Registrul Patronatelor;  

c) Membri de onoare, categorie alc tuit  din persoane fizice, personalit i ale vie ii publice 
interne si interna ionale.  

 Art. 7 Persoanele juridice prev zute în art. 6 lit. a) pot ob ine calitatea de membru de drept 
prin aderare. 
 Art. 8 Persoanele juridice prev zute în art. 6 lit. b) pot ob ine calitatea de membru asociat 
prin manifestarea voin ei proprii, constând în completarea unei cereri de înscriere, conform  cu 
formularul-tip prev zut în Anexa 2. Cererea este supus  aprob rii Colegiului de Conducere, care 
se pronun  în prima sesiune dup  înregistrare. Respingerea cererii poate fi contestat  în 
maximum 30 de zile de la comunicare, contesta ie asupra c reia se pronun  Adunarea General  
în prima edin .  
 Art. 9 Membrii de onoare pot ob ine aceast  calitate la propunerea scris  a unui membru al 
Camerei Na ionale, înso it  de acceptul olograf al persoanei i de un curriculum vitae al acesteia. 
Propunerea este supus  aprob rii Colegiului de Conducere, care se pronun  în prima sesiune 
dup  înregistrare. Respingerea propunerii poate fi contestat  în maximum 30 de zile de la 
comunicare, contesta ie asupra c reia se pronun  Adunarea General . 
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 Art. 10 Membrii de drept i membrii asocia i au obliga ia de a achita cotiza ia pân  la 
finele semestrului I al anului în curs. 
Înc lcarea aceste prevederi poate duce la aplicarea urm toarelor sanc iuni, propuse de Biroul de 
Conducere i avizate de Colegiul de Conducere: 
- pierderea dreptului de vot pe o perioad  egal  cu perioada neachit rii cotiza iei; 
- pierderea dreptului de a fi ales în una din func iile de conducere ale Camerei de Comer i 
Industrie a României (Comitete, Colegiu de Conducere, Birou de Conducere, Pre edinte) 
 Art. 11 Nu pot fi membri ai Camerei Na ionale: interzi ii, cei pu i sub control judiciar i 
cei care au suferit o condamnare definitiv  pentru fapte cu caracter comercial. 
 Art. 12 Membrii au urm toarele drepturi:  

1. s  aleag i s  fie ale i în organele de conducere i în organismele de lucru ale Camerei 
Na ionale;  
2. s  participe, în condi iile prezentului statut, la întrunirile organelor de conducere alese i 
organismelor de lucru ale Camerei Na ionale; 
3. s  participe la cursurile, conferin ele i la celelalte ac iuni organizate de Camera Na ional  
pentru formarea i perfec ionarea profesional ;  
4. s  participe, cu prioritate, la constituirea de c tre Camera Na ional  de societ i sau alte 
forme asociative admise de lege, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor i a 
comunit ii de afaceri;  
5. s  beneficieze de sprijinul i promovarea Camerei Na ionale în îndeplinirea activit ii lor;  
6. s  beneficieze de reprezentarea Camerei Na ionale în raporturile lor cu autorit ile publice 
din ar i cu organisme specializate din str in tate;  
7. s  propun  activit i pentru interesul membrilor în conformitate cu prevederile legale;  
8. s  ini ieze mo iuni de cenzur  în condi iile prezentului statut; 
9. membrii de drept au drept de vot deliberativ, izvorât din obliga ia contribu iei legale la 
veniturile Camerei Na ionale. 

 Art. 13 Membrii au urm toarele obliga ii:  
1. s  respecte prevederile Legii nr. 335/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare i ale 
prezentului statut, precum i hot rârile organelor de conducere ale Camerei Na ionale;  
2. s  dea tot concursul lor pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite;  
3. s  achite taxa de înscriere i cotiza ia stabilite de c tre Adunarea General ;  
4. s  furnizeze informa iile i documentele stabilite prin lege sau cerute de Camera Na ional  
pentru îndeplinirea atribu iilor acesteia;  
5. s  sesizeze Camera Na ional  despre problemele care privesc interesele membrilor, în 
vederea ap rii i promov rii acestora; 
6. membrii de drept au obliga ia de a achita contribu ia legal  stabilit  de c tre Adunarea 
General  prin consultarea tuturor camerelor jude ene.  

 Art. 14 Pierderea calit ii de membru al Camerei Na ionale.  
1. Membrii Camerei Na ionale pierd aceast  calitate prin:  

a. renun area la calitatea de membru, exprimat  în scris;  
b. neparticiparea repetat i nemotivat  la lucr rile organelor de conducere sau a 
organismelor de lucru din care fac parte;  
c. dizolvarea, în condi iile legii, a persoanei juridice;  
d. decesul persoanei fizice; 
e. neplata în termen a cotiza iei, a contribu iei i a taxei de înscriere, instituite conform 
prezentului statut;  
f. organizarea de activit i de concuren  neloial  Camerei Na ionale, camerelor de comer  
jude ene i camerelor de comer  bilaterale.  
g. s vâr irea unor fapte grave prin care se încalc  prevederile legii i ale statului. 
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2. Pierderea calit ii de membru se constat  sau, dup  caz, se dispune de c tre Colegiul de 
Conducere al Camerei Na ionale. Decizia Colegiului de Conducere privind pierderea calit ii 
de membru al Camerei Na ionale se comunic  în scris, dup  caz, i poate fi contestat  la prima 
Adunare General  în cadrul c reia se ia act, se dezbate i se ia o hot râre definitiv .  
3. Membrii de drept nu- i pot pierde aceast  calitate decât prin abrogarea actului normativ prin 
care au fost înfiin i. 
4. Membrii care au pierdut aceast  calitate, o pot redobândi cu aprobarea Adun rii Generale, 
luat  la un interval de cel pu in 6 luni de la pierderea calit ii.  
5. Membrii organelor de conducere alese nu î i mai pot exercita func iile:  

a. prin pierderea calit ii de membru al Camerei Na ionale;  
b. pentru neparticiparea repetat  si nemotivat  la lucr rile organismelor în care au fost ale i;  
c. la încetarea mandatului.  

 
CAPITOLUL III  

ATRIBU IILE CAMEREI NA IONALE  
 

Art. 15 Camera Na ional  este o institu ie de utilitate public , de drept privat, care are ca 
atribu ie principal  reprezentarea mediului de afaceri i constituie interfa a dintre comunitatea de 
afaceri i ter i. 

Art. 16 Camera Na ional  î i exercit  competen ele în interesul membrilor s i i al 
comunit ii de afaceri, prin atribu iile instituite prin lege i prezentul statut:  

1. reprezint  fa  de Guvern i autorit i centrale, precum i pe plan interna ional, membrii s i 
în probleme de interes general;  
2. organizeaz  târguri na ionale i interna ionale ale României i participarea României la 
târguri i expozi ii în str in tate sub pavilion na ional;  
3. are i poate constitui societ i pentru organizarea de târguri i expozi ii, pentru publicitate i 
reclam  comercial , protec ia propriet ii intelectuale i alte prest ri de servicii în folosul 
comunit ii de afaceri;  
4. organizeaz  activitatea de mediere i de solu ionare prin arbitraj a litigiilor comerciale i 
civile interne i interna ionale, în condi iile prev zute de Codul de procedur  civil , de regulile 
de procedur  proprii, de legile speciale în domeniu i de conven iile interna ionale la care 
România este parte;  
5. poate organiza reprezentan e în str in tate i poate desemna un reprezentant pe lâng  
„Reprezentan a Permanent  a României pe lâng  Uniunea European "; 
6. elibereaz , la cerere, certificate de origine a m rfurilor, certificate preferen iale vamale i 
carnete pentru admitere temporar  a m rfurilor, cu scutire de taxe vamale, conform 
procedurilor proprii; 
7. elibereaz , la cerere, certificate de atestare privind adnot rile i modific rile în situa ia 
juridic  economico-financiar  a firmelor; 
8. stabile te caracteristicile elementelor de identitate vizual  ale Camerelor Jude ene;  
9. ine eviden a proprie a comercian ilor i a emblemelor comerciale la nivel na ional în 
Catalogul Firmelor; 
10. elaboreaz  norme pentru efectuarea înscrierii unitare, pentru toate Camerele de Comer  
Jude ene, în Catalogul Firmelor; 
11. avizeaz , la cerere, modelele de formulare de facturi, procurile i alte documente pentru 
comer ul interna ional, conform procedurilor proprii;  
12. avizeaz , la cerere, pentru comercian ii din România, pe baz  de documenta ie, existen a 
cazurilor de for  major i efectele acestora asupra execut rii obliga iilor comerciale interne i 
interna ionale, conform procedurilor proprii;  
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13. organizeaz  în exclusivitate Topul Na ional al Firmelor din România i alte topuri de 
anvergur  na ional i interna ional , conform procedurilor proprii;  
14. încheie i pune în practic  acorduri/protocoale atât pe plan interna ional, cât i cu 
autorit ile administra iei publice centrale, acestea din urm  fiind obligate s -i acorde sprijin i 

-i pun  la dispozi ie informa iile cu caracter public necesare derul rii activit ii, conform 
legii;  
15. poate prezenta institu iilor i persoanelor abilitate, prin consultarea membrilor, propuneri 
privind promovarea de proiecte de acte normative;  
16. exercit  atribu ii conform dispozi iilor Legii nr. 357/2005 privind bursele de m rfuri;  
17. în exercitarea atribu iilor sale privind bursele de m rfuri, Camera Na ional  emite acte 
specifice, cum ar fi: regulamente, norme, instruc iuni, dispuneri de m suri, atestate, 
interpret ri. Actele emise se public , dup  caz, în Monitorul Oficial i/sau pe site-ul CCIR 
18. particip  la edin ele comisiilor, consiliilor i comitetelor de lucru sau de specialitate 
înfiin ate pe lâng  autorit ile / organismele publice centrale i informeaz  membrii;  
19. sprijin  Camerele de Comer i Industrie Jude ene pentru a deveni membre ale comisiilor, 
consiliilor i comitetelor de lucru sau de specialitate înfiin ate pe lâng  autorit ile publice la 
nivel jude ean i local precum i pe lâng  structurile regionale;  
20. coordoneaz  activitatea agen ilor de înregistrare în calitate de operator autorizat al Arhivei 
Electronice de Garan ii Reale Mobiliare;  
21. faciliteaz  autorizarea Camerelor de Comer i Industrie Jude ene ca operatori, la nivel 
jude ean, pentru serviciile pe care Camera Na ional  le dezvolt  la nivel na ional;  
22. elaboreaz  studii privind evolu ia economiei la nivel na ional, regional, jude ean sau local, 
în colaborare cu membrii s i sau cu al i parteneri din domeniul public sau privat i public  
anual un raport privind starea economiei na ionale;  
23. pune la dispozi ia Guvernului i autorit ilor publice centrale informa ii i opinii motivate 
asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei, pe domenii;  
24. avizeaz  înfiin area Camerelor de Comer  Bilaterale, în condi iile legii;  
25. elaboreaz , prin consultarea membrilor s i, metodologii, norme de aplicare a legisla iei i 
proceduri de lucru în care sunt implicate Camerele de Comer ; 
26. realizeaz i administreaz  infrastructura de afaceri de interes na ional: parcuri industriale 
tiin ifice i tehnologice, incubatoare de afaceri i tehnologice, centre de transfer i informare 

tehnologic , centre de afaceri, complexe expozi ionale, pie e virtuale;  
27. sprijin  Camerele jude ene în vederea organiz rii de târguri i expozi ii locale i regionale, 
na ionale i interna ionale;  
28. organizeaz  cursuri de specializare sau perfec ionare pentru salaria ii i managementul 
membrilor s i;  
29. administreaz , în parteneriat cu Camerele Jude ene, Sistemul Na ional de Informa ii de 
Afaceri;  
30. sprijin  membrii s i în vederea implement rii sistemului de management al calit ii i a 
altor reglement ri privind buna func ionare a activit ii acestora;  
31. armonizeaz , prin consultarea camerelor de comer , nomenclatorul de servicii al Sistemului 
Cameral; 
32. desf oar  activit i de informare i documentare în interesul membrilor s i i al 
comunit ii de afaceri conform procedurilor proprii;  
33. sprijin i desf oar  activit i de cercetare-dezvoltare în interesul Sistemului Cameral i al 
comunit ii de afaceri; 
34. public  Buletinul Oficial al Camerei Na ionale i alte publica ii;  
35. acord  distinc ia Meritul Comercial persoanelor i companiilor care au contribuit 
substan ial, prin activitatea lor la progresul economiei na ionale;  
36. îndepline te alte atribu ii conferite de legisla ia în vigoare i/sau reglement ri speciale.  
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CAPITOLUL IV  

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CAMEREI NA IONALE  
 
 
 Art. 17 Organele de conducere ale Camerei Na ionale sunt:  
 A. Adunarea General ;  
 B. Organe de conducere alese:  

1. Colegiul de Conducere.  
2. Biroul de Conducere.  
3. Pre edintele.  

 C. Organe de conducere executive:  
  1. Secretar General; 
  2. Director; 

3. ef birou.  
 Art. 18  
 1. Adunarea General  are urm toarea structur :  

a) membrii de drept;  
b) membrii asocia i;  
c) membrii de onoare.  

2. Adunarea General  se organizeaz  în Comitete ale Camerei Na ionale i Comisii de 
Lucru, constituite conform prevederilor prezentului statut.  
3. Camerele de Comer  alc tuiesc, în baza prezentului statut, Sistemul Camerelor de 
Comer .  

 Art. 19 Convocarea Adun rii Generale:  
1. Adunarea General  se întrune te anual, în edin e ordinare i, ori de câte ori este necesar, în 
edin e extraordinare, la convocarea Pre edintelui Camerei Na ionale, sau, dup  caz, a unei 

treimi din membrii Colegiului de Conducere.  
2. În caz de refuz din partea Pre edintelui sau de incapacitate a acestuia, Adunarea General  
poate fi convocat  de c tre Colegiul de Conducere, în urma cererii unei treimi din num rul de 
membri sau a unui num r de cel pu in jum tate din num rul total al membrilor de drept, 
precum i la cererea Comisiei de Cenzori, în cazuri ce in de competen a acesteia.  
3. Convocarea Adun rii Generale se face cu cel pu in 15 zile înainte de data fixat  pentru 
edin a respectiv .  

4. Convocarea se va face prin scrisoare/fax/e-mail expediat  c tre membri i va cuprinde locul, 
data, ora i ordinea de zi.  
5. Dac  în Adunarea General  se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de 
statut, respectiv modific rile propuse se transmit integral odat  cu convocarea.  
6. Materialele în extenso ce vor fi supuse dezbaterii Adun rii Generale se vor posta pe 
intranetul Camerei Na ionale/po  electronic  sau letric . 
7. Observa iile i propunerile referitoare la completarea ordinii de zi a Adun rii Generale 
ordinare sau extraordinare vor fi formulate în scris i transmise la Cabinetul Pre edintelui 
Camerei Na ionale cu cel pu in 5 zile înainte de edin .  
8. Adunarea General  este statutar constituit  dac  sunt prezen i cel pu in jum tate plus unu 
din num rul membrilor de drept.  
9. Dreptul de reprezentare a membrilor de drept i a membrilor asocia i în Adunarea General  
se exercit  de c tre conduc torul legal al persoanei juridice sau de c tre un reprezentant 
desemnat de acesta din cadrul organului de conducere al persoanei juridice respective cu 
împuternicire. Membrii de onoare î i exercit  acest drept personal.  
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10. Lipsa nemotivat  a oric rui membru la dou edin e consecutive ale Adun rii Generale 
atrage pierderea dreptului de a fi ales în organele de conducere i în organismele de lucru ale 
Camerei Na ionale.  
11. Dac  la prima convocare nu se întrune te num rul statutar de membri, se va face o nou  
convocare pentru o dat  ce se va situa între a 7-a i a 15-a zi de la data stabilit  în prima 
convocare, când Adunarea General  se consider  statutar constituit  cu orice num r din 
membri de drept prezen i.  
12. Adunarea General  este condus  de c tre Pre edintele Camerei Na ionale sau de un 
membru al Biroului de Conducere, desemnat de c tre Pre edintele Camerei Na ionale sau de 

tre Biroul de Conducere, în caz de incapacitate a Pre edintelui. 
 Art. 20 Procedura de vot în cadrul Adun rii Generale:  

1. Hot rârile Adun rii Generale se iau cu votul a cel pu in jum tate plus unu din num rul 
membrilor de drept prezen i. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.  
2. În caz de egalitate de voturi, prevaleaz  votul Pre edintelui.  
3. La Adunarea General , 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 Pre edintelui i a 
Vicepre edin ilor Camerei Na ionale se face prin vot secret, conform procedurii standard.  
5. În deschiderea Adun rii Generale, Pre edintele de edin  va cere constituirea a dou  organe 
de lucru, dup  cum urmeaz :  

a. secretariatul tehnic;  
b. comisia de num rare i validare a voturilor.  

6. Organele de lucru vor func iona în baza uzan elor.  
7. Organele de lucru vor fi desemnate prin vot deschis de c tre membrii prezen i la Adunarea 
General .  
8. Comisia de num rare i validare a voturilor este coordonat  de c tre un membru de drept.  
9. Înainte de începerea dezbaterilor, Pre edintele de edin  va cere secretariatului tehnic 
verificarea num rului membrilor prezen i, dup  Lista Nominal , document cu regim intern, 
semnat de c tre participan ii la Adunarea General .  
10. Coordonatorul Comisiei de num rare i validare a voturilor va comunica Adun rii 
Generale rezultatele verific rii preluate de la secretariatul tehnic.  
11. În condi iile întrunirii cvorumului, Pre edintele Camerei Na ionale declar  Adunarea 
General  statutar i trece la aprobarea ordinii de zi.  
12. edin ele Adun rii Generale se stenografiaz i se înregistreaz  video i audio, iar 
materialele-martor se arhiveaz  la Cabinetul Pre edintelui. 
13. Adunarea General  î i desf oar  lucr rile în edin e i adopt  Hot râri, prin votul 
majoritar al membrilor de drept.  

Art. 21 Adunarea General  (AG) are urm toarele atribu ii:  
1. dezbate probleme de interes general i actual privind evolu ia economiei române ti, 
promovarea economiei de pia , încurajarea liberei ini iative i adopt  hot râri care reflect  
pozi ia membrilor Camerei Na ionale în problemele dezb tute i care cuprind concluziile i 
propunerile de m suri corespunz toare;  
2. dezbate i aprob  raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul prezentat de 
Comisia de Cenzori privind activitatea financiar-economic  desf urat  între edin ele 
Adun rii Generale i desc rcarea de gestiune a organelor de conducere ale Camerei Na ionale;  
3. ia hot râri în ceea ce prive te patrimoniul Camerei Na ionale; 
4. aprob  Bugetul de venituri i cheltuieli i Bilan ul Camerei Na ionale i aprob , dac  este 
cazul, rectific ri bugetare;  
5. aprob  Statutul, modific rile i complet rile acestuia; 
6. adopt  statutul-cadru obligatoriu în elaborarea statutelor proprii ale Camerelor Jude ene; 
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7. aprob  strategia, obiectivele i programul de ac iuni al Camerei Na ionale;  
8. dezbate raportul anual al Camerei Na ionale privind starea economiei României;  
9. aprob  înfiin area Comitetelor i Comisiilor de Lucru i stabile te componen a acestora;  
10. alege prin vot secret, din rândul membrilor s i, Colegiul de Conducere al Camerei 
Na ionale, dup  urm toarea procedur  standard:  

a. Membrii Camerei Na ionale î i depun candidatura la secretariatul tehnic.  
b. Secretariatul tehnic întocme te câte un tabel în ordinea alfabetic  a candida ilor, pentru 
fiecare grup  de candida i, în func ie de categoria de membrii pe care o reprezint , 
respectiv: 
- Membrii de drept – buletinul de vot nr. 1; 
- Membrii asocia i – buletinul de vot nr. 2; 
- Membrii de onoare – buletinul de vot nr. 3; 
c. Unul dintre membrii secretariatului tehnic va da citire numelor candida ilor i datelor 
înscrise pe list .  
d. Tabelele sunt multiplicate propor ional cu num rul membrilor prezen i. Fiecare exemplar 
con ine datele Adun rii Generale i este tampilat i semnat pe verso de c tre Pre edintele 
de edin i de c tre coordonatorul secretariatului tehnic.  
Din acest moment, tabelele devin buletine de vot ce se vor înmâna sub semn tur  fiec rui 
membru.  
e. Votul se exercit  în cabina de vot.  
f. Fiecare membru î i exprim  votul prin t iere cu o linie orizontal , vizibil , a acelor nume 
de candida i pe care îi exclude.  
Buletinul de vot valabil exprimat privind membrii de drept trebuie s  con in  cel mult 22 
(dou zeci i dou ) de nume r mase net iate.  
Buletinele de vot care con in mai mult de 22 (dou zeci i dou ) de nume sunt nule.  
Buletinele de vot valabil exprimate privind candida ii din celelalte categorii de membri 
trebuie s  con in  cel mult 3 (trei) nume pentru asocia i i 1 (unu) singur nume pentru 
membrii de onoare, r mase net iate pe fiecare list .  
Buletinele de vot care con in mai mult de trei nume pentru membri asocia i i mai mult de 
un nume pentru membrii de onoare sunt nule.  
g. Buletinele de vot se depun în urn .  
h. La finalul votului, Comisia de num rare i validare a voturilor preia urna i trece la 
opera iunea de num rare i înregistrare a buletinelor de vot exprimate.  
i. Buletinele de vot exprimate sunt semnate de to i membrii Comisiei de num rare i 
validare a voturilor.  
j. Sunt ale i în Colegiul de Conducere urm torii membri:  

- 22 membri de drept în ordinea descresc toare a num rului de voturi ob inute; 
- 3 membri din categoria membrilor asocia i în ordinea descresc toare a num rului de 
voturi exprimate; 
- 1 membru din categoria membrilor de onoare, care a ob inut cel mai mare num r de 
voturi exprimate. 

k. În cazul necomplet rii componen ei Colegiului de Conducere din primul tur de scrutin, 
procedura de alegere se repet  pân  la completarea acestuia. În caz de egalitate de voturi, se 
va proceda la un tur de scrutin de departajare a candida ilor.  
l. Rezultatul votului se consemneaz  într-un proces-verbal redactat în dou  exemplare 
originale, care se semneaz  de c tre to i membrii Comisiei de num rare i validare a 
voturilor i se prezint  rezultatul votului în fa a Adun rii Generale, prin citire, de c tre 
pre edintele de edin .  
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m. Procesul-verbal se semneaz  de c tre pre edintele de edin , se contrasemneaz  de c tre 
coordonatorul Comisiei de num rare i validare a voturilor, se tampileaz i se 
înregistreaz  de c tre secretariatul tehnic. 
n. Un exemplar al procesului-verbal se p streaz  la arhiv , iar un exemplar se ata eaz  
dosarului care con ine toate documentele Adun rii Generale respective i care se pred  în 

strare Secretarului General.  
11. În cazul vacant rii unui loc în Colegiul de Conducere ca urmare a renun rii, înlocuirii, 
revoc rii sau decesului, se alege un membru al c rui mandat corespunde perioadei r mase din 
mandatul predecesorului s u.  
În aceste cazuri procedura standard se modific  în sensul c  înscrierea candidatului  se face pe 
un buletin de vot i se declar  ales candidatul care întrune te cel mai mare num r de voturi 
exprimate. 
Pe buletinul de vot r mâne net iat un singur nume care reprezint  candidatul ales. 
În caz de egalitate de voturi se supune la vot pân  la departajare 
12. Dispune dizolvarea Colegiului de Conducere, în urm toarele cazuri:  

a. Când Colegiul de Conducere se descompleteaz  la mai pu in de jum tate plus unu din 
num rul membrilor ale i;  
b. Pentru gestiune frauduloas , care se va constata pe baza unui raport întocmit de Comisia 
de Cenzori sau în urma rezultatului definitiv al unei ac iuni de control al organelor 
autorizate legal;  

În caz de dizolvare a Colegiului de Conducere, Adunarea General  va constitui un Colegiu 
interimar alc tuit din 7 membri, ale i dintre membrii de drept i un pre edinte interimar ales 
dintre membrii Colegiului de Conducere interimar.  
Prin îns i hot rârea de dizolvare, Adunarea General  va stabili drepturile i obliga iile 
Colegiului de Conducere interimar i ale Pre edintelui interimar.  
Adunarea General  va alege Colegiul de Conducere i Pre edintele în termen de cel mult dou  
luni.  
În situa ia dizolv rii pentru gestiune frauduloas , Comisia de Cenzori va stabili i cuantumul 
daunelor i persoanele de la care se recupereaz . 
13. În situa ia prev zut  la pct. 12, alin. 2 Adunarea General , prin îns i hot rârea de 
dizolvare, va constitui un Colegiu Interimar alc tuit din 7 membri, ale i dintre membrii de 
drept, i va stabili atribu iile acestuia, fixând data noilor alegeri.  
14. Alege prin vot, Pre edintele Camerei Na ionale. Este ales candidatul care a ob inut cel mai 
mare num r de voturi exprimate din num rul membrilor de drept prezen i.  

Alegerea Pre edintelui Camerei Na ionale se face dintre membrii Colegiului de Conducere 
dup  urm toarea procedur :  

a. Candidaturile pentru func ia de Pre edinte al Camerei Na ionale se depun la secretariatul 
tehnic.  
b. Secretariatul tehnic întocme te un tabel în ordinea alfabetic  a candida ilor pe care îl 
aduce la cuno tin a Adun rii Generale.  
c. Tabelul rezultat este multiplicat propor ional cu num rul membrilor prezen i în Adunarea 
General .  
Fiecare exemplar con ine datele Adun rii Generale i este tampilat i semnat pe verso de 

tre Pre edintele de edin i de c tre coordonatorul secretariatului tehnic. Din acest 
moment, tabelul devine buletin de vot ce se va înmâna fiec rui membru, sub semn tur .  
d. Votul se exercita în cabina de vot.  
e. Fiecare membru î i exprim  votul prin t iere cu o linie orizontal , vizibil , a acelor nume 
de candida i pe care îi exclude.  
Buletinul de vot valabil exprimat privind candida ii la func ia de Pre edinte al Camerei 
Na ionale trebuie s  con in  1 (unu) singur nume r mas net iat pe list .  
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Buletinele de vot care con in mai mult de un nume net iat sunt nule.  
f. Buletinele de vot se depun în urn .  
g. La finalul votului, Comisia de num rare i validare a voturilor preia urna i trece la 
opera iunea de num rare i înregistrare a buletinelor de vot exprimate.  
h. Buletinele de vot exprimate sunt semnate de to i membrii Comisiei de num rare i 
validare a voturilor.  
i. Este ales Pre edinte al Camerei Na ionale candidatul care a ob inut cel pu in 22 de voturi 
din num rul membrilor de drept.  
j. În cazul în care niciun candidat nu a ob inut 22 de voturi din primul tur de scrutin, 
procedura de alegere a Pre edintelui Camerei Na ionale se repet  cu primii doi candida i în 
ordinea descresc toare a num rului de voturi ob inute, respectându-se acelea i reguli.  
k. În situa ia în care niciun candidat nu ob ine 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 
candida ilor.  
m. Procesul-verbal se semneaz  de c tre Pre edintele de edin , se contrasemneaz  de c tre 
coordonatorul Comisiei de num rare i validare a voturilor, se tampileaz i se 
înregistreaz  de c tre secretariatul tehnic.  
n. Un exemplar al procesului-verbal se p streaz  la arhiv , iar un exemplar se ata eaz  
dosarului care con ine toate documentele Adun rii Generale respective i care se pred  în 

strare Secretarului General.  
15. Alege i revoc  prin vot secret membrii Comisiei de Cenzori.  
16. Stabile te nivelul cotiza iilor membrilor Camerei Na ionale.  
17. Stabile te, conform legii, cu consultarea tuturor Camerelor Jude ene i cu votul majorit ii 
acestora, cota-parte din veniturile din cotiza ii ale Camerelor alocat  pentru sus inerea 
activit ii Camerei Na ionale.  
18. Delibereaz i hot te în privin a oric ror probleme legate de activitatea Camerei 
Na ionale sau de desf urarea Adun rii Generale.  
19. ine un Registru cu regim intern care va cuprinde toate procesele-verbale, semnate de c tre 
Pre edintele Camerei Na ionale i de c tre Secretarul General.  
20. Stabile te nivelul indemniza iei de edin  a membrilor Colegiului de Conducere, a 
Pre edintelui Camerei de Comer i Industrie a României, a Pre edin ilor Comitetelor CCIR i 
a Membrilor Comisiei de Cenzori.  
21. Dizolv  / demite / suspend  orice organ de conducere ales al Camerei Na ionale, prin 
adoptarea unei mo iuni de cenzur , în cazul s vâr irii unor fapte grave prin care se încalc  
prevederile legii i ale Statutului, a nerespect rii obliga iilor i atribu iilor ce le revin conform 
prezentului statut, a nerespect rii hot rârilor Adun rii Generale, dup  urm toarea procedur :  

a. Mo iunea de cenzur  poate fi ini iat  de cel pu in jum tate plus unu din num rul 
membrilor de drept i se prezint  Adun rii Generale.  
b. Mo iunea de cenzur  se dezbate de c tre Adunarea General , în edin  extraordinar .  
c. Adresa de convocare a Adun rii Generale împreun  cu materialele care înso esc mo iunea 
de cenzur  se comunic  membrilor Camerei Na ionale de c tre Pre edintele Camerei 
Na ionale sau de c tre un alt membru al Biroului de Conducere, în ziua depunerii mo iunii.  
d. În perioada în care se desf oar  procedura mo iunii de cenzur , organul de conducere 
vizat de mo iune este suspendat de drept.  
e. Mo iunea de cenzur  se adopt  cu votul a 2/3 din num rul membrilor de drept.  
f. În cazul în care mo iunea este adoptat , organul de conducere este dizolvat/ demis.  
g. Adunarea General , prin îns i hot rârea de dizolvare / demitere, alege un organ de 
conducere interimar, stabile te atribu iile acestuia i data noilor alegeri.  
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h. Adunarea General  va alege un nou organ de conducere în locul celui dizolvat /demis, în 
termen de dou  luni de la dizolvare / demitere.  
22. Alege prin vot deschis dintre membri de drept, Pre edin ii Comitetelor Camerei 

Na ionale. 
23. Aprob  Regulamentul Cadru de Func ionare i Organizare al Comitetelor din cadrul 

Camerei Na ionale. 
24. Aprob  caracteristicile de identitate vizual  a camerelor de comer i industrie jude ene. 

 Art. 22 Organisme de lucru în cadrul Camerei Na ionale:  
1. În cadrul Camerei Na ionale func ioneaz  4 Comitete constituite pe domenii de activitate i 

structurate pe Comisii de Lucru. Organizarea i func ionarea acestor organisme de lucru se 
stabilesc prin Regulamentul de Organizare i Func ionare aprobat de Adunarea General  a 
Camerei Na ionale.  

2. Fiecare membru de drept al Camerei Na ionale are obliga ia statutar  de a fi membru al 
unei Comisii de Lucru, conform op iunii proprii f cut  în scris i/sau a necesit ii reale a 
Camerei. i celelalte categorii de membrii pot opta pentru a face parte dintr-o Comisie. 

3. Pre edin ia fiec rui Comitet este asigurat  de un membru de drept, iar aceast  func ie este 
asimilat  func iei de Vicepre edinte al Camerei Na ionale, la nivel de reprezentare. 

4. Pre edin ii Comitetelor Camerei Na ionale particip  la edin ele extraordinare ale Biroului 
de Conducere întrunite, de regul , trimestrial. 

5. Pre edin ii Comitetelor Camerei Na ionale sunt ale i de Adunarea General . 
  Art. 23 Sistemul Camerelor de Comer :  
1. Sistemul Camerelor de Comer  cuprinde:  

a. Camera de Comer i Industrie a României; 
b. Camerele Jude ene; 
c. Camerele de Comer  Bilaterale.  

2. Sistemul Camerelor de Comer  se reune te, de regul , trimestrial i ori de câte ori este 
nevoie, pentru a dezbate, analiza i delibera în probleme de interes pentru buna func ionare a 
Camerelor de Comer .  
3. Camerele de Comer  sunt reprezentate la Reuniunile Sistemului Camerelor de Comer  de 
pre edintele ales sau prin mandatar cu împuternicire de reprezentare din conducerea camerei 
respective.  
4. Pre edintele ales al camerei de comer  poate transmite dreptul de reprezentare pentru cel 
mult dou  Reuniuni pe an în mod justificat.  
5. Reuniunile Sistemului Camerelor de Comer  sunt conduse de Pre edintele Camerei 
Na ionale sau de un membru ales prin vot deschis dintre membrii prezen i.  
6. Sistemul Camerelor de Comer  func ioneaz  în baza unui Regulament al Reuniunilor 
aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei Na ionale.  
7. Procedura desf ur rii Reuniunilor este similar  procedurii de edin  a unei Adun ri 
Generale.  
8. Documentele întocmite la Reuniunile Sistemului Camerelor de Comer  sunt Recomand ri. 
Recomand rile devin documente de referin  prin vot majoritar, pentru to i membrii Sistemului 
Camerelor de Comer , privind obiectivele i strategia în raport cu comunitatea de afaceri.  

 Art. 24 Colegiul de Conducere al Camerei Na ionale:  
1. Colegiul de Conducere exercit , în perioada dintre edin ele Adun rii Generale, conducerea 
general  a Camerei Na ionale i hot te în toate problemele ce intr  în competen a sa în baza 
legii, a prezentului Statut i a hot rârilor Adun rii Generale.  
2. Colegiul de Conducere este ales de Adunarea General  pe o durat  de 5 (cinci) ani.  
3. Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salaria i ai Camerei Na ionale.  
4. Membrii Colegiului de Conducere pot primi o indemniza ie pentru participarea la activitatea 
acestuia. Nivelul indemniza iei va fi stabilit prin hot râre a Adun rii Generale.  
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5. Membrii Colegiului de Conducere al Camerei Na ionale î i pot pierde calitatea de inut  
înainte de terminarea mandatului în urm toarele situa ii:  

- deces; 
- renun area la calitatea de inut , exprimat  în scris; 
- revocarea la propunerea oric rui membru al Adun rii Generale în baza unei proceduri 
similar  ob inerii mandatului; 
- înc lcarea grav  a Statutului Camerei Na ionale; 
- afectarea grav  a prerogativelor Camerelor Jude ene. 

 Art. 25 Componen a Colegiului de Conducere:  
1. Colegiul de Conducere al Camerei Na ionale este compus din 27 de membri, ale i prin 
hot rârea Adun rii Generale în condi iile art. 21 (10) din prezentul statut, dup  cum urmeaz :  

a. 22 de membri ale i de Adunarea General  din rândul membrilor de drept. Fiecare 
membru de drept este reprezentat în Colegiul de Conducere de pre edintele camerei de 
comer  jude ene sau a Municipiului Bucure ti; 
b. 3 membri ale i de Adunarea General  din rândul membrilor asocia i;  
c. 1 membru ales de Adunarea General  din rândul membrilor de onoare;  
d. 1 membru în persoana Pre edintelui Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, care este 
membru de drept al Colegiului de Conducere.  

2. Colegiul de Conducere este ales de Adunarea General , cu votul majorit ii membrilor de 
drept prezen i.  
3. Pierderea func iei pe baza c reia a fost ales atrage dup  sine înlocuirea persoanei fizice cu 
succesorul s u, cu excep ia Pre edintelui / Vicepre edin ilor Camerei Na ionale, situa ie în care 
se va proceda la alegeri conform prevederilor prezentului statut, în cel mult dou  luni.  

 Art. 26 Convocarea Colegiului de Conducere:  
1. Colegiul se întrune te în sesiuni în urma convoc rii Pre edintelui Camerei Na ionale, o dat  
la 3 luni sau ori de câte ori este necesar.  
2. În caz de refuz din partea Pre edintelui sau de incapacitate a acestuia, Colegiul de 
Conducere poate fi convocat în urma cererii unui num r de 1/3 dintre membrii s i sau a 
Comisiei de Cenzori, în cazuri ce in de competen a acesteia.  
3. Colegiul de Conducere se întrune te în sesiune extraordinar  ori de câte ori trebuie rezolvate 
probleme importante ce intr  în competen a sa i nu sufer  amânare.  
4. Convocarea Colegiului de Conducere în sesiune se face cu cel pu in 5 (cinci) zile 
calendaristice înainte de data sesiunii.  
5. Convocarea se va face prin scrisoare/fax/e-mail i va cuprinde ordinea de zi.  
6. Observa iile i propunerile referitoare la completarea ordinii de zi a Colegiului de 
Conducere vor fi formulate în scris la Cabinetul Pre edintelui Camerei Na ionale i depuse cu 
48 de ore înainte de sesiune.  
7. Colegiul de Conducere func ioneaz  în prezen a a cel pu in 14 (paisprezece) dintre membrii 

i. 
8. Dreptul de reprezentare în Colegiul de Conducere se exercit  de c tre conduc torul legal al 
persoanei juridice, personal de c tre membrul de onoare i personal de c tre Pre edintele Cur ii 
de Arbitraj Comercial Interna ional.  
9. Dac  la prima convocare nu se întrune te num rul statutar de membri, se va face o nou  
convocare pentru o dat  ce se va situa între a 5-a i a 10-a zi de la data stabilit  în prima 
convocare, când Colegiul de Conducere se va considera statutar constituit cu orice num r de 
membri prezen i.  
10. Colegiul de Conducere este condus de Pre edintele Camerei Na ionale sau de un 
reprezentant desemnat de c tre acesta din rândul Vicepre edin ilor Camerei Na ionale.  

Art. 27 Procedura de vot în cadrul Colegiului de Conducere:  
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1. În cadrul sesiunilor Colegiului de Conducere, to i membrii acestuia au drept de vot 
deliberativ.  
2. Deciziile Colegiului de Conducere se adopt  cu o majoritate de jum tate plus unu din 
num rul membrilor prezen i. În caz de egalitate de voturi, prevaleaz  votul Pre edintelui 
Camerei Na ionale.  
3. Alegerea sau revocarea Vicepre edin ilor Camerei Na ionale se va face prin vot secret.  
4. Înainte de deschiderea sesiunii Colegiului de Conducere, Pre edintele Camerei Na ionale va 
cere secretariatului tehnic verificarea num rului membrilor prezen i, dup  Lista Nominal  
semnat  de cei prezen i.  
5. În condi iile întrunirii cvorumului, Pre edintele Camerei Na ionale declar  Colegiul de 
Conducere statutar constituit i trece la dezbaterea ordinii de zi.  

 Art. 28 Colegiul de Conducere are urm toarele atribu ii:  
1. Asigur  conducerea Camerei Na ionale între edin ele Adun rii Generale, în sesiuni, i 
emite decizii;  
2. Duce la îndeplinire hot rârile Adun rii Generale;  
3. Administreaz i angajeaz  patrimoniul de inut de Camera Na ional  în baza Hot rârii 
Adun rii Generale, stabile te indemniza ia Vicepre edintelui, a membrilor Biroului de 
Conducere i a Pre edintelui Cur ii de Arbitraj, în conformitate cu prevederile legale i ale 
Statutului;  
4. Propune Adun rii Generale spre aprobare, modificare i completare Statutul Camerei 
Na ionale. 
5. Prezint  Adun rii Generale, spre aprobare, strategia, obiectivele, programul de ac iuni i 
bugetul anual al Camerei Na ionale;  
6. Propune Adun rii Generale membrii Comisiei de Cenzori. Atunci când se constat  
neîndeplinirea de c tre ace tia a atribu iilor statutare, Biroul de Conducere propune Colegiului 
de Conducere suspendarea membrilor Comisiei de Cenzori i/sau a indemniza iei acestora;  
7. Alege, dintre membrii s i, 4 (patru) Vicepre edin i ai Camerei Na ionale pentru un mandat 
de 5 (cinci) ani ce poate fi reînnoit o singur  dat , dup  urm toarea procedur :  

a. Pre edintele Camerei Na ionale constituie secretariatul tehnic i Comisia de num rare 
i validare a voturilor, urmând procedura prev zut  în prezentul statut pentru alegerea 

Colegiului de Conducere;  
b. Candidaturile pentru func ia de Vicepre edinte al Camerei Na ionale se depun la 
secretariatul tehnic;  
c. Secretariatul tehnic întocme te un tabel în ordinea alfabetic  a candida ilor pe care îl 
aduce la cuno tin a Colegiului de Conducere;  
d. Tabelul rezultat este multiplicat propor ional cu num rul membrilor Colegiului de 
Conducere prezen i. Fiecare exemplar este tampilat i semnat pe verso de c tre 
Pre edintele Camerei Na ionale i de c tre to i membrii secretariatului tehnic. Din acest 
moment, tabelul devine buletin de vot ce se va înmâna fiec rui membru al Colegiului de 
Conducere, sub semn tur ;  
e. Votul se exercit  în cabina de vot;  
f. Fiecare membru al Colegiului de Conducere î i exprim  votul prin t iere cu o linie 
orizontal , vizibil , a acelor nume de candida i pe care îi exclude. Buletinul de vot valabil 
exprimat privind candida ii la func ia de Vicepre edinte al Camerei Na ionale trebuie s  
con in  4 (patru) nume r mase net iate pe list . Buletinele de vot care con in mai pu in 
sau mai mult de 4 (patru) nume net iate sunt nule;  
g. Buletinele de vot se depun în urn ;  
h. La finalul votului, Comisia de num rare i validare a voturilor preia urna i trece la 
opera iunea de num rare i înregistrare a buletinelor de vot exprimate;  
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i. Buletinele de vot exprimate sunt semnate de to i membrii Comisiei de num rare i 
validare a voturilor;  
j. Sunt ale i Vicepre edin i ai Camerei Na ionale primii 4 (patru) candida i care au 
ob inut minim 14 voturi, în ordine descresc toare;  
k. În cazul nealegerii a patru Vicepre edin i din primul tur de scrutin, procedura de 
alegere se repet  pân  la completarea num rului acestora, respectându-se acelea i reguli. 
În caz de egalitate de voturi se va proceda la un tur de scrutin de departajare a 
candida ilor;  
l. Rezultatul votului se consemneaz  într-un proces-verbal redactat în dou  exemplare 
originale, care se semneaz  de c tre to i membrii Comisiei de num rare i validare a 
voturilor i se prezint  rezultatul votului în fa a Colegiului de Conducere, prin citire;  
m. Procesul-verbal se semneaz  de c tre Pre edintele Camerei Na ionale, se 
contrasemneaz  de c tre coordonatorul Comisiei de num rare i validare a voturilor, se 
tampileaz i se înregistreaz  de c tre secretariatul tehnic;  

n. Un exemplar al procesului-verbal se p streaz  la arhiv , iar un exemplar se ata eaz  
dosarului care con ine toate documentele sesiunii Colegiului de Conducere respective i 
care se pred  în p strare Secretarului General al Camerei Na ionale.  

8. Propune spre aprobarea Adun rii Generale Regulamentul-cadru de Organizare i 
Func ionare al Comitetelor Camerei Na ionale. 
9. Aprob  organigrama, Regulamentul de Organizare i Func ionare  al  Camerei  Na ionale i 
structura de personal a Camerei Na ionale;  
10. Aprob  normele unitare pentru înscrierea comercian ilor în Catalogul Firmelor la nivelul 
fiec rei Camere Jude ene. 
11.  Aprob  Regulamentul  de  Organizare  i  Func ionare  al  Cur ii  de  Arbitraj  Comercial  
Interna ional i al Colegiului acesteia; 
12. Redacteaz i public  Buletinului Oficial al Camerei Na ionale;  
13. ine un registru intern care va cuprinde toate procesele-verbale de sesiune, semnate de 
Pre edintele de sesiune i de c tre Secretarul General,  i care sunt arhivate;  
14. Aprob , la propunerea Pre edintelui Camerei Na ionale, Pre edintele i membrii Colegiului 
de Conducere al Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional; 
15. Aprob  vir ri între capitolele bugetare, precum i modific ri în destina ia veniturilor, în 
limita bugetului aprobat i propune, dac  este cazul, spre aprobare, rectificarea bugetului; 
16. Dezbate i aprob  raportul Biroului de Conducere, privind activitatea desf urat  de 
Camera Na ional  între sesiunile Colegiului de Conducere;   
17. Supune Adun rii Generale, spre aprobare, Raportul de activitate al Colegiului de 
Conducere al Camerei Na ionale între sesiunile Adun rii Generale; 
18. Propune spre aprobare Adun rii Generale nivelul cotiza iilor anuale ale membrilor, nivelul 
taxei de înscriere i criteriile de calcul ale acestora; 
19. Aprob  calitatea de membru, constat  sau decide pierderea acestei calit i;  
20. Aprob  tarifele practicate de Camera Na ional  pentru activit ile efectuate;  
21. Avizeaz  înfiin area Camerelor de Comer  Bilaterale i avizeaz  calitatea de utilitate 
public , în condi iile Legii nr. 335/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare;  
22. Aprob  înfiin area de societ i sau participarea Camerei Na ionale la capitalul social al 
altor societ i; 
23. Aprob /revoc  mandatul reprezentan ilor Camerei Na ionale pentru participarea la 
edin ele CA i AGA ale societ ilor în care Camera Na ional  este asociat/ac ionar; 

24. Nominalizeaz  candida ii la func ia de conducere la societ ile comerciale la care Camera 
Na ional  este asociat / ac ionar;  
25. Dezbate i aprob  raportul de activitate al societ ilor la care Camera Na ional  este 
asociat/ ac ionar i informeaz  Adunarea General  în leg tur  cu activitatea acestora;  
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26. Aprob  Regulamentul privind avizarea, supravegherea, controlul i sanc ionarea activit ii 
Burselor de M rfuri i ia m suri, dup  caz; 
27. Aprob  actele în exercitarea atribu iilor conferite de Legea nr. 357/2005 i ia m surile care 
se impun, dup  caz; 
28. Pentru a asigura operativitate i eficien , în condi ii expres prev zute în Decizie, poate 
delega o parte a atribu iilor conferite de Legea nr. 357/2005 aparatului executiv al Camerei; 
29. Exercit  un control permanent asupra aparatului executiv îns rcinat cu atribu ii operative, 
ce rezult  din prevederi legale, statutare i ale regulamentului de organizare i func ionare al 
burselor de m rfuri; 
30. Aprob  normele privind nivelul tarifelor, comisioanelor i amenzilor pentru activit ile 
specifice burselor de m rfuri i vegheaz  la respectarea acestora de c tre aparatul executiv; 
31. Aparatul executiv, care potrivit Regulamentului de organizare i func ionare are atribu ii de 
avizare, reglementare, atestare, supraveghere, control asupra burselor de m rfuri, prezint  
trimestrial rapoarte asupra activit ilor desf urate Colegiului de Conducere; 
32. Aprob  încheierea de acorduri i protocoale cu institu ii de reglementare i supraveghere 
ale pie ei de capital sau ale burselor de m rfuri; 
33. Aprob  normele privind taxele arbitrale i nivelul onorariilor arbitrilor, la propunerea 
Colegiului de Conducere al Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional;  
34. Aprob  rezolu iile Biroului de Conducere hot râte în edin ele dintre sesiunile Colegiului 
de Conducere;  
35. Aprob  asocierea Camerei Na ionale cu alte organiza ii camerale din str in tate i 
informeaz  Adunarea General  privind asocierea;  
36. Decide, la propunerile Biroului de Conducere, asupra persoanelor fizice i juridice c rora li 
se acord  distinc ia Meritul Comercial;  
37. Între sesiunile Adun rii Generale, Colegiul de Conducere îndepline te atribu iile Adun rii 
Generale, cu drepturile i obliga iile statutare; 

 Art. 29 Biroul de Conducere al Camerei Na ionale:  
1. Biroul de Conducere asigur , în perioada dintre sesiunile Colegiului de Conducere, 
activitatea curent  a Camerei Na ionale în baza prezentului Statut sau a hot rârilor Adun rii 
Generale i a deciziilor Colegiului de Conducere, prin Rezolu ii.  
2. Biroul de Conducere se compune din Pre edintele i Vicepre edin ii Camerei Na ionale.  
3. Activitatea Vicepre edin ilor se desf oar  în baza prevederilor prezentului statut, a 
Regulamentului de Organizare i Func ionare i a Organigramei, având urm toarele atribu ii: 

- reprezentant al Camerei Na ionale la reuniunile Camerelor Jude ene în câte dou  regiuni 
de dezvoltare; 
- particip  la ac iunile la care Camera Na ional  este solicitat  la nivel de conducere; 
- asigur  coordonarea structurilor organizatorice ale Camerei Na ionale, conform 
Regulamentului de Organizare i Func ionare i Organigramei. 

 Art. 30 Convocarea Biroului de Conducere: 
1. Biroul de Conducere se întrune te, în urma convoc rii Pre edintelui Camerei Na ionale, 
lunar sau ori de câte ori este necesar.  
2. În caz de refuz din partea Pre edintelui sau de incapacitate a acestuia de a convoca edin a, 
Biroul de Conducere poate fi convocat de oricare dintre Vicepre edin i.  
3. Convocarea Biroului de Conducere se face cu cel pu in 24 de ore înainte de data edin ei i 
se comunic  ordinea de zi.  
4. Convocarea se va face prin scrisoare/fax/e-mail i va cuprinde ordinea de zi.  
5. Biroul de Conducere este statutar constituit dac  sunt prezen i jum tate plus unu din 
num rul membrilor s i.  
6. Dac  la prima convocare nu se întrune te num rul statutar de membri, se va face o nou  
convocare pentru ziua urm toare.  
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7. Dac  nu se întrunesc condi iile statutare de întrunire a Biroului de Conducere la dou  
edin e consecutive, Pre edintele sau oricare dintre Vicepre edin i informeaz  Colegiul de 

Conducere care va dispune m suri corespunz toare.  
8. Biroul de Conducere este condus de Pre edintele Camerei Na ionale sau, în lipsa acestuia, 
de un Vicepre edinte.  

 Art. 31 Procedura de vot: 
1. În edin ele Biroului de Conducere, to i membrii acestuia au drept de vot deliberativ.  
2. Rezolu iile Biroului de Conducere se adopt  cu o majoritate de cel pu in jum tate plus unu 
din totalul membrilor prezen i. În caz de egalitate de voturi prevaleaz  votul Pre edintelui 
Camerei Na ionale. Rezolu iile Biroului de Conducere vor fi comunicate executivului Camerei 
Na ionale.  

 Art. 32 Atribu iile Biroului de Conducere:  
1. Asigur  activitatea curent  a Camerei Na ionale prin Rezolu iile care se adopt  lunar în 
edin ele Biroului;  

2. Prezint  Colegiului de Conducere Strategia, Obiectivele, programul de ac iuni i Bugetul 
anual al Camerei; 
3. Informeaz  Colegiul de Conducere privind activitatea Camerei Na ionale, gradul de 
îndeplinire al obiectivelor aprobate, precum i orice alte chestiuni privitoare la activitatea 
Camerei Na ionale;  
4. Avizeaz  numirea Secretarului General al Camerei Na ionale.  
5. Desemneaz  persoanele din aparatul Camerei Na ionale care s  participe la lucr rile 
Comisiilor, Consiliilor i Comitetelor de Lucru i de Specialitate de pe lâng  autorit ile 
publice;  
6. Întreprinde m suri pentru informarea membrilor în leg tur  cu punctele de vedere prezentate 
de Camera Na ional  în cadrul Comisiilor, Consiliilor i Comitetelor de Lucru i de 
Specialitate înfiin ate pe lâng  autorit ile publice, precum i cu desf urarea lucr rilor 
acestora;  
7. Întreprinde m suri pentru informarea membrilor în leg tur  cu activitatea Camerei 
Na ionale; 
8. Propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, normele unitare privind Catalogul 
Firmelor; 
9. Propune Colegiului de Conducere înfiin area de societ i sau participarea Camerei Na ionale 
la capitalul social al altor societ i;  
10. Propune Colegiului de Conducere reprezentan ii Camerei Na ionale pentru participarea la 
edin ele CA i AGA ale societ ilor la care Camera Na ional  este asociat/ac ionar; 

11. Propune Colegiului de Conducere candida ii pentru func ia de conducere la societ ile la 
care Camera Na ional  este asociat/ac ionar; 
12. Avizeaz  utilitatea, priorit ile, modalit ile de lucru i componen a Comisiilor de Lucru 
permanente sau temporare care au drept scop dezvoltarea serviciilor c tre membrii Camerei 
Na ionale i c tre comunitatea de afaceri;  
13. Propune Colegiului de Conducere membrii Comisiei de Cenzori;  
14. Propune Colegiului de Conducere suspendarea membrilor Comisiei de Cenzori i/sau a 
indemniza iei acestora atunci când se constat  neîndeplinirea de c tre ace tia a atribu iilor 
statutare;  
15. Propune Colegiului de Conducere Regulamentul de Organizare i Func ionare al Camerei 
Na ionale i structura organigramei;  
16. Propune Colegiului de Conducere asocierea Camerei Na ionale cu alte organiza ii camerale 
din str in tate;  
17. Propune Colegiului de Conducere dobândirea sau pierderea calit ii de membru;  
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18. Propune Colegiului de Conducere nivelul cotiza iilor anuale ale membrilor i criteriile de 
calcul ale acestora;  
19. Propune Colegiului de Conducere tarifele practicate de Camera Na ional  pentru 
activit ile efectuate; 
20. Valideaz  deplas rile salaria ilor în interes de serviciu, în ar i str in tate;  
21. Desemneaz  reprezentan ii Camerei Na ionale în Comisiile, Consiliile i Comitetele de    

Lucru sau de Specialitate înfiin ate pe lâng  autorit ile/institu iile/ organismele publice centrale.  
22. Propune Colegiului de Conducere persoanele fizice i juridice c rora li se acord  distinc ia 
Meritul Comercial. 
23. Aprob  grila de salarizare a personalului Camerei Na ionale. 
24. Aprob  Manualul Calit ii, Procedurile i Instruc iunile de Lucru ale Camerei Na ionale. 
25. Propune spre aprobarea Colegiului de Conducere forma de editare a Buletinului Oficial al 
Camerei Na ionale; 
26. Angajeaz  patrimoniul Camerei Na ionale, în baza Deciziilor Colegiului de Conducere i a 
Hot rârilor Adun rii Generale; 

 Art. 33 Pre edintele Camerei Na ionale: 
1. Pre edintele exercit  conducerea permanent i efectiv , direct sau prin delegare de 
responsabilit i i are atribu iile prev zute de art. 39 din Legea nr. 335/2007 cu modific rile i 
complet rile ulterioare i cele prev zute de prezentul Statut i duce la îndeplinire Hot rârile 
Adun rii Generale, Deciziile Colegiului de Conducere, Rezolu iile Biroului de Conducere, 
Rapoartele Comisiei de Cenzori, Recomand rile Sistemului Camerelor de Comer i 
Recomand rile Comitetelor Camerei Na ionale, dup  caz, în conformitate cu dispozi iile legii 
i ale prezentului statut, prin Dispozi ii;  

2. Mandatul pre edintelui este de 5 (cinci) ani din momentul votului, putând fi reînnoit o 
singur  dat ;  
3. Reprezint i angajeaz  Camera Na ional  în rela iile cu ter ii, din ar i din str in tate;  
4. Angajeaz  patrimoniul Camerei Na ionale, în baza Rezolu iilor Biroului de Conducere, a 
Deciziilor Colegiului de Conducere i a Hot rârilor Adun rii Generale; 
5. Desemneaz  persoanele care elaboreaz  Strategia, Obiectivele, programul de ac iuni i 
Bugetul anual al Camerei;  
6. Propune organigrama i structura de personal a Camerei Na ionale;  
7. Propune vir ri între capitolele bugetare, precum i modific ri în destina ia veniturilor, în 
limita bugetului aprobat; 
8. Negociaz i aprob  salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale i 
modalit ile de acordare a acestora, pentru personalul Camerei Na ionale conform grilei de 
salarizare aprobate de Biroul de Conducere, în limita bugetului de venituri i cheltuieli aprobat 
i a reglement rilor legale în vigoare;  

9. Încheie, modific i desface, în condi iile legii, contractele de munc  ale salaria ilor Camerei 
Na ionale;  
10. Urm re te aducerea la îndeplinire a hot rârilor Adun rilor Generale, ale Colegiului i 
Biroului de Conducere;  
11. Propune i urm re te realizarea strategiei, obiectivelor, programului de ac iuni i a 
bugetului de venituri i cheltuieli al Camerei Na ionale, aprobate de Adunarea General ;  
12. Convoac i conduce edin ele Biroului de Conducere, sesiunile Colegiului de Conducere, 
edin ele Adun rii Generale i întrunirile Sistemului Camerelor de Comer ;  

13. Pre edintele poate delega o parte din atribu iile sale, precum i dreptul de semn tur  a unor 
documente ce privesc activitatea curent  a Camerei Na ionale, Vicepre edin ilor, Secretarului 
General sau Directorilor;  
14. Adopt  orice alte dispozi ii pentru bunul mers al Camerei Na ionale, cât i pentru 
îndeplinirea func iilor prev zute de legisla ie i de prezentul Statut, care nu intr  în 
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competen ele Adun rii Generale, Colegiului de Conducere i Biroului de Conducere i 
constat  pierderea calit ii de membru al Colegiului de Conducere sau de Vicepre edinte ca 
urmare a renun rii/înlocuirii, revoc rii sau decesului persoanei respective;  
15. Propune spre aprobare Colegiului de Conducere al Camerei Na ionale, Pre edintele i 
membrii Colegiului de Conducere al Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional;  
 
16. Îndepline te orice alte atribu ii stabilite de Adunarea General , Colegiul de Conducere i 
Biroul de Conducere.  

 Art. 34 Aparatul executiv al Camerei Na ionale:  
1. Camera Na ional  este organizat i are structura prev zut  în Regulamentul de Organizare 
i Func ionare al Camerei Na ionale.  

2. Coordonarea aparatului executiv este realizat  de Secretarul General.  
3. Secretarul General emite circulare în vederea desf ur rii activit ii aparatului executiv.  
4. Secretarul General prezint  Biroului de Conducere rapoarte de lucru.  
5. Angajarea fiec rui salariat se face pe baz  de test/interviu sus inut în fa a unei comisii 
specializate, organizat de Secretarul General prin Biroul Resurse Umane, în limita posturilor 
prev zute în organigram i în statul de func ii. 
6. Drepturile i obliga iile salaria ilor se înscriu în contractele individuale de munc  ce se 
încheie la angajare, ulterior promov rii testului, i î i produc efecte juridice la semnarea 
acestora de c tre Pre edintele Camerei Na ionale, în baza legisla iei în vigoare i a prezentului 
statut.  
7. Salariile personalului Camerei se stabilesc de c tre Pre edintele Camerei Na ionale în baza 
grilei de salarizare aprobate de Biroul de Conducere. Salariile au caracter confiden ial. 

 Art. 35 Calitatea de Pre edinte, Vicepre edinte, Secretar General al Camerei Na ionale 
este incompatibil  cu aceea de membru al conducerii unui partid politic la nivel na ional sau 
grupare cu caracter politic pe teritoriul României. 
 

CAPITOLUL V  
PATRIMONIUL I VENITURILE CAMEREI NA IONALE  

 
 Art.  36   Patrimoniul Camerei Na ionale este format din bunurile mobile i imobile 
de inute de c tre Camera de Comer i Industrie a Republicii Socialiste România la data de 22 
decembrie 1989, precum i din bunurile mobile i imobile dobândite ulterior adopt rii Decretului 
- Lege nr. 139/1990 privind camerele de comer i industrie din România i a Legii Camerelor de 
Comer  din România nr. 335/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare.  
 Art. 37 Sursele de finan are ale Camerei Na ionale provin din:  

a. cotiza ii ale membrilor;  
b. tarife percepute pentru activit ile efectuate în conformitate cu legisla ia în vigoare i 
cu prevederile statutare;  
c. comisioane;  
d. venituri realizate din concesiuni;  
e. dona ii, sponsoriz ri ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;  
f. venituri i/sau dividende de la societ ile la care Camera Na ional  este ac ionar sau 
asociat;  
g. alte venituri realizate din activitatea desf urat , în condi iile prev zute de statut i de 
prezenta lege;  
h. chirii percepute în condi iile legii;  
i. cot -parte din veniturile Camerelor Jude ene ob inute din cotiza ii;  
j. alte contribu ii. 

 Art. 38 Exerci iul bugetar al Camerei este conform legilor în vigoare.  
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CAPITOLUL VI  
CONTROLUL GESTIUNII CAMEREI NA IONALE  

 
 

 Art. 39 Controlul gestiunii Camerei Na ionale va fi efectuat de o Comisie de Cenzori, 
aleas  de Adunarea General , în conformitate cu prevederile statutare, compus  din trei persoane 
cu studii superioare economice, din care cel pu in dou  s  aib  calificarea de expert contabil, 
independente de Sistemul Camerelor de Comer .  
 Art. 40 La sfâr itul anului financiar, Comisia de Cenzori examineaz  contul de gestiune al 
anului expirat, situa ia financiar i inventarul i întocme te un raport, care se ata eaz  la darea de 
seam  anual  a Colegiului de Conducere al Camerei Na ionale, se public  în Buletinul Oficial al 
Camerei Na ionale, împreun  cu execu ia bugetar i se arhiveaz  la Cabinetul Pre edintelui.  
 Art. 41 În caz de dizolvare pentru gestiune financiar  frauduloas  a Colegiului de 
Conducere al Camerei Na ionale, Comisia de Cenzori va stabili i cuantumul daunelor i 
persoanele de la care se recupereaz , cu aprobarea Adun rii Generale. 
 Art. 42 Adoptarea Raportului anual al cenzorilor i validarea desc rc rii de gestiune în 
cadrul Adun rii Generale, cu votul majorit ii membrilor de drept ai Camerei Na ionale, 
reprezint  actul definitiv i irevocabil asupra activit ii desf urat  de un organ de conducere ales 
pentru perioada analizat . 

Sub nici o condi ie i de c tre nici o persoan  juridic /fizic  voin a Adun rii Generale ca 
organ de conducere al Camerei Na ionale, cuprins  într-o Hot râre, nu poate fi contestat  sau 
invalidat . 
 Art. 43 Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 5 (cinci) ani.  
 Art. 44 Dac  descoper  nereguli în gestiune, Comisia de Cenzori informeaz  imediat 
Pre edintele Camerei Na ionale ori dup  caz, Biroul de Conducere, Colegiul de Conducere sau 
Adunarea General i, dac  este cazul, ace tia pot sesiza organele abilitate ale statului.  
 Art. 45 Comisia de Cenzori r spunde pentru activitatea sa de control în fa a legii i a 
Adun rii Generale.  

 
CAPITOLUL VII  

RELA IILE CU AUTORIT ILE PUBLICE  
 

Art. 46 Camera Na ional  sprijin  autorit ile administra iei publice centrale în scopul 
dezvolt rii economico - sociale a rii.  
 Art. 47 Camera Na ional  reprezint i ap  interesele membrilor în cadrul Comisiilor 
tripartite i de specialitate, precum i în cadrul Consiliilor i Comitetelor de lucru înfiin ate pe 
lâng  autorit ile publice centrale. 
 Art. 48 Camera Na ional  face parte din Comisiile tripartite i de specialitate, precum i 
din Consiliile i Comitetele de Lucru înfiin ate pe lâng  autorit ile publice centrale.  
 Art. 49 Camera Na ional  formuleaz  puncte de vedere în leg tur  cu proiectele 
legislative, actele normative i reglement rile ce in de domeniul mediului de afaceri, pe care le 
înainteaz  autorit ilor competente.  
 Art. 50 Camera Na ional  furnizeaz  gratuit autorit ilor administra iei publice centrale, 
jude ene, locale i structurilor regionale, la cerere, informa ii din domeniul de activitate, solicitate 
în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.  
 Art. 51 Autorit ile administra iei publice centrale, jude ene, locale i structurile regionale 
sunt obligate s  acorde f  plat , în condi iile legii, la cererea camerelor jude ene, toate 
informa iile cu caracter public necesare exercit rii atribu iilor lor.  
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CAPITOLUL VIII  
ASOCIEREA CAMEREI NA IONALE  

 
 

 Art. 52 Camera Na ional  poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu alte 
structuri asociative, cu sau f  personalitate juridic , sau cu persoane fizice.  
 Art. 53 Asocia iile constituite, în condi iile articolului precedent, pot deveni persoane 
juridice, în condi iile legii, desf urând activitatea potrivit statutelor proprii.  
 
 

CAPITOLUL IX  
CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNA IONAL  

 
 

 Art. 54 Curtea de Arbitraj Comercial Interna ional func ioneaz  pe lâng  Camera 
Na ional , ca institu ie permanent  de arbitraj, f  personalitate juridic , independent  în 
exercitarea atribu iilor ce îi revin.  
Activitatea Cur ilor de Arbitraj de pe lâng  Camerele Jude ene se desf oar  conform 
prevederilor Codului de Procedur  Civil , ale Regulamentului de Organizare i Func ionare i ale 
Regulilor de Procedur  Arbitral  ale Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional de pe lâng  
Camera Na ional  i în baza Normelor privind taxele i cheltuielile arbitrale stabilite de fiecare 
Camer  de Comer  i Industrie Jude ean . 
 Art. 55 Activitatea Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional este coordonat  de c tre un 
Colegiu condus de Pre edintele Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional.   
 Art. 56 Cur ile de Arbitraj Comercial de pe lâng  Camerele de Comer i Industrie 
Jude ene pot solicita Pre edintelui Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional de pe lâng  Camera 
de Comer i Industrie a României întâlniri trimestriale, dac  consider  a fi necesare. 
 Art. 57 Pre edintele Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional este membru al Colegiului 
de Conducere al Camerei Na ionale pe timpul de inerii acestei func ii.  
 Art. 58 Pre edintele i membrii Colegiului de Conducere al Cur ii de Arbitraj Comercial 
Interna ional sunt propu i de Pre edintele Camerei Na ionale i aproba i de c tre Colegiul de 
Conducere al Camerei Na ionale. 
 Art. 59 Regulamentul de organizare i func ionare al Cur ii de Arbitraj Comercial 
Interna ional, precum i al Colegiului acesteia, este aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei 
Na ionale. Dup  aprobare, Regulamentul de organizare i func ionare al Cur ii de Arbitraj 
Comercial Interna ional se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 Art. 60 Regulile de procedur  ale Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional se propun de 

tre Pre edintele Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, se aprob  de c tre Colegiul acesteia 
i se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 Art. 61 Normele privind taxele arbitrale i onorariile arbitrilor se aprob  de Colegiul de 
Conducere al Camerei Na ionale, la propunerea Colegiului Cur ii de Arbitraj Comercial 
Interna ional.  
 Art. 62 Taxele arbitrale sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de activitatea de 
solu ionare a litigiilor, pl ii onorariilor arbitrilor i document rii acestora, cheltuielilor de 
secretariat i altor cheltuieli necesare func ion rii Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional.  
 Art. 63 Camera Na ional  organizeaz , prin intermediul Cur ii de Arbitraj Comercial 
Interna ional, activitatea de solu ionare a litigiilor comerciale i civile, interne i interna ionale, în 
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condi iile prev zute de Codul de procedur  civil , de legile speciale în domeniu i de conven iile 
interna ionale la care România este parte.  
 Art. 64 Pentru a veni în sprijinul comercian ilor prin înl turarea confuziilor ce s-ar putea 
crea cu ocazia încheierii conven iei arbitrale dintre ace tia, Camera de Comer i Industrie a 
Municipiului Bucure ti î i îndepline te aceast  atribu ie i î i desf oar  activitatea conform 
Protocolului de Colaborare încheiat cu Camera Na ional . 

 
 

CAPITOLUL X  
DISPOZI II FINALE I TRANZITORII  

 
 

 Art. 65 Orice membru al Camerei Na ionale poate ataca la organele de conducere ale 
Camerei Na ionale, în ordine ierarhic , m surile dispuse împotriva sa.  
 Art. 66 Litigiile n scute din prevederile prezentului statut, dup  dep irea procedurilor 
statutare, sunt de competen a instan elor judec tore ti, conform dispozi iilor de drept comun.  
 Art. 67 Camera Na ional  se constituie pe termen nelimitat.  
 Art. 68 Dizolvarea Camerei Na ionale se face în condi iile prev zute de lege.  
 Art. 69 Anexele 1 i 2 fac parte integrant  din prezentul statut.  
 Art. 70 Prevederile prezentului statut sunt în concordan  cu Legea Camerelor de Comer  
din România nr. 335/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare i cu celelalte prevederi 
legale.  
 
 
 
 
 Statutul Camerei Na ionale a fost aprobat în Adunarea General  a Membrilor CCIR 
din 27 iunie 2014. 
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Anexa 1  
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Anexa 2  
tre,  

Colegiul de Conducere al Camerei de Comer i Industrie a României  
Domnule Pre edinte,  

Camera de Comer  Bilateral  (Organiza ia Patronal ) (Asocia ia Profesional ) 
...................... ...................................................................................... , persoan  juridic  înscris  în 
Registrul Asocia iilor i Funda iilor (Registrul Patronatelor) sub denumirea de 
..................................................................................................................................................., cu 
sediul în .............................., str. ........................................., nr................................., sector 
..............., municipiul ..........................................., reprezentat  prin Dl./Dna. ............................ 
..................................., având calitatea de pre edinte, solicit m s  devenim membr  a Camerei de 
Comer i Industrie a României în condi iile Legii nr. 335/2007 cu modific rile i complet rile 
ulterioare i ale Statutului Camerei de Comer i Industrie a României, asumându-ne drepturile i 
obliga iile ce ne revin în aceste condi ii.  
Anex m al turat:  
 

1. copia legalizat  a statutului propriu;  
 
2. copia legalizat  a hot rârii judec tore ti;  
 
3. avizul ministerului de resort i avizul Camerei de Comer i Industrie a României, 

conform dispozi iilor art. 47 din Legea nr. 335/2007 (în cazul Camerelor de Comer  
Bilaterale);  

 
4. copia legalizat  a înscrierii în Registrul Asocia iilor i Funda iilor (Registrul 

Patronatelor)  
 
5. copia legalizat  a procesului-verbal al ultimei Adun ri Generale;  
 
6. copia legalizat  a documentului care consemneaz  alegerea organelor de conducere în 

func iune;  
 
7. împuternicire de reprezentare i atestare a func iei de pre edinte a semnatarului 

(semnatarei) prezentei cereri;  
 
8. dovada chitan ei taxei de depunere a cererii.  

 
 mul umesc.  

L.S.  
Nr ........................./...........................  


