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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

        COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 14. 02 .2007 
Nr. PL x. 482/2005/2006 

                                                                                      
 

                                  R A P O R T  SUPLIMENTAR 
asupra  reexaminării  Legii camerelor de comerţ şi 

industrie din România, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.545 din 5 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.638 din 25 iulie  2006 
 

      
                    În conformitate cu prevederile art.70 şi art.134 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost  sesizată  cu  reexaminarea  Legii camerelor 
de comerţ şi  industrie din România, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.545 din 5 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.638 din 25 iulie  2006, trimisă cu adresa 
nr.PLx.482/2005 din 15 decembrie  2006 şi  înregistrată cu  nr.31/ 696 din 
19 decembrie 2006. 

          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 
Legea camerelor de comerţ şi industrie din România, în şedinţa din 2  
octombrie 2006, acceptând obiecţiunile de neconstituţionalitate. 
        Camera Deputaţilor, conform prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9), pct.2 lit.i) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, este Cameră decizională.  
         Potrivit dispoziţiilor art.147 alin.(2) şi (4) din Constituţia 
României, republicată,  şi ale art.134 alin.(1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a 
reexaminat  Legea camerelor de comerţ şi industrie din România,  în raport 
cu Decizia Curţii Constituţionale nr.545 din 5 iulie 2006, în şedinţele din 1 
şi 22 noiembrie  2006 şi 30 ianuarie 2007, întocmindu - se Raport pentru 
respingerea Legii camerelor de comerţ şi industrie şi respectiv Rapoarte 
suplimentare prin care s-a menţinut soluţia iniţială. 
                    În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din 6 februarie  
2007, retrimiterea  Legii camerelor de comerţ şi industrie din România, 
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pentru  reexaminare, în raport cu Decizia Curţii Constituţionale nr.545/5 
iulie 2006, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, sesizată în fond , în 
vederea  depunerii unui nou raport.  
                 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Legea camerelor de comerţ şi industrie din România  
a fost reexaminată în şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
data de 13 februarie 2007, în raport de  motivele invocate în Decizia 
Curţii Constituţionale nr.545/2006.  
                 Potrivit  cu  dispoziţiile art.146 lit.a )  din Constituţie şi ale  Legii 
nr.47/1992, modificată şi completată, Curtea Constituţională a examinat 
sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii camerelor de comerţ şi 
industrie din România, în  raport de prevederile art.76 alin.(1) şi art.1 
alin.(5) din Constituţie, precum şi ale  art.11 din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale  şi a decis că   
Legea camerelor de comerţ şi industrie din România, este neconstituţională 
deoarece contravine prevederilor art.1 alin.(5) şi art.76 alin.(1) din 
Constituţie, prin încălcarea principiului constituţional al ierarhiei actelor 
normative. 

       În acest sens, Curtea Constituţională a reţinut că, faţă de obiectul 
său de reglementare,  Legea camerelor de comerţ şi industrie din România  
urma să aibă caracter ordinar. O asemenea calificare, corectă în 
principiu, trebuie  însă amendată în condiţiile în care,  prin art.4 alin.(1) 
lit.f) şi art.33 alin.(2) lit.a) din lege, se asigură şi  organizarea şi 
funcţionarea Oficiului  Naţional  al Registrului Comerţului. 

         Dispoziţii legale menţionate din noua Lege vin în 
contradicţie cu o serie de prevederi ale Legii nr.26/1990 privind  
registrul comerţului, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.129/2002 aprobată prin Legea nr.505 /2003 
adoptată de cele două Camere ale  Parlamentului cu respectarea 
prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţie, aşadar  ca lege organică. 

          În condiţiile în care Legea nr.26/1990 este preconstituţională, la 
data adoptării sale nefiind consacrată dihotomia lege organică – lege 
ordinară, apartenenţa sa la una sau alta dintre cele două categorii de legi 
rezultă din procedura de adoptare a legii de aprobare a ordonanţei de 
modificare. Adoptarea legii în cauză, cu respectarea exigenţelor 
constituţionale proprii unei legi organice, califică, ca atare, însăşi legea 
modificată, în întregul său, fiind evident de neconceput ca aceasta să fie 
doar pro parte lege organică, rămânând,totodată, pro parte lege 
ordinară. Pe cale de consecinţă, orice intervenţie, modificare,completare 
sau abrogare, asupra dispoziţiilor Legii nr.26/1990 nu se poate realiza decât 
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printr-o lege adoptată cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din 
Constituţie. Soluţia contrară ar însemna recunoaşterea posibilităţii 
modificării unei reglementări  adoptate pe baza votului unei majorităţi 
absolute, prin efectul votului unei majorităţi simple, ceea ce contravine 
principiului democraţiei parlamentare.  
                   Întrucât, Legea camerele de comerţ şi industrie din România nu 
satisface această exigenţă, fiind adoptată în conformitate cu prevederile 
art.75 şi art.76 alin.(2) din Constituţie, Curtea Constituţională a constatat 
că aceasta este viciată de neconstituţionalitate, în ansamblu. 
Neconstituţionalitatea extrinsecă astfel reţinută, cu eficienţă destructivă 
asupra legii în ansamblu, lipseşte de utilitate analiza altor aspecte 
criticate din lege, formulate ca neconstituţionale.  
                  În urma dezbaterilor şi a  opiniilor exprimate de către membrii 
comisiei şi de către invitaţi s-a constat că Legea camerelor de comerţ şi 
industrie din România, adoptată de cele  două Camere ale Parlamentului 
României ca lege ordinară, este neconstituţională în integralitatea sa, 
întrucât contravine prevederilor art.1 alin.(5), fiind adoptată cu încălcarea  
prevedrilor art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată, fapt pentru 
care  nici o altă dispoziţie a legii analizate numai  poate fi avută  în vedere 
pentru a fi corectată. 
                      La  şedinţă au fost  prezenţi  15 deputaţi  din cei  24 de  
membri ai  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi      
      În  raport de cele menţionate mai sus, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi constată că, faţă de Decizia Curţii 
Constituţionale nr.545/5 iulie 2006,  Legea camerelor de comerţ şi industrie 
din România este neconstituţională în ansamblul său şi ca urmare propun 
plenului Camerei Deputaţilor, în unanimitate de voturi, respingerea  Legii 
camerelor de comerţ şi industrie din România cu votul necesar pentru lege 
organică. 
                    Totodată,  Comisia   reţine că legea susmenţionată, în forma 
actuală, trebuie să fie pusă de acord de către iniţiatori cu prevederile 
Constituţiei României.           

        În raport de obiectul şi conţinutul său, legea are caracter de lege 
organică.  

 
                            PREŞEDINTE, SECRETAR, 

                                 Sergiu Andon                            George Băeşu 
 

       
 
     Consilier  
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      Dr.Corneliu Manda 
  


