STATUTUL
C A M E R E I D E C O M E R Ţ A REGIUNII CENTRU
CAPITULUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Camera de Comerţ a Regiunii CENTRU, denumită în continuare Camera, este asociaţia neguvernamentală
a Camerelor de Comerţ din Regiunea Centru, respectiv din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita,
Mureş, Sibiu, constituite conform Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007. Camera este
constituită în baza Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată prin
Legea nr.246/2005 şi este organizată şi funcţionează conform Statutului propriu elaborat în baza Legii
Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007 şi a dispoziţiilor Statutului-Cadru al Camerelor Judeţene,
legal instituite conform Legii 335/2007, adoptat de Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi
Industrie a României din data de 27.12.2007.
Art.2. Camera este persoana juridică de drept privat, autonomă, apolitică, neguvernamentală, fără scop
patrimonial, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor lor şi ale comunităţii de
afaceri regionale în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din starăinătate
Art.3. Camera are drept misiune crearea, menţinerea şi dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil şi flexibil la
nivel regional, în măsură să genereze dezvoltare economică şi socială durabilă, să contribuie la realizarea
obiectivelor de convergenţă şi solidaritate la nivelul Regiunii Centru, să participe în mod activ la reducerea
disparităţilor economice şi sociale în interiorul regiunii.
Art.4. Denumirea asociaţiei este Camera de Comerţ a Regiunii CENTRU. Asociaţia va folosi acronimum
C.C.R.C.
Art.5. Camera are sediul în municipiul Sibiu, str. Telefoanelor nr. 1, judeţul Sibiu, muncipiul Alba Iulia, str.
Frederic Mistral nr. 3 judeţul Alba, muncipiul Braşov, Bd. M. Kogălniceanu nr. 18-20, Bl. 1K., judeţul
Braşov, municipiul Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 17 jud. Covasna, municipiul Miercurea Ciuc, Piaţa
Libertăţii nr. 5 jud. Harghita, municipiul Tg. Mureş, str. Primăriei nr. 5, jud. Mureş. Camera poate
constitui sucursale, birouri sau sedii secundare, atât în ţară, cât şi în străinătate, denumite reprezentanţe, în
funcţie de necesităţile Comunităţii de Afaceri, cu hotărârea adunării generale a membrilor săi. Acestea pot
dobândi personalitate juridică, pe baza hotărârii membrilor Camerei, în condiţiile legii, funcţionând ca
filiale, în condiţiile legii.
Art.6. Principiile care guvernează relaţia între membrii Camera şi care stau la baza susţinerii intereselor comune
sunt: egalitatea, solidaritatea, transparenţa, democraţia şi promovarea interesului comun.
Art. 7 Camera este constituită pe termen nedeterminat, începând cu data înregistrării ca persoană juridică în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, conform încheierii judecătoreşti.
CAPITULUL II: MEMBRII CAMEREI
Art. 8 Membrii Camerei sunt:
- membrii fondatori, respectiv Camerele de Comerţ din Regiunea Centru care au fondat
asociaţia;
- membrii;
- membrii de onoare.
Art. 9 Membrii fondatori ai Camerei sunt:
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¾ Camera Alba, cu sediul în Alba Iulia reprezentată de Corneliu Orzea - preşedinte
executiv
¾ Camera Braşov cu sediul în Braşov reprezentată de Nicolae Tucunel - preşedinte
¾ Camera Covasna cu sediul Sf. Gheorghe reprezentată de Herman Rosner - preşedinte
¾ Camera Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc reprezentată de Csaba Balasi – preşedinte
onorific
¾ Camera Mureş cu sediul în Târgu Mureş reprezentată de Vasile Pop - preşedinte
¾ Camera Sibiu cu sediul în Sibiu reprezentată de Gheorghe Aldea – preşedinte onorific
care îşi exprimă expres voinţa de asociere şi constituire a Camerei la semnarea Actului Constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei Camera de Comerţ a Regiunii Centru.
Art. 9 Pot deveni membrii ai Camerei
-

organizaţiile profesionale sau patronale regionale, organizaţiile de afaceri de nivel regional,
care sunt membre ale Camerei de Comerţ din judeţul unde se află sediul principal;
companiile din Regiunea Centru, care sunt membre ale Camerei de Comerţ din judeţul unde se
află sediul principal;
filiale sau reprezentanţe regionale ale Camerelor bilaterale care sunt membre ale CCIR;

Art. 10 Pot deveni membrii de onoare ai Camerei persoane fizice sau juridice cu activitate relevantă din punct de
vedere al dezvoltării regionale şi promovării unui mediu de afaceri favorabil şi flexibil
CAPITULUL III: ORGANELE DE CONDUCERE ALE CAMEREI
Art. 10 Organele de Conducere ale Camerei sunt următoarele:
10.1. Adunarea Generală
10.2. Colegiul Regional
10.4. Consiliul Director Regional.
Art.11 Mandatul organelor de conducere este de 6 ani.
Art.12 Camera este organizată şi funcţionează conform organigramei aprobată de Colegiul de Conducere, la
propunerea Consiliului Director.
Art.13 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Camerei şi se compune din totalitatea membrilor
fondatori şi din totalitatea membrilor şi din totalitatea membrilor onorifici ai Camerei, care în preziua
convocării au calitatea de membru al Camerei.
Art.14 Colegiul Regional exercită, în perioada dintre sesiunile Adunării Generale conducerea generală a Camerei
şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa. Colegiul de Conducere se întruneşte de regulă
semestrial, în sesiune ordinară, sau ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante ce intră în
competenţa sa şi nu suferă amânare, în sesiune extraordinară.
Art.15 Colegiul Regional este compus din 19 membrii cu drept de vor deliberativ şi un număr de 5 – 12 membrii
supleanţi, cu drept de vot consultativ, pentru un mandat de 6 ani.
Art.16 Membrii Colegiul Regional sunt membrii de drept şi membrii aleşi.
Art.17 Colegiul Regional are în componenţa sa 12 membrii de drept. Sunt membrii de drept ai Colegiului
Regional preşedinţii şi directorii generali ai fiecăreia dintre Camerele fondatoare.
Art.18 Adunarea Generală alege pentru un mandat de 6 ani un număr de 7 membrii aleşi cu drept de vot
deliberativ ai Colegiului Regional, cel puţin cîte unul din fiecare dintre cele 6 judeţe care compun Regiunea
Centru. De asemenea, Adunarea Generală alege un număr de 6 – 12 membrii supleanţi ai Colegiului
Regional, cu drept de vor consultativ, din fiecare judeţ al Regiunii fiind aleşi ca supelanţi un număr egal
de membrii.
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Art. 19 Preşedinţii celor 6 Camere de Comerţ din judeţele Regiunii Centru sunt de drept vicepreşedinţi ai Camerei.
Dintre membrii cu drept de vot deliberativ, Colegiul Regional alege pentru un mandat de 6 ani un
preşedinte al Camerei.
Art. 20 Consiliul Director este organul de conducere executivă, colectivă, ce exercită toate atribuţiile de conducere
ale Camerei, între două sesiuni ale Colegiului Regional. Consiliul Director este compus din directorii
generali ai celor 6 Camere fondatoare
Art. 21 Dacă o persoană pierde sau renunţă la funcţia pe care o are într-o Cameră membră, funcţie în baza căreia
face parte din organele de conducere ale C.C.R.C., simultan şi imediat pierde calitatea de membru în
organele de conducere ale C.C.R.C., iar camera respectivă va completa locul devenit vacant în acest fel în
maximum 30 de zile calendaristice de la vacantare.
Art.22 Pentru a deveni membru, persoana juridică interesată remite o cerere Colegiului Regional, care se pronunţă
asupra ei în prima sesiune.
Art.23 Oricare dintre fondatori, poate propune o persoană fizică sau juridică pentru a deveni membru de onoare.
Propunerea este supusă dezbaterii în primul Colegiul Regional, care se pronunţă prin vot. Titlul de membru
de onoare este conferit în cadru festiv. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie şi au drept de vot
consultativ.
Art. 24 Calitatea de membru se pierde:
a) prin renuţarea în scris la calitatea de membru;
b) prin excludere din următoarele motive:
- producerea de prejudicii morale şi materiale în paguba Camerei Regionale;
- încălcarea Statutului Camerei Regionale şi a normelor stabilite prin Regulamente proprii
de funcţionare şi organizare internă;
- nerespectarea hotârârilor luate de Colegiul Regional sau Consiliul Director Regional.
CAPITULUL IV : PATRIMONIUL CAMEREI ŞI SURSELE DE FINAŢARE
Art. 25 Patrimoniul iniţial al asociaţiei este constituit din aportul în numerar al fondatorilor, în sumă totală de 9.000
lei, subscris după cum urmează:
¾ Camera Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederic Mistral nr.3, reprezentată de Corneliu
Orzea – preşedinte executiv, aport în numerar în sumă de 1.500 lei;
¾ Camera Braşov, cu sediul în Braşov, Bd. M. Kogălniceanu 18-20, bl. 1K, reprezentată de
Nicolae Tucunel - preşedinte, aport în numerar în sumă de 1.500 lei;
¾ Camera Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Oltului nr.17, reprezentată de Herman
Rosner - preşedinte, aport în numerar în sumă de 1.500 lei;
¾ Camera Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, Pţa Libertăţii nr.5 reprezentată de Csaba
Balasi – preşedinte onorific, aport în numerar în sumă de 1.500 lei;
¾ Camera Mureş cu sediul în Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 1, reprezentată de Vasile Pop preşedinte, aport în numerar în sumă de 1.500 lei;
¾ Camera Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Telefoanelor nr.1, reprezentată de Gheorghe Aldea –
preşedinte onorific, aport în numerar în sumă de 1.500 lei;
Art. 26 Patrimoniul Camerei Regionale poate fi majorat cu:
a) bunuri materiale conferite cu titlu de donaţie sau puse la dispoziţia Camerei
Regionale;
b) bunurile mobile şi imobile, cât şi alte bunuri atribuite ca moştenire prin
testament, de persoane fizice sau juridice, private sau publice, din ţară sau
străinătate
Art. 26 Sursele de venit ale Camerei sunt:
a. cotizaţia membrilor;
b. tarifele percepute pentru activităţile efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu
prevederile statutare;
c. comisioane;
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi pe baza statutului;
subvenţii, sponsorizări, finanţări şi donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
venituri / dividende ale societăţilor comerciale la care Camera este acţionară sau asociată;
tarife aferente unor activităţi concesionate din partea statului;
chirii percepute;
subvenţii / contribuţii de la bugetul statului pentru exercitarea activităţilor de interes general;
orice alte venituri realizate din activitatea desfăşurată, în condiţiile prevăzute de statut şi de
legislaţia în vigoare.

Art.29. Exerciţiul financiar al Camerei Regionale începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al
fiecărui an. Primul exerciţiu financiar va începe la data începerii funcţionării Camerei Regionale.
Art.30 Sumele de bani apartinând Camerei Regionale vor fi depuse în contul acesteia deschis la bancă iar bunurile
vor fi inventariate în conformitate cu normele legale în vigoare.
Art.31 Camera Regională va ţine contabilitatea operaţiunilor şi va întocmi la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar
toate documentele stabilite de Lege.
Art.32. Evidenţa contabilă a Camerei Regionale se va efectua cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;
Art.33 Controlul gestiunii Camerei va fi efectuat de către un cenzor ales de către Adunarea generală pentru un
mandat de 6 ani. Cenzorul răspunde pentru activitatea sa de control în faţa legii şi a Adunării Generale /
Adunării Generale a Reprezentanţilor. Cenzorul îşi va exercita oricând activitatea sa, dar nu mai puţin de o
dată pe trimestru, când efectuează verificări operative. Cenzorul controlează gestiunea Camerei, verifică
executarea bugetului, operaţiunile financiar-contabile, supraveghează regularitatea evidenţelor şi prezintă
Adunării Generale raportul lor în sesiunile corespunzătoare. La sfârşitul anului financiar, Cenzorul
examinează contul de gestiune al anului expirat, situaţia financiară şi inventarul şi întocmeşte un raport,
care se ataşează la darea de seamă anuală a Colegiului Regional, se publică în Buletinul Oficial al
Camerei, împreună cu execuţia bugetară. Dacă descoperă nereguli în gestiune, Cenzorul le aduce la
cunoştinţa Colegiului Regional sau Adunării Generale.
CAPITULUL V : ATRIBUŢIILE CAMEREI
Art.34 Camera desfăşoară în principal activităţi în scopul promovării, apărării şi reprezentării intereselor
membrilor săi, contribuind la dezvoltarea Regiunii Centru.
Art.35 Camera nu va organiza şi desfăşura activităţi în concurenţă cu activităţile membrilor săi fondatori.
Art.36 Atribuţiile Camerei sunt:
a) apără si reprezintă interesele membrilor săi, în raporturile cu structurile de putere, organisme,
organizaţii şi instituţii regionale, naţionale şi internaţionale;
b) întocmeşte anual un raport privind starea economică a Regiunii;
c) iniţiază studii de piaţă, lucrări şi cercetări de marketing, management şi fezabilitate la nivel regional;
d) sprijină membrii pentru realizarea proiectelor de dezvoltare a comerţului, industriei, agriculturii,
transportului, turismului şi a celorlalte sectoare economice pentru Regiunea Centru;
e) iniţiază proiecte de investiţii de interes regional, identifică sursele de finanţare, creditare şi asociere
menite să conducă la dezvoltarea regiunii din punct de vedere economic;
f) colaborează cu organele administraţiei publice regionale;
g) sprijină membrii în colaborarea cu organele administraţiei publice locale şi regionale, inclusiv la
adoptarea Normelor de urbanism comercial şi desfaşoară activităţi rezultate din convenţiile
internaţionale în folosul comunităţii de afaceri şi al dezvoltarii locale şi regionale;
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h) iniţiază proiecte de acte normative şi de modificare a celor existente, în concordanţă cu necesităţile
Regiunii Centru şi reglementările Uniunii Europene;
i)

întreprinde demersurile necesare pentru un schimb permanent de informaţii, programe şi publicaţii din
domeniul economic;

j)

realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes regional: parcuri industriale, ştiinţifice şi
tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare tehnologică, centre de
afaceri, centre comerciale, complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de
licitaţii;

k) desfăşoară la nivel regional activităţi de cercetare-dezvoltare, în interesul Comunităţii de Afaceri
Regionale şi sprijină activităţile de cercetetare – dezvoltare desfăşurate de către Comunitatea de
Afaceri Regională sau de către Comunitatea Academică Regională.
l)

organizează la nivel regional târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, conferinţe, congrese,
acţiuni de parteneriat economic în ţară şi în străinătate în localităţi proprii, concesionate sau închiriate
şi sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în străinătate;

m) desfăşoară la nivel regional activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al
economiei regionale;
n) organizează la nivel regional, singură sau în colaborare cu alte instituţii, în condiţiile legii, instituţii de
învăţământ preuniversitar; organizează la nivel regional cursuri de perfecţionare în domeniile
comercial şi industrial; organizează la nivel regional cursuri de formare profesională (iniţiere,
calificare, specializare, perfecţionare);
o) creează burse regionale de studii şi practică comercială şi industrială şi acordă, din fonduri proprii sau
atrase, premii de performanţă;
p) poate înfiinţa, în condiţiile legii, mijloace de informare în interes regional;
q) încheie parteneriate – acorduri de cooperare, cu structuri similare din ţară şi străinătate;
r) organizeză centre de consultanţă economică la nivel regional;
s) organizează şi operează Registrul Economic Regional al Comercianţilor;
t)

livrează servicii necesare membrilor săi;

u) constituie societăţi comerciale ale căror dividende constituie sursă de finanţare a Camerei;
v) organizează anual topul regional al firmelor şi topul regional al investitorilor recompensând eforturile
comercianţilor;
w) redactează şi publică anual Buletinul Camerei de Comerţ al Regiunii Centru, cataloage, anuare sau alte
publicaţii de informare, documentare şi reclamă comercială, editează publicaţii de interes regional;
x) dezvoltă cu parteneri din domeniul public şi / sau privat servicii în interesul membrilor şi a Comunităţii
de Afaceri;
y) înfiinţează societăţi comerciale ale căror dividende vor constitui sursă de finanţare a activităţii
Camerei; înfiinţează singură sau cu parteneri din domeniul public şi / sau privat entităţi cu sau fără
personalitate juridică, în vederea realizării atribuţiilor sale;

z) îndeplineşte şi alte atribuţii conferite de legislaţia în vigoare şi / sau reglementări speciale.
Art.37 Camera îşi îndeplineşte atribuţiile prin aparatul propriu, prin asociaţii şi/sau fundaţii, prin societăţi
comerciale la care deţine părţi sociale sau acţiuni, prin delegarea de atribuţiuni sau servicii către terţi, pe
bază de contract.
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CAPITOLULUL VI

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA CAMEREI

Art.37 Camera Regională se dizolvă de drept prin voinţa unanimă a membrilor săi fondatori,
Art.38 Lichidarea patrimoniului Camerei Regionale se realizează de către un lichidator numit de către Colegiul
Regional, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare la data dizolvării.
Art.39 Mandatele tuturor organelor de conducere încetează odată cu dizolvarea.
Art.40 Imediat după intrarea în funcţie, lichidatorul va face inventarul şi va încheia un bilanţ care să constate
situaţia exactă a activului şi pasivului Camerei Regionale. Lichidatorul este obligat să primească şi să
păstreze registrele şi orice alte acte ale Camerei Regionale. Lichidatorul îşi îndeplineşte mandatul sub
controlul cenzorului.
Art.41 Lichidatorul este obligat să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească
creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea
bunurilor mobile şi imobile. După terminarea lichidării, lichidatorul trebuie sa ceară radierea Camerei
Regionale din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art.42 Camera Regională încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAPITOLULUL VII DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art.43 Prevederile prezentului Statut se completeazã cu prevederile actului constitutiv şi cu reglementãrile legale
în vigoare referitoare la asociaţii.
Art.44 Cheltuielile de constituire a Camerei Regionale vor fi preluate de către aceasta în contul sãu.
Art.45 Statutul poate fi completat sau modificat în funcţie de necesităti, prin voinţa unanimã a fondatorilor.
Art.46 Prezentul statut a fost întocmit în 10 exemplare originale.

MEMBRII FONDATORI

¾ Camera Alba, cu sediul în Alba Iulia reprezentată de Corneliu Orzea - preşedinte
executiv
¾ Camera Braşov cu sediul în Braşov reprezentată de Nicolae Tucunel - preşedinte
¾ Camera Covasna cu sediul Sf. Gheorghe reprezentată de Herman Rosner - preşedinte
¾ Camera Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc reprezentată de Csaba Balasi – preşedinte
onorific
¾ Camera Mureş cu sediul în Târgu Mureş reprezentată de Vasile Pop - preşedinte
¾ Camera Sibiu cu sediul în Sibiu reprezentată de Gheorghe Aldea – preşedinte onorific
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