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Preambul 
 

 
Având în vedere necesitatea consolidării dezvoltării durabile a României şi aprofundarea 

integrării economiei româneşti în cea europeană, printr-o strategie menită să reorienteze 

Sistemul Cameral românesc către nevoile reale ale antreprenoriatului, bazată pe principiile 

competitivităţii, predictibilităţii şi transparen�ei; 

În scopul stabilirii unui dialog constant şi constructiv cu autorităţile şi mediul asociativ, 

pentru crearea unui climat favorabil afacerilor; 

Afirmând nevoia continuă a susţinerii economiei naţionale prin dezvoltarea mediului de 
afaceri din România, dinamizarea comerţului românesc, stimularea investiţiilor, susţinerea 
accesului companiilor româneşti la pieţele internaţionale şi consolidarea competitivităţii 
României la nivel global; 

Valorizând principiul transparenţei şi obiectivităţii, ce caracterizează activitatea ambelor 
părţi; 

În conformitate cu prevederile legisla�iei na�ionale privind stimularea iniţiativei economice 

şi creşterea competitivităţii mediului de afaceri, contribuind astfel la consolidarea Sistemului 

Cameral românesc şi obţinerea prosperităţii la nivelul comunităţii de afaceri; 

În virtutea  atribuţiilor cu care am fost învestite de lege, pentru crearea unui mediu de afaceri 
stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat şi a unei economii de piaţă reale şi 
durabile; 

 
Noi, părţile: 
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Parlamentul României – Camera Deputaţilor, Biroul Permanent, cu sediul în 
Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, reprezentată prin domnul                      
Valeriu Ştefan Zgonea, în calitate de preşedinte, 
 

şi 
 

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI, organizaţie 
neguvernamentală, autonomă, nonprofit, de utilitate publică cu sediul în municipiul 
Bucureşti, b-dul. Octavian Goga nr. 2, sector 3, CCIR Business Center, reprezentată 
legal de domnul Mihai Daraban, în calitate de preşedinte,  
 
 
Am încheiat prezentul ACORD DE PARTENERIAT, cu următoarele prevederi: 

 
 

Capitolul I 
Obiectul acordului 

 
Art. 1 
(1) Prezentul acord de parteneriat are ca obiect realizarea unor activităţi de 
cooperare între Parlamentul României – Camera Deputaţilor şi Camera de Comerţ şi 
Industrie a României (Camera Naţională), în vederea sprijinirii mediului de afaceri. 
(2) Activităţile comune, subscrise alin. (1), se desfăşoară în condiţiile 
reglementărilor legale în vigoare şi ale prezentului acord cu scopul de a acţiona în 
vederea dezvoltării continue a mediului de afaceri din România prin iniţiative menite 
să stimuleze creşterea nivelului investiţiilor şi accesul la finanţare. 
 
Art. 2 
În perioada derulării acordului părţile pot iniţia acţiuni pentru: 
(1) conlucrarea pentru modificarea/completarea legislaţiei naţionale în domeniile de 
interes comun, în principal, în vederea: 

a) opera�ionalizării �i eficientizării instrumentelor necesare pentru 
dezvoltarea organiza�ional sustenabilă �i susţinerea mediului de afaceri 
naţional; 

b) intensificării eforturilor în domeniul investiţiilor publice şi în ceea ce 
priveşte atragerea fondurilor europene, cu impact asupra dezvoltării mediului 
de afaceri; 

c) sus�inerii dezvoltării sistemului de infrastructură, în raport cu nevoile �i 
potenţialul economic al ţării; 

d) consolidării eforturilor administraţiei publice din sistemul fiscal de 
colectare a taxelor şi impozitelor, contribuind astfel la reducerea evaziunii 
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fiscale şi la crearea unui mediu concurenţial corect pentru companiile din ţara 
noastră; 

(2) realizarea unor întâlniri lunare, directe între experţii Camerei Deputaţilor şi ai 
Camerei Naţionale, în vederea stabilirii măsurilor concrete, viabile şi a soluţiilor 
optime pentru crearea unui cadru stimulativ �i de dinamizare a investiţiilor, propice 
implicării oamenilor de afaceri în procesul de formare profesională, dezvoltare a 
mediului de afaceri �i consolidare a economiei româneşti; 
(3) ini�ierea “Zilei de Consultare Publică” pentru proiectele de lege �i propunerile 
legislative aflate în dezbaterea comisiilor permanente ale Camerei Deputa�ilor, în 
calitate de primă Cameră sesizată �i circumscrise strategiei Camerei Na�ionale 
orientate cu prioritate către susţinerea întreprinderilor, de toate dimensiunile şi din 
toate sectoarele; 
(4) sus�inerea creării de parteneriate strategice cu instituţii, autorităţi ale 
administraţiei publice, ONG-uri şi organisme naţionale sau internaţionale, în vederea 
promovării produselor româneşti, a domeniilor de interes strategic, precum �i a 
ini�iativelor care să concure la reconfigurarea strategiei învăţământului profesional în 
sistem dual, pentru a oferi tinerilor pregătirea şi competenţele necesare pentru 
încadrarea pe piaţa muncii; 
(5) schimbul de materiale informative referitoare la posibilităţile existente şi 
demersurile necesare atingerii obiectivelor stabilite; 
(6) analizarea periodică, dar fără a depăşi 2 ani de la data ultimei evaluări, a evoluţiei 
mediului de afaceri, în raport cu efectele �i beneficiile ini�iativelor legislative 
promovate �i cu informaţiile de interes diseminate sectorului IMM-urilor �i 
deciden�ilor responsabili; 
(7) organizarea de forumuri, conferin�e, congrese, seminarii, simpozioane, cursuri, 
dezbateri etc., în comun, pentru prezentarea rezultatelor cooperării şi a analizelor 
comune realizate; 
(8) creşterea expertizei şi a pregătirii ştiinţifice, în domeniile cu impact asupra 
mediului de afaceri, a personalului din cadrul Camerei Deputaţilor şi Camerei 
Naţionale; 
(9) diseminarea bunelor practici şi transferarea cunoştinţelor dobândite, către ţările 
din regiune, în special; 
(10) monitorizarea �i evaluarea permanentă a activită�ilor întreprinse în aplicarea 
prezentului acord, în cadrul unor întâlniri trimestriale, cu agenda prestabilită, în 
coordonarea conducerilor părţilor; 
(11) informarea autorităţilor naţionale şi internaţionale, a persoanelor interesate şi a 
tuturor cetăţenilor cu privire la activităţile şi acţiunile întreprinse în baza prezentului 
acord, pentru a facilita astfel transmiterea corectă a informa�iilor privitoare la modul 
de susţinere a intereselor mediului de afaceri �i la cadrul legislativ cu impact asupra 
sectoarelor economice de interes. 
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Art. 3 
În vederea realizării scopului prezentului acord, părţile efectuează, în condiţiile legii, 
schimbul de date şi de informaţii privind activitatea specifică a acestora, cu  respectarea 
legislaţiei în vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
 

Capitolul II 
Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 
Art. 4 
(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, Camera Deputaţilor 
colaborează pentru iniţierea acţiunilor prevăzute la art. 2, prin comisiile de 
specialitate,  în baza mandatului primit de la Biroul Permanent. 
(2) În exercitarea mandatului conferit de Biroul Permanent, comisiile de specialitate 
pot conlucra cu autorităţi şi instituţii publice relevante, raportat la obiectul prezentului 
acord. 
 

Art. 5 
Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, Camera Naţională: 
(1) desemnează un reprezentant, cu titlul de „consilier onorific al Pre�edintelui 
Camerei Deputa�ilor”, ca persoană de legătură în îndeplinirea obiectivelor 
prezentului acord; 
(2) participă, prin reprezentantul desemnat �i cu acordul �efilor de comisii, respectiv 
ai �efilor grupurilor parlamentare: 

a) la şedinţele comisiilor de specialitate, ori de câte ori au loc dezbateri 
referitoare la proiecte de acte normative ori teme cu impact asupra mediului de 
afaceri, şi exprimă opinii cu privire la cele dezbătute; 
b) la lucrările grupurilor parlamentare, ori de câte ori au loc dezbateri 
referitoare la teme cu impact asupra mediului de afaceri; 

(3) utilizează datele şi informaţiile obţinute, exclusiv, în raport cu obiectul acordului; 
(4) informează Camera Deputaţilor cu privire la activităţile şi acţiunile ce se apreciază 
a fi întreprinse în baza prezentului acord, de comisiile de specialitate proprii ori pe 
segmentul reglementării bursiere, comunicând poziţia Camerei Naţionale cu privire la 
temele cu care a fost sesizată în temeiul prezentului acord, în termen de maxim 30 
zile; 
(5) definitivează concluziile fiecărei întâlniri şi comunicatele de presă comune, după 
exprimarea poziţiilor părţilor, iar materialele finale se transmit Camerei Deputaţilor.  
 

Capitolul III 
Durata acordului 
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Art. 6 
(1) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este 
valabil până la 15 decembrie 2016. Dacă una dintre păr�i nu notifică celeilalte 
inten�ia de încetare a acordului, acesta se consideră prelungit, fără alte formalită�i, 
pe durată nedeterminată. De comun acord, în cadrul analizelor trimestriale, părţile pot 
avansa modificări cu privire la obiectul acordului prin act adiţional, după caz. 
(2) Comunicarea dintre părţi se realizează în formă scrisă. 
 
 

Capitolul IV 
Răspunderea părţilor 

 
Art. 7 
Ambele părţi se angajează să aducă la îndeplinire cu bună credinţă prevederile 
prezentului document, acordând o importanţă deosebită cooperării şi colaborării 
instituţionale,  în scopul susţinerii economiei naţionale prin dezvoltarea mediului de 
afaceri din România. 
 
 

Capitolul V 
Soluţionarea litigiilor 

 
Art. 8 
Neînţelegerile dintre părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor 
acordului se soluţionează pe cale amiabilă, cu consultarea Biroului Permanent. 
 

 
Încheiat astăzi __.__.2015, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
  
 

Valeriu Ştefan Zgonea Mihai Daraban 
 

Preşedinte 
 

 
Preşedinte 

 
 

 


