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ALE CAMEREI DE COMERł ŞI INDUSTRIE BILATERALĂ
ROMÂNIA-PORTUGALIA

PREŞEDITELE ONORIFIC AL CAMEREI
Ambasadorul Portugaliei în România
ExcenlenŃa sa Domnul Ambasador Extraordinar şi PlenipotenŃiar
Alexandre VASSALO
Adunarea Generală – organul de conducere suprem alcătuit din totalitatea membrilor
Camerei
Consiliul Director – organul care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării
Generale, este format din:
Preşedinte – Alain BONTE
(Preşedinte Generalcom S.A.)
Vicepreşedinte – Jose TOSCANO
( Preşedinte Banca Millennium S.A.)
Secretar General – Carlos MENDES
(Director Delegat Mota-Engil.. e Construcao Suc. Romania)
Organul de control al CAMEREI este asigurat de cenzor
Rădulescu Maria

STATUTUL ASOCIAłIEI
„CAMERA DE COMERł ŞI INDUSTRIE BILATERALĂ
ROMÂNIA-PORTUGALIA”
SubsemnaŃii:
SC GENERALCOM SA, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr.53, et.2, sect 1,
înregistrată în Registrul ComerŃului sub n.J40/140/1991 şi având CUI R361200,
reprezentată prin D-na Rădulescu Catia Niculina, identificată cu C.I. seria DP, nr. 012266
eliberată de I.G.P.-D.E.P., la data de 23.07.1998, CNP 2630401151779, în calitate de
administrator al societăŃii ( Vicepreşedinte CA ),
SC TOTAL LEASING IFN SA, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr.53, et.3, sect. 1,
înregistrată în Registrul ComerŃului sub nr. J40/2799/2001 şi având CUI RO13769872,
reprezentată de D-na Rădulescu Catia Niculina, identificată cu C.I. seria DP nr. 012266
eliberată de I.G.P.-D.E.P., la data de 23.07.1998, CNP 2630401151779, în calitate de
director general al societăŃii,
SC SINTOFARM SA, cu sediul în Bucureşti, str. Ziduri între Vii, nr.22, sect.2,
înregistrată în registrul ComerŃului sub nr. J40/407/1991 şi având CUI Ro647,
reprezentată prin D-na Rădulescu Catia Niculina, identificată cu C.I. seria DP nr. 012266
eliberată de I.G.P.-D.E.P., la data de 23.07.1998, CNP 2630401151779, în calitate de
administrator al societăŃii ( Vicepreşedinte CA )
SC Centrofarm SA, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei, et.1, sect.1, înregistrată în
Registrul ComerŃului sub nr. J/40/3350/1991 şi având CUI R1559532, reprezentată prin
D-na Rădulescu Catia Niculina, identificată cu C.I. seria DP nr. 012266 eliberată de
I.G.P. – D.E.P., la data de 23.07.1998, CNP 2630401151779, în calitate de administrator
al societăŃii

în calitate de fondatori ai ASOCIAłIEI „CAMERA DE COMERł ŞI INDUSTRIE
BILATERALĂ ROMÂNIA – PORTUGALIA”, am convenit că Statul AsociaŃiei să fie
următorul:

CAPITOLUL I: DENUMIRE, SEDIU, DURATĂ
I.1. Denumirea aociaŃiei este „CAMERA DE COMERł ŞI INDUSTRIE BILATERALĂ
ROMÂNIA-PORTUGALIA” ( în cele ce urmează, prescurtat, CAMERĂ) conform
doveyii disponibilităŃii denumirii nr. 56665 emisă la data de 29.10.2007 de către
Ministerul JustiŃiei şi va fi cuprinsă în toate actele ce emană de la aceasta.
I.2. Sediul iniŃial al CAMEREI este în Bucureşti, sector 1, str. George Vraca, nr. 8, et
IV, într-un spaŃiu de folosinŃă exclusivă, cu o suprafaŃă utilă de 47,76 mp, conform
releveului din schiŃa/anexa nr. 1 la Contractul de Închiriere nr.1614/01.08.2007, încheiat
cu locatoarea SC CENTROFARM S.A.; acesta va putea fi schimbat la orice adresă din
Bucureşti au din Ńară, pe baza hotărârii Consiliului Director, luată în conformitate cu
prezentul statut.
I.3. În scopul dezvoltării cooperării economice cu PORTUGALIA, la nivel naŃional,
CAMERA va putea înfiinŃa filiale în cooperare cu Camerele de comerŃ şi industrie
teritoriale, în toae judeŃele Ńării.
I.4. În vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinŃată şia îndeplinirii acŃiunilor pe
care le iniŃiază, CAMERA va colabora cu organele centrale şi locale ale administraŃiei de
stat, cu camerele de comerŃ naŃionale şi teritoriale din ambele Ńări şi cu alte instituŃii sau
organizaŃii nonguvernamentale.
I.5. Durata CAMEREI este nelimitată şi începe cu data înregistrării acesteia în Registrul
asociaŃiilor şi fundaŃiilor.
CAPITOLUL II: SCOP ŞI OBIECTIVE
II.1 Scopul CAMEREI îl constituie promovarea industriei, comerŃului, turismului şi
serviciilor celor două state celor două state atât în relaŃii bilaterale, cât şi în cele regionale
şi internaŃionale şi sprijinirea agenŃilor economici romîni şi portugheyi în raporturile cu
cu autorităŃilor din Ńără şi cu organismele specializate din străinătate.
II.2 Pentru a îndeplini scopul propus CAMERA desfăşoară, în principal, următoarele
activităŃi:
a) Sprijină dezvolatarea colaborării industriale şi comerciale, precum şi pe cea pe
linia turismului şi serviciilor, a membrilor săi, cu firme româneşti şi portugheze,
inclusiv în plan regional, la nivelul întregii Ńării;
b) Sprijină realizarea proiectelor de dezvoltare şi cooperare economică;
c) Desfăşoară activităŃii de informare şi documentare comercială;
d) Sprijină agenŃii economici pentru realizarea activităŃii comerciale de importexport;
e) Sprijină activitatea de specializare profesională a membrilor săi şi a altor agenŃi
economici, după caz, în funcŃie de interesele asociaŃiei;
f) IniŃiază întâlniri şi contacte între agenŃii economici români şi portughezi, precum
şi forumuri de afaceri şi alte evenimente ce pot dezvolta cooprarea între cele două
Ńări;
g) Sprijină organizarea de târguri şi expoziŃii specializate

h) Promovează acŃiunii directe de dezvolaterea afacerilor pe cele două
pieŃenaŃionale, precum şi la nivel regional, mediază sprijin bancar pentru membrii
săi, cât şi pentru alŃi agenŃi economici interesaŃi la cerere;
i) Editează publicaŃii de informare şi reclamă;
j) Informează firmele din Portugalia şi/ sau România asupra posibilităŃilor de export,
import şi cooperare.
CAPITOLUL III: PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANłARE
III.1 La data constituirii patrimoniul iniŃial este de 35.000 RON şi este alcătuit din
aportul egal, în valoare de 8.750 RON, al fiecăruia din cei patru membrii fondatori, fiind
destinat realizării scopului şi obiectivelor asociaŃiei.
III.2 Sursele de finanŃare ale CAMEREI se constituie din:
a) Taxele de înscriere şi cotizaŃiile anuale ale membrilor;
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiŃiile legii;
c) Dividendele societăŃilor comerciale înfiinŃate de CAMERĂ;
d) DonaŃii, sponsorizări sau legate;
e) Alte venituri prevăzute de lege.
III.3 AsociaŃia poate înfiinŃa societăŃi comerciale ale căror dividente, dacă nu se
investesc în aceste societăŃi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
III.4 Taxele de înscriere şi cotizaŃiile, care pot fi percepute în lei sau în valută, vor fi
Stabilite de Consiliul Director în conformitate cu hotărârile Adunării Generale şi cu
prevederile Regulamentului de Asociere.
CAPITOLUL IV: MEMBRII CAMEREI - DREPTURI ŞI OBLIGAłII
IV.1 Membrii CAMEREI pot fi persoane fizice sau persoane juridice care sunt de
acord cu scopul acesteia.
Poate deveni membru al CAMEREI orice persoană fizică sau juridică care:
a) Îi recunoaşte statutul şi aderă la acesta;
b) Desfăşoară în mod direct o activitate economică în România sau în Portugalia;
c) Achită taxa de înscriere;
IV.2 Calitatea de membru al CAMEREI nu poate fi transferată sau cedată unei alte
persoane.
CAMERA va păstra un registru în care urmează a fi trecuŃi toŃi membrii, fiind
specificat numele, adresa şi data la care peroana a devenit membru. Fiecare membru va
plăti taxa de înscriere stabilită de Consiliul Director.
IV.3 Fiecare membru al CAMEREI urmează să plătească cotizaŃia anuală ( o dată pe an
sau trimestrial ) stabilită de Consiliul Director.
Neplata cotizaŃiei duce la pierderea calităŃii de membru.
IV.4. Calitatea de membru se suspendă în următoarele cazuri:
a) În perioada în care un membru se află în procedura de reorganizare şi lichidare
judiciară;
b) Pe perioada când un membru este cercetat pentru faptele penale care îl fac
nedemn;
IV.5 Pierderea calităŃii de membru intervine în următoarele situaŃii:

a) Încetarea existenŃei persoanei juridice, iar în cazul persoanelor fizice prin
încetarea calităŃii de comerciant sau deces;
b) La cerere, prin renunŃare, după achitarea de către persoana solicitantă a tuturor
obligaŃiilor faŃă de CAMERĂ;
c) Prin excludere, la propunerea a 1/3 din numărul membrilor Consiliului Director.
Excluderea poate fi o consecinŃă a următoarelor situaŃii:
• Abateri garve de la statut, de la regulamentele sau hotărârile Consiliului Director
şi Adunării Generale;
• Neachitarea cotizaŃiei anuale de membru;
• ExistenŃa unor interese contrare CAMEREI şi nedeclararea acestora;
• Aducerea de prejudicii de imagine CAMEREI;
• Neparticiparea la două Adunări Generale ale CAMEREI.
Hotărârea de excludere se ia prin votul a cel puŃin 2/3 din numărul membrilor
Consiliului Director.
IV.6 Pentru abateri minore Consiliul Director poate aplica sancŃiunile:
• Avertisment
• Mustrare
• Suspendarea drepturilor pe timp nelimitat
IV.7 Membrii CAMEREI au următoarele drepturi:
a) Să participe cu drept de vot în Adunările Generale, să pună în discuŃie problemele
şi să ia parte la dezbateri;
b) Să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director şi în funcŃia de Cenzor, dacă au
aptitudini şi capacitate pentru aceste funcŃii;
c) Să îşi exprime prin vot opŃiunea faŃă d proiectele de hotărâre ale Adunării
Generale;
d) Să participe la acŃiunile organizate de CAMERĂ;
e) Să beneficieze de serviciile CAMEREI;
f) Să participe la cursurile, conferinŃele şi celelalte acŃiunii organizate de CAMERĂ
pentru formarea şi perfecŃionarea profesională.
IV.8 Membrii CAMEREI au următoarele îndatoriri:
a) Să respecte prevederile prezentului statut şi pe cele ale hotărŃrilor Adunării
Generale;
b) Să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea legii şi a uzanŃelor comerciale, evitând
orice act de concurenŃă neloială şi să spijine orice activitate a CAMEREI;
c) Să achite cotizaŃia anuală;
d) Să asigure contribuŃia proprie la finanŃarea proiectelor CAMEREI conform
deciziei Consiliului Director;
e) Să participe direct sau pri reprezentanŃi la Adunările Generale ale CAMEREI.

CAPITOLUL V: ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI
CONTROL
Organele de conducere ale CAMEREI sunt:
a) Adunarea Generală

b) Consiliul Director
În afara organelor de coducere efectivă, CAMERA va putea avea, ca urmare a hotărârii
Adunării Generale a membrilor Camerei şi sub rezerva acceptarii funcŃiei de către cel
desemnat un Preşedinte de Onoare, în persoana Ambasadorului Portugaliei în România,
în funcŃie la acel moment; funcŃia este pur onorifică, nu incumbă obligaŃii şi nu este
remunerată.
Cenzorul este organul de control al CAMEREI.
V.1. ADUNAREA GENERALĂ
V.1.1 Adunarea Generală ese organul suprem de conducere al CAMEREI şi se compune
din totalitatea membrilor săi.
V.1.2. Adunarea Generală Ordinară se întruneşte o dată pe an în primul trimestrul al
anului.
V.1.3. Adunarea Genrală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este nevoie pentru
rezolvarea problemelor importante ce intră în competenŃa sa şi nu suferă amânare.
Convocarea Adunării Generale se face de către Preşedintele Consiliului Director,
la iniŃiativa acestuia, la cererea Consiliului Director, a Cenzorului sau a cel puŃin 2/3 din
membrii CAMEREI.
Convocarea se face prin scriosoare recomandată cu cel puŃin 7 zile înainte de data
întrunirii.
Odată cu convocarea se comunică membrilor data, ora, locul, ordinea de zi, cu
arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii. Dacă în ordinea
de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului CAMEREI convocarea va trebui
să cuprindă textul integral al acestora.
V.1.4. Adunarea Generală este statutar constituită atunci când se consemnează
participarea a jumătate plus unu din membrii CAMEREI.
Se consideră prezenŃă efectivă la adunare atât membrii prezenŃi în sală, câ şi
membrii care au confirmat în scvris primirea adresei de convocare şi au comunicat,
totodată, votul lor cu privire la propunerile supuse dezbaterii.
V.1.5 Dacă la prima convocare nu se întrnueşte numărul statutar de membrii, se face o
nouă convocare care nu poate fi mai devreme de a 7-a zi de la data stabilită pentu prima
cnvocare.
Adunarea Generală în acest caz se va considera statutar constituită cu orice
membrii prezenŃi.
Adunarea Generală poate funcŃiona prin reprezentanŃi împuterniciŃi expres de
către membrii asociaŃiei.
V.1.6 Adunarea Generală este condusă de Preşedintele în exerciŃiu al Consiliului Director
sau de Vicepreşedinte în cazul absenŃei preşedintelui.
V.1.7. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puŃin jumătate plus unu din
numărul membrilor prezenŃi cu excepŃia modificării statutului CAMEREI pentru care se
cere o majoritate de cel puŃin 2/3 din numărul celor prezenŃi. Fiecare membru are dreptul
la un singur vot. Numărul voturilor celor prezenŃi în sală se măreşte de drept cu numărul
membrilor care au confirmat în scris primirea convocării şi şi-au exprimat votul în scris.

V.I.8 Hotărârile Adunării Generale a CAMEREI, luate în cvorumulstatutar, sunt
obligatorii pentru toŃi membrii.
V.1.9. La sesiunile Adunării Generale pot fi invitaŃi reprezentanŃi ai Guvernului, ai
organelor administraŃiei centrale şi locale, ai mass media, precum şi membrii unor
instituŃii similare din străinătate.
V.1.10 Adunarea Generală are următoarele atribuŃii:
• Adoptă strategia şiobiectivele generale ale CAMEREI;
• Dezbate raportul de activitate al Consiliului Director şi raportul de verificare al
Cenzorului privind activitatea desfăşurată în perioada dintre adunările generale şi
dă descărcare de gestiune;
• Decide referitor la investiŃiile majore ale CAMEREI;
• Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanŃul contabil;
• Stabilieşte limitele de competenŃă ale Consiliului Director;
• Alege şi revocă membrii Consiliului Director;
• Alege şi revocă Cenzorul;
• Hotărăşte cu privire la oportunitatea existenŃei funcŃiei de Preşedinte de Onoare şi
desemnează în această funcŃie pe Ambasadorul Portugaliei, în exerciŃiu la acea
dată;
• Aprobă şi modifică statutul;
• Aprobă cuantumul taxei de asociere şi nivelul cotizaŃiei anuale a membrilor
CAMEREI, la propunerea Consiliului Director;
• Stabileşte serviciile gratuite acordate membrilor CAMEREI şi privilegiile
membrilor fondatori;
• Aprobă, la propunerea Consiliului Director, regulamentele de funcŃionare şi
organizare ale CAMEREI;
• Aprobă înfiinŃarea de filiale;
• Deliberează şi hotărăşte în privinŃa altor probleme care intră în competenŃa sa.
V.2 CONSILIUL DIRECTOR
V.2.1 Consiliul Director este organul de conducere executivă a CAMEREI şi este ales de
către Adunarea Generală pe o durată de 5 ani.
Consiliul Director se compune din:
a) Preşedinte
b) Vicepreşedinte
c) Secretar General
Creşterea numărului de membrii al Consiliului Director se va face în raport cu volumul
activităŃii asociaŃiei şi cu bugetul aprobat de Adunarea Generală.
V.2.2 Consiliul Director are următoarele atribuŃii:
• Aduce la îndeplinirea hotărârile Adunării Generale;
• Stabileşte şi propune obiectivele generale ale CAMEREI;
• Decide cu privire la încheierea de acte juridice în numele şi pe seama
CAMEREI;

Aprobă structura aparatului CAMEREI, precum şi numărul de personal în cadrul
fondului de salarii aprobat de venituri şi cheltuieli;
• Actualizează taxele de înscriere şi cotizaŃiile anuale pentru membrii CAMEREI
precum si numărul acestora;
• Stabileşte indemnizaŃiile membrilor săi şi pe cea a cenzorului;
• Selectează terŃii colaboratori;
• Verifică realitatea vărsămintelor depuse de către membri şi ia hotărâri de punere
în întârziere a celor restanŃi la plată sau de recuperarea a daunelor pricinuite
CAMEREI de către membrii săi;
• Hotărăşte înfiinŃarea şi stuctura departamentelor de lucru ale CAMEREI;
• Analizează periodic activitatea fiecărui departament de lucru, luând măsurile ce se
impun;
• Hotărăşte cu privire la mutarea sediului CAMEREI;
• Emite proiecte de hotărâri în vederea supunerii acstora spre aoprobarea Adunării
Generale;
• Propune Adunării Generale: modificarea statutului, înfiinŃarea de filiale, bugetul
de venituri şi cheltuieli, bilanŃul contabil;
• Asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
• Aprobă regulamentul intern de funcŃionare; se îngrijeşte de întocmirea şi păstrarea
registrelor asociaŃiei: Registrul de evidenŃă a membrilor, Registrul Adunărilor
Generale, Registrul Consiliului Director;
• Deliberează şi hotărăşte în privinŃa altor probleme care intră în competenŃa sa.
V.2.3 Consiliul Director exercită în perioadă dintre Adunările Generale conducerea
generală a CAMEREI şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenŃa sa în baza
prezentului Statut sau a hotărârilor Adunării Generale.
V.2.4 Consiliul Director se întruneşte obligatoriu trimestrial la convocarea Preşedintelui
sau a 1/3 din numărul membrilor săi şi îşi desfăşoară activitatea în prezenŃa a cel puŃin
jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
Hotărârile Consiliului se adoptă cu o majoritate de cel puŃin jumătate plus unu din
totalul membrilor prezenŃi.
V.2.5 Preşedintele Consiliului Director asigură conducerea curentă a întregii activităŃi şi
duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi ale consiliului Director.
Preşedintele reprezintă CAMERA în relaŃiile interne şi internaŃionale şi încheie
acte juridice în numele şi pe seama acesteia, în limitele aprobate de Adunarea Generală
sau Consiliul Director. Preşedintele are dreptul să împuternicească terŃe persoane care vor
putea reprezenta CAMERA în limitele madatului acordat.
El poate delega o parte din atribuŃiile sale Vicepreşedintelui, Secretarului General
sau unui conducător de departament.
V.2.6 În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita atribuŃiile, Vicepreşedintele îl va
înlocui cu drept şi va exercita atribuŃiile ce îi sunt delegate.
V.2.7 Secretarul General asigură îndeplinirea activităŃilor de secretariat şi Ńine în grija sa
toate registrele şi regulamentele CAMEREI.
El poate îndeplini şi alte atribuŃii încredinŃate de Preşedintele CAMEREI.
V.2.8 Calitatea de membru a Consiliului Director încetează la data expirării perioadei
pentru care a fost ales sau prin revocare de către Adunarea Generală în cazul comiterii
unor abateri grave.
•

Membrii Consiliului Director vor continua să îşi exercite mandatul şi după
expirarea acestei perioade, însă, numai până l prima întrunire a organului care i-a ales.
V.2.9 În locul devenit vacant se va alege un nou membru. Dacă se impune completarea
imediată a locului devenit vacant, Consiliul Director va putea alege un alt membru,
decizia, în caz de revocare, fiind supusă Adunării Generale în primă şedinŃă.
V.2.10 Dezbaterile şi hotărârile Consiliului Director sunt consemnate în procese verbale
prin grija Secretarului General.
V.3 CENZORUL
V.3.1 Controlul financiar al CAMEREI este asigurat de către un cezor ales de către
Adunarea Generală
V.3.2 Cenzorul trebuie să fie economist, contabilmsau absolvent al unui institut de
învăŃământ superior de specialitate.
Pentru îndeplinirea atribuŃiilor sale, Cenzorul, fără a fi salariat, va fi remunerat
conform indemnizaŃiilor aprobate de Consiliul Director.
V.3.3 Cenzorul este responsabil numai faŃă de Adunarea Generală pentru activitatea sa.
El este independent în exercitarea atribuŃiiilor sale.
V3.4 Cenzorul controlează gestiunea CAMEREI, verifică executarea bugetului ca şi
operaŃiile financiar-contabile, supraveghează regularitatea evidenŃelor şi prezintă
Adunării Generale raportul lui sub formă de proces-verbal în care se vor consemna toate
constatările, concluziileşi recomandările sale.
Cenzorul poate participa la şedinŃele Consiliului Director fără drept de vot.
Rapoartele şi procesele-verbale ale Cenzorului se înscriu într-un registru special;
un exemplar din acestea va fi prezentat Preşedintelui CAMEREI după ce va fi înregistrat
în respectivul registru.
Preşedintele CAMEREI răspunde de aducerea la îndeplinire a recomandărilor
Cenzorului faŃă de care nu şi-a exprimat o opinie divergentă după c materialul prezentat
de Cenzor a fost discutat în Consiliul Director.
V.3.5. Cenzorul va putea să îşi exercite oricând activitatea sa, dar nu mai puŃin de o dată
pe trimestru, când efectuează verificări operativeşi o dată pe an, când efectuează
verificarea de fond care nu poate dura mai mult de o lună. La solicitarea Consiliului
Director, Cenzorul va efectua verificările cerute.
V.3.6. Cenzorul răspunde conform legii, solidar sau individual, după caz pentru
prejudiciile cauzate de acŃiuni sau inacŃiuni rezultate din activitatea sa de control şi
verificare.
CAPITOLUL VI: DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA CAMEREI. DESTINAłIA
BUNURILOR
VI.1. CAMERA se dizolvă în următoarele cazuri:
a) Realizarea sau imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită
dacă în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se modifică scopul său;
b) Reducerea numărului de membrii sub numărul prevăzut de lege;
c) Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare;
d) Prin hotărâre judecătorească

VI.2. Lichidarea CAMEREI se face în condiŃiile prevăzute de Capitolul IX secŃiunea a
doua din O.G. nr. 26/2000.
VI.3. În caz de dizolvare, bunurilem rămase în urma lichidării nu se ot transmite către
persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau
de drept public cu scopul identic sau asemănător în conformitate cu dispoziŃiile art. 60
din O.G. nr. 26/2000
CAPITOLUL VII: DISPOZIłII FINALE
VII.1. Prezentul statut va putea fi modificat doar prin hotărârea Adunării Generale a
CAMEREI.
Orice membru poate înainta propuneri privind modificarea Statutului.
Modificarea Statutului va fi înregistrată în Registrul AsociaŃiilor şi FundaŃiilor
afalt la grefa Judecătoriei în cărei circumscripŃie îşi are sediu CAMERA.
VIII.2. Ştampila sau sigiliu CAMEREI se vor afla în custodia Preşedintelui.
VIII.3. Orice modificare, informare sau alte asemenea efectuate în virtutea prezentului
Statut se va face fie prin înmânare acesteia mebrului sau mebrilor vizaŃi, sub semnătură
de primire, la adresa prevăzută în registrul membrilor CAMEREI.
VIII.4. Pentru a promova scopul pentru care a fost înfiinŃată, CAMERA poate constitui
filiale, ca structuri teritoriale, având un număr minim de trei membri, organe de
conducere proprii şi patrimoniu distinct.
Filialele vor avea personalitate juridică, putând încheia în nume propriu acte
juridice de administrare şi conservare, în condiŃiile solicitării prealabile a aprobării di
partea Consiliului Director al CAMEREI.
Filialele vor putea încheia în numele şi pe seama asociaŃiei acte de dispoziŃie
numai pe baza aprobării prealabileprin Hotărâre a Adunării Generale a CAMEREI.
Filiala se va constitui prin Hotărâre autentificată a Adunării Generale.
VII.5. Prevederile prezentului statut vor fi dezvoltate în concordanŃă cu legislaŃia în
vigoare, prin regulamente interioare referitoare la: modul de desfăşurare a activităŃii
organelor de conducere, organizarea şi funcŃionarea aparatului CAMEREI, gestiunea
patrimonului acesteia, precum şi alte activităŃi care necesită o reglementare mai detaliată.
Prezentul Statut a fost redactat azi, 22.11.2007, în cinci exemplare originale, în
limba română, la sediul profesional al Cabinetelor de Avocatură Udrea, Udrea & Udrea,
noi membrii fondatori, împuternicindu-l pe D-nul Varujan Alexandru Udrea, pentru a
desfăşura procedura de dobândire a personalităŃii juridice şi înscrierea AsociaŃiei în
Registru AsociaŃiilor şi FundaŃiilor.
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