
Anexa nr. 6 

CANDIDATURĂ 

pentru ocuparea funcției de Președinte 

al Camerei de Comerț și Industrie a României  

Data alegerilor: 22 noiembrie 2022 

Subsemnatul ___________________________________, domiciliat(ă) în 

______________, CNP _________________, născut(ă) la data de ______________, 

în localitatea ______________ județul ______________, stare civilă 

______________, studii _____________, ocupația ______________, profesia 

______________, telefon: ______________, e-mail: _________________________, 

în calitate de Președinte al Camerei de Comerț și Industrie ______________ / 

Președinte al ___________________________________ (membru asociat al CCIR), 

aflat în această funcție începând cu data de__________________, cu sediul în 

______________, cod fiscal ______________, e-

mail:_____________@___________tel./fax:___________________, 

candidez pentru funcția de Președinte al Camerei de Comerț și Industrie a 

României pentru mandatul 2022-2027. 

Declar pe proprie răspundere următoarele: 

a) îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerț 

din România, cu modificările și completările ulterioare și de Statutul Camerei 

Naționale pentru ocuparea funcției pentru care candidez; 

b) nu mă regăsesc în nici una din situațiile de incompatibilitate cu funcția de 

membru în organele de conducere alese ale Camerei de Comerț și Industrie a 

României; 

c) cunosc faptul că potrivit art. 21 pct. 101 din Statutul Camerei Naționale, nu pot 

face parte din organele de conducere alese ale Camerei Naționale 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; 

d) cunosc faptul că potrivit art. 21 pct. 14 lit. e. din Statutul Camerei Naționale, 

pot candida la funcția de Președinte al CCIR persoanele care, la data depunerii 

candidaturii, au cel puțin 4 (patru) ani vechime în funcția de conducere a 

persoanei juridice pe care o reprezintă în Colegiul de Conducere.  

Semnătura: 

Data: 


