
 
Pozitia ARACO 

referitoare la promovarea proiectului de modificare  
a Legii 335/2007 privind Camerele de Comert din Romania 

 
 
ARACO a luat cunoștiință de intenția Guvernului României de a modifica Legea nr.335/2007 
privind Camerele de Comerț din România. 

În urma analizării conținutului proiectului de act normativ menționat, se desprind următoarele: 

1. Prin modificarea prevederilor lit.„m1„ din Art.4 – L.335/2007, se impune ca în termen de 
48 de ore de la înregistrarea unei firme la Registrul Comerțului, aceasta să fie înregistrată 
și de către Camera de Comerț în Catalogul firmelor. 
Atestatul de înscriere la Camera de Comerț și actualizarea lui anuală conferă dreptul 
firmei de a funcționa legal. 
 
Comentariu: 
 
- Se încalcă principiul liberei asocieri, statuat în Constituție. Un întreprinzător nu poate 

fi obligat să adere la o structură de tip ONG cum este Camera de Comerț. 
Întreprinzătorul devine membru al Camerei de Comerț ca urmare a unui act de voință 
propriu. 

- Se impune înregistrarea dublă a întreprinzătorilor, având ca efect amplificarea 
demersurilor birocratice și mărirea cheltuielilor de înregistrare din partea 
întreprinzătorilor. 

- Obligațiile curente ale României, în calitate de stat membru UE, impun respectarea 
Programului de acțiune CE privind reducerea costurilor administrative în UE cu 25%. 
Programul de acțiune al CE este transpus de România prin strategia guvernamentală 
pentru o reglementare mai bună la nivelul administrației publice centrale 2008-2013. 

- Unul din efectele anticipate ale unei astfel de măsuri este reducerea atractivității 
mediului de afaceri românesc, sufocat în prezent de o birocrație  și o fiscalitate 
excesivă, cu efect direct asupra volumului de investiții străine în România. 
 

2. Prin introducerea, în cadrul Art.28 alin.2 a unei noi litere „g1„ se instituie obligativitatea 
avizării de către sistemul camera a solicitărilor întreprinzătorilor de înregistrare a mărcilor 
de fabrică și comerț la OSIM. Fără acest aviz, OSIM nu va da curs solicitării de înregistrare. 
 
Comentariu: 
 
- Un organism de tip ONG, fără competențe dovedite în variate domenii tehnico - 

științifice – economice ajunge să decidă avizarea discreționară, evident contra cost a 
unei mărci la OSIM (noțiunile de mărci de fabrică și comerț nu sunt uzuale). 
Sunt încălcate practici curente din toate statele UE, activitatea unei instituții publice 
fiind condiționată de un aviz dat de un ONG. 
 

3. Prevederi  de amendare a Legii 335/2007, precum introducerea în cadrul Art.4 de noi 
litere „ l1„ și „ m2„ , a Art.28 cu multiplele modificări din cadrul alin.2, nu fac altceva decât 
să conducă la acordarea unei poziții de monopol unui ONG, căruia i se atribuie autoritate 
de instituție publică. 



4. În cadrul Art.17 se prevede introducerea a patru noi aliniate, respectiv (6) – (9) prin care 
se impune ca președintele Camerei Județene să fie validat de către conducerea Camerei 
Naționale, în caz contrar organele de conducere ale Camerei Județene vor fi dizolvate 
prin decizia Camerei Naționale. 
 
Comentariu: 
 
- Camerele Județene sunt definite, conform Art.26 din Legea 335/2007, ca membri de 

drept ai Camerei Naționale și își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul 
propriu aprobat de AG a membrilor de drept. Camerele Județene (Art.7 alin.14 din 
Legea 335/2007). Alegerea conducerii Camerelor Județene este atributul AG a 
membrilor acestora. 
Ca atare, deciziile conducerii Camerei Naționale referitoare la validarea/invalidarea 
conducerilor Camerelor Județene nu au un suport legal. 
 
Concluzii generale: 
 

- Modificările propuse contravin prevederilor Constituției, practicilor curente unanim 
acceptate în spațiul UE, afectează mediul de afaceri. 

- Prin modificările propuse se urmărește de fapt: 
a) Implementarea unui nou sistem de taxe parafiscale pe care trebuie să-lsuporte 

întreprinzătorul în faza de înregistrare, susținut apoi prin obligativitatea actualizării 
anuale a înregistrării la Camera de Comerț. 

b) Se transferă la nivelul unui ONG autoritatea specifică unei instituții publice, 
caracterizată de deținere de monopol. 

c) Se impune subordonarea Camerelor Județene Camerei Naționale, concentrarea 
decizională și gestionarea veniturilor obținute de către Camera Națională. 

 

NOTĂ: 

În condițiile în care se dorește alcătuirea unei baze de date la nivelul Camerelor Județene care să 
cuprindă totalitatea agenților economici existenți în teritoriu se poate apela la prevederile Art.6 
alin.1 din Legea 335/2007, care stipulează: 

„Autoritățile Administrației Publice Centrale și Locale (în speță Registrul Comețului) 
sunt obligate să ofere , fără plată, în condițiile legii, la cererea Camerelor Județene, 
toate informațiile cu caracter public necesare exercitării atribuțiilor lor”. 
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