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STATUTUL CAMEREI DE COMERŢ ITALIENE PENTRU ROMÂNIA 
 

TITLUL I - CONSTITUIRE - SEDIU - SCOP 

ARTICOLUL I 

S-a constituit, cu sediul legal în Bucureşti, Calea Buzeşti, nr. 61, A6, et. 7, ap.1, “CAMERA DE 
COMERŢ ITALIANĂ PENTRU ROMÂNIA”, în continuare denumită “CAMERĂ”. Sediul actual 
este în Strada Stirbei Voda nr. 114-116, Cladire Domus II, Etaj 2, 010119 Bucuresti, Sector 1. 
Modificarea a fost efectuată în baza hotărârii Consiliului Director Camerei din 7 octombrie 2021. 

 
Camera a constituit o sucursală la Arad, în str. George Coşbuc, nr. 30 a, apartament 1, camera 4, 
prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor din data de 11 aprilie 2013. 

 
Camera a constituit o sucursală la Timișoara, în Piața Unirii, nr. 3, prin hotărârea Adunării Generale 
a Asociaţilor din data de 6 aprilie 2017. 

 
Camera a constituit o sucursală la Cluj-Napoca, în Str. Oașului, nr. 86-90, bl. M1, et. 5, ap. 66, prin 
hotărârea Consiliului Director din data de 26 martie 2019. 

 
Consiliul Director are puterea de a schimba sediul social și de lucru al Camerei, de a înființa în 
România și în străinătate sedii secundare, reprezentanțe și delegații camerale, precum și de a le 
radia. 

 
ARTICOLUL II 

 
Camera este persoană juridică română apartidică, apolitică şi fără scop lucrativ. Camera are scopul 
de a favoriza dezvoltarea activităţilor economice şi comerciale dintre Italia şi România şi 
colaborarea între investitorii din cele două ţări, furnizând informaţii şi asistenţă tuturor celor 
interesaţi şi, în mod special, propriilor asociaţi; aderă la Assocamerestero, Asociaţia Camerelor de 
Comerţ Italiene în străinătate. 

 
Pentru atingerea acestor scopuri, Camera îşi propune: 

 
a) să promoveze raporturile dintre organizaţii economice italiene şi române; 

 
b) să culeagă şi să furnizeze, prin intermediul publicaţiilor, circularelor sau a altor mijloace de 
divulgare, dispoziţiile de natură economică, financiară, comercială, fiscală şi vamală, precum şi 
uzanţele şi obiceiurile care sunt de interes pentru activităţile asociaţilor; 
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c) să organizeze cercetări şi studii, dezbateri şi congrese pe teme economice şi sociale de interes 
comun şi să acorde consultanţă asociaţilor chiar şi prin intermediul unor avocaţi, contabili, 
consultanţi, interpreţi şi traducători; 
d) să colaboreze într-un mod cât mai activ posibil cu Biroul Comercial al Ambasadei Italiei şi 
Biroului ICE în România, în toate problemele care implică raporturile economice dintre Italia si 
România; 

 
e) să menţină contactele cu autorităţi, instituţii, asociaţii din ambele ţări, cu scopul de a facilita şi de 
a creşte schimburile comerciale, şi să îndeplinească sarcinile pe care autorităţile italiene sau române 
i le pot încredinţa pentru realizarea acestui scop; 

 
f) să colaboreze la căutarea de informaţii privind societăţile de sector, privind mersul pieţelor şi 
posibilitatea de distribuţie a mărfurilor; 

 
g) să reprezinte în faţa organelor competente interesele asociaţilor săi inclusiv în fazele de elaborare 
de acte normative care au relevanţă pentru aceştia; 

 
h) să contribuie la soluţionarea eventualelor controverse care pot apărea între societăţi, chiar dacă 
acestea nu sunt asociate la Cameră, favorizând concilierea dintre acestea şi înfiinţând, la nevoie, 
comisii de conciliere si de arbitraj; 

 
i) să colaboreze cu Ambasada şi cu ICE (Institutul de Comerţ Exterior) pentru promovarea 
participării societăţilor italiene la târguri, expoziţii, etc.; 

 
j) să desfăşoare orice activitate utilă pentru atingerea scopurilor prestabilite, aici fiind incluse: 
întâlniri, dezbateri, manifestaţii socio-culturale, congrese, studii, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, 
spectacole, reprezentaţii, reuniuni cu caracter cultural, artistic, de formare, de protecţie a drepturilor 
omului, social şi comunitar, etc. 

 
ARTICOLUL III 

 
Camera operează în strânsa colaborare cu Ambasada Italiei în România şi cu celelalte instituţii 
italiene din România, cu respectarea intereselor italiene în România. 

 
TITLUL II - ASOCIAŢI - OBLIGAŢII - DREPTURI 

ARTICOLUL IV 

Pot fi asociaţi ai Camerei toate persoanele fizice, juridice, instituţiile italiene şi române, cu condiţia 
ca aceşti subiecţi să desfăşoare în România activităţi de agricultură, comerţ, industrie, construcţii, 
servicii, arte, artizanat sau profesii libere si să fie interesaţi de scopurile pe care Camera le 
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urmăreşte. Persoanele juridice vor fi reprezentate de reprezentantul legal care a semnat cererea de 
aderare sau de o altă persoană care îl substituie pe baza de împuternicire scrisă. 

 
ARTICOLUL V 
Asociaţii pot aparţine următoarelor categorii: 
a) asociaţi ordinari; 
b) asociaţi agregaţi; 
c) asociaţi onorifici. 

 
Sunt asociaţi ordinari aceia care respectă dispoziţiile prezentului statut şi plătesc cotizaţia anuală. 
Aceştia au dreptul: 

· să participe şi să-şi exprime propriile opinii în adunările generale. Aceştia au drept de vot 
deliberativ; 

 
· să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei; 

 
· să participe la toate iniţiativele Camerei, să beneficieze de servicii, în condiţiile prevăzute şi să 
beneficieze, în general, de toate facilităţile prevăzute pentru asociaţi; 

 
· să propună organelor Camerei subiecte şi iniţiative de urmărit. 

 
Sunt asociaţi afiliaţi aceia care, deşi nu îndeplinesc toate condiţiile de naţionalitate sau activitate 
economică cerute pentru admiterea în calitate de asociat ordinar, doresc să facă parte din Cameră. 

 
Şi asociaţii afiliaţi au obligaţia să respecte dispoziţiile statutului şi hotărârile organelor sociale. 
Asociaţii afiliaţi nu au drept de vot deliberativ, ci doar de vot consultativ. Aceştia plătesc o cotizaţie 
egală cu jumătate din cea prevăzută pentru asociaţii ordinari, dar lor li se va putea cere plata unei 
sume pentru facilităţile şi pentru serviciile prestate de Cameră, chiar daca este prevăzut că acestea 
sunt gratuite pentru asociaţii ordinari. Figura asociatului afiliat a fost abolită prin hotărârea Adunării 
Extraordinare din data de 08.05.2003. 

 
Pot fi asociaţi onorifici de drept reprezentanţii Organelor Oficiale ale celor doua ţări, care 
desfăşoară activităţi instituţionale inerente statutului Camerei şi, în special: 

 
a) Ministrul Comerţului din România sau un reprezentant al sau delegat în mod special; 
b) Ministrul Industriei din România sau un reprezentant al său delegat în mod special; 
c) Ministrul Finanţelor din România sau un reprezentant al sau delegat în mod special; 
d) Guvernatorul Băncii Naţionale a României sau un reprezentant al sau delegat în mod special; 
e) Preşedintele Agenţiei Române de Dezvoltare sau un reprezentant al său delegat în mod special; 
f) Ambasadorul Italiei în România sau un reprezentant al său delegat în mod special; 
g) Directorul Biroului I.C.E. sau un reprezentant al sau delegat în mod special. 
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În cazul în care consideră oportun, Consiliul Director va putea solicita înscrierea ca asociat onorific, 
chiar şi numai pentru perioade limitate, a altor persoane care ar putea ajuta Camera să-şi desfăşoare 
îndatoririle sale instituţionale pentru atingerea scopurilor sociale. Asociaţii onorifici beneficiază de 
toate drepturile prevăzute pentru asociaţii ordinari, inclusiv de votul deliberativ şi sunt scutiţi de 
plata cotizaţiei anuale. 

 
ARTICOLUL VI 
Pentru a adera la Cameră este necesar să fie prezentată la sediu cererea de înscriere semnată de 
solicitant şi să se facă plata cotizaţiei. 
Consiliul Director, la alegerea sa indiscutabilă, va evalua acceptarea sau neacceptarea acestor cereri. 
Calitatea de asociat se obţine în urma hotărârii Consiliului Director, cu înscrierea în registrul 
asociaţilor Camerei, semnat de Preşedinte şi de Secretar. 

 
ARTICOLUL VII 

 
Cererea de aderare trebuie să cuprindă declaraţia de angajament pentru respectarea prezentului 
statut şi a tuturor hotărârilor organelor sociale. Aderarea dă dreptul de participare la activităţile 
Camerei, de acces la funcţiile sociale, de folosire a tuturor serviciilor furnizate de aceasta, dreptul 
de a beneficia de toate drepturile menţionate mai sus pentru diversele categorii de asociaţi. 

 
ARTICOLUL VIII 
Nu pot face parte dintre asociații Camerei, sub nicio formă, și nici nu pot să fie reprezentanți ai 
societăților înscrise, persoanele care înregistrează condamnări penale definitive sau care au fost 
declarate în stare de faliment conform legilor care prevăd falimentul persoanelor fizice. Nu pot, de 
asemenea, să facă parte dintre asociații Camerei și nici nu pot să fie reprezentanți ai societăților 
înscrise cei care au fost supuși unor măsuri preventive sau privind siguranța sau care și-au pierdut 
drepturile civile. 

 
Calitatea de asociat se pierde: 
a) pentru una dintre cauzele indicate mai sus; 
b) pentru pierderea cerințelor necesare la acceptarea ca asociat; 
c) prin renunțarea voluntară a asociatului. 

 
În cazurile prevăzute la literele a) şi b), decizia aparține Consiliului Director şi este incontestabilă. 

 
 

TITLUL III - ORGANIZAREA CAMEREI 

ARTICOLUL IX - ADUNAREA GENERALĂ 
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Adunarea   Generală    este    constituită    din    toţi    asociaţii    membri    ai    Camerei. 
Preşedintele şi, în lipsa sa Vicepreşedintele/unul dintre Vicepreşedinţi, convoacă adunarea ordinară 
o dată pe an şi adunarea extraordinară ori de câte ori Consiliul Director consideră necesar sau atunci 
când acest lucru este solicitat de un număr de asociaţi egal cu 20% din numărul total al acestora. 

 
Avizul de convocare trebuie să fie adus la cunoştinţa asociaţilor prin scrisoare simplă cu cel puţin 
20 zile înainte de reuniune şi trebuie să conţină locul, data şi ora, precum şi subiectele care vor fi 
tratate. Fiecare asociat poate fi reprezentat în Adunare de alte persoane împuternicite în mod 
special. Nimeni nu poate reprezenta, pe lângă sine, mai mult de 3 asociaţi. La Adunarea Generală 
participă şeful reprezentanţei diplomatice competente şi titularul Biroului Comercial al 
reprezentanţei diplomatice. 

 
ARTICOLUL X 

 
Adunarea este valabil constituită daca sunt prezenţi, la prima convocare, cel puţin jumătate plus unu 
dintre asociaţi. În a doua convocare, Adunarea este valabil constituită indiferent de numărul 
asociaţilor prezenţi, iar hotărârile vor fi luate cu votul favorabil a jumătate plus unu dintre cei 
prezenţi. Adunarea este prezidată de Preşedintele Camerei sau, în lipsa sa, de Vicepreşedinte/unul 
dintre Vicepreşedinţi sau de un asociat numit de Adunare. La începutul reuniunii Preşedintele îl 
însărcinează pe unul dintre cei prezenţi să îndeplinească funcţia de secretar şi să redacteze procesul 
verbal al adunării, care va fi semnat de către Preşedinte şi de către Secretar. Hotărârile adunării sunt 
luate prin majoritatea voturilor celor prezenţi. 

 
ARTICOLUL XI 
Adunarea are următoarele atribuţii: 

 
a) numirea membrilor Consiliului Director; 
b) examinarea problematicilor de interes general şi, în special, a problemelor privind schimburile 
comerciale şi chestiunile economico-financiare conexe; 
c) aprobarea bilanţului anual şi atribuirea profitului; 
d) numirea revizorilor. 

 
Adunarea Generală, după ce a stabilit numărul membrilor, numeşte membrii consiliului director 
prin vot secret; vor fi aleşi aceia care vor obţine cel mai mare număr de voturi. În caz de egalitate se 
va trece la o altă votare limitată doar la subiecţii care au obţinut un număr egal de voturi. 

 
ARTICOLUL XII - CONSILIUL DIRECTOR 
Consiliul Director este format din minimum 9 și maximum 13 Consilieri aleși dintre asociații 
Camerei, având durată în funcție trei ani. Consiliul Director alege, dintre Consilieri, Președintele 
Camerei, un număr maxim de patru Vicepreședinți și Trezorierul. Președintele Camerei poate fi ales 

   în funcție pentru un număr maxim de două mandate consecutive. 
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Pe lângă membrii aleși prin vot, are dreptul de a participa la Consiliul Director pentru două mandate 
consecutive, exceptând renunțarea și neavând drept de vot, persoana care a ocupat funcția de 
Președinte al Camerei pentru cel puțin două mandate. 

 
Delegații zonali participă la reuniunile Consiliului Director în calitate de auditori. 

 
Pot să dețină calitatea de Consilieri în cadrul Consiliului Director doar persoanele fizice care 
reprezintă societăți înscrise la Cameră în conformitate cu “fișa de înscriere”. 

 
În cazul în care unul dintre Consilierii în funcție își pierde calitatea de reprezentant al societății 
înscrise, în urma transferului său, a pierderii locului de muncă sau a poziției de reprezentare a 
societății, aceasta din urmă va avea dreptul să propună ca membru nou al Consiliului, persoana 
numită în funcția de reprezentant. 

 
Această propunere de înlocuire a Consilierului va trebui să parvină în termen de 30 de zile de la 
decăderea din drepturi a reprezentantului anterior. 

 
Propunerea va fi supusă aprobării Consiliului Director şi ulterior deliberării Adunării Generale, la 
prima convocare, conform cvorumului de decizie prevăzut de art. X al prezentului statut. 
În cazul în care Consiliul Director sau Adunarea Generală nu aprobă propunerea societății, decizie 
incontestabilă, numărul Consilierilor va fi redus proporțional de aceeași Adunare Generală, cu 
respectarea clauzelor din prezentul statut. 

 
ARTICOLUL XIII 

 
Convocarea Consiliului Director se face prin scrisoare recomandată, expediată de Preşedinte sau de 
Vicepreşedinte      cu      cel      puţin       cincisprezece       zile       înainte       de       reuniune. 
În caz de urgenţă se vor efectua comunicări prin telegramă sau fax cu cel puţin şapte zile înainte de 
reuniune. 

 
Avizul de convocare trebuie să conţină locul, data şi ora, precum şi subiectele care vor fi tratate. 
Consiliul Director se reuneşte cel puţin o dată pe lună. 

 
ARTICOLUL XIV 
Consiliul Director este valabil convocat prin prezența, inclusiv prin împuternicire, a cel puțin 
jumătate plus unu dintre Consilieri. Consilierii au posibilitatea de a delega un alt membru al 
Consiliului Director pentru a-i reprezenta în cadrul Consiliului, prin trimiterea unei împuterniciri 
semnate către sediul Camerei cu cel puțin două zile înainte de Consiliu. Pentru valabilitatea 
Consiliului vor fi acceptate maximum trei împuterniciri, în ordinea cronologică a primirii lor de 
către birourile Camerei. 



Camera di Commercio Italiana per la Romania 
Strada Stirbei Voda nr. 114-116 

Cladire Domus II, Etaj 2, Sector 1, 010119 Bucuresti 
Tel: +40.(0)21.310 23 15 Fax: +40.(0)21.310 23 18 

web: www.cameradicommercio.ro e-mail: info@ccipr.ro 
Riconosciuta dal Governo Italiano con Decreto ministeriale del 19 aprile 2005 – Legge 518/1970 

7 

 

 

 

Hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor celor prezenți. Fiecare Consilier are dreptul 
la un vot. În caz de paritate, este prevalent votul celui care prezidează. 

 
Consiliul se poate desfășura în mod valid inclusiv prin intervenția Consilierilor din alte locații, 
contigue sau distante, prin mijloace audio-video sau chiar doar prin legătură audio, cu condiția să 
fie respectate metoda colegială și principiile de bună-credință, precum și cele de tratament egal al 
membrilor. Locul de desfăşurare a reuniunii va fi considerat cel unde vor fi prezenţi Preşedintele şi 
persoana care redactează procesul verbal. 

 
În acest caz, este necesar ca: 

 
a) Președintele Consiliului Director să poată identifica și legitima fără echivoc, inclusiv prin 
propriul birou de secretariat, persoanele care intervin în cadrul reuniunii, pentru a putea coordona 
desfășurarea ședinței și pentru a putea ulterior constata și proclama rezultatele votării; 

 
b) persoanei care redactează procesul verbal să îi fie permisă perceperea corespunzătoare a 
evenimentelor din cadrul reuniunii care constituie obiectul verbalizării; 

 
c) participanților la Consiliu să le fie permisă participarea în timp real la discuții şi la votarea 
simultană a argumentelor pe Ordinea de Zi; 

 
d) participanții să comunice cu un preaviz de cel puţin 48 ore biroului de secretariat al Preşedintelui 
locaţiile audio/video de unde vor participa la reuniune astfel încât să permită organizarea tehnică 
corespunzătoare a şedinţei. Având în vedere cele mai sus menţionate, locul de desfăşurare a 
reuniunii va fi considerat cel unde vor fi prezenţi Preşedintele şi persoana care redactează procesul 
verbal. 

 
Consilierul care nu participă la Consiliu, personal sau prin sisteme de teleconferință audio/video, 
pentru patru ședințe consecutive, decade de drept din propria funcție. Următoarea Adunare Generală 
se va limita la declararea decadenței. 
În acest sens, participarea la Consiliu prin împuternicire către alt Consilier nu este valabilă, în 
scopul prezentului alineat. 

 
ARTICOLUL XV 
Atribuţiile Consiliului Director sunt cele de administrare şi gestionare a activităţilor Camerei. 
În principal, Consiliul Director are următoarele îndatoriri: 

 
a) să orienteze şi să promoveze iniţiativele necesare pentru atingerea scopului social; 
b) sa hotărască asupra cererilor de înscriere la Cameră şi asupra eventualelor excluderi de membri; 
c) să-l numească pe Preşedinte; 
d) să-l/să-i numească pe Vicepreşedinte/Vicepreşedinţi; 
e) să-l numească pe Trezorier; 
f) să-l numească pe Secretarul General; 
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g) să numească în timpul mandatului la indicaţia Preşedintelui sau a unuia dintre consilieri, până la 
doi consilieri cooptaţi, cu excepţia cazului când există numărul limită de treisprezece consilieri; 
h) după ce a identificat cele mai semnificative zone ale teritoriului românesc, să numească Delegaţii 
de Zonă pentru fiecare dintre acestea; 
i) să elaboreze şi să aprobe bilanţul estimat; 
j) să elaboreze şi să aprobe bilanţul final; 
k) determinarea contributiilor datorate de asociati. 

 
ARTICOLUL XVI - PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR 

Președintele Consiliului Director al Camerei (numit și “Președintele Camerei”) este ales de 
Consiliul Director și rămâne în funcție trei ani. Acesta este, pe durata mandatului său, 
reprezentantul legal al Camerei. Președintele, în calitate de reprezentant legal al Camerei, trebuie să 
semneze toate actele contabile și fiscale obligatorii pentru Cameră conform dispozițiilor legislației 
aplicabile. Semnătura Secretarului General trebuie să fie însoțită de semnătura Președintelui în 
cazul angajamentelor, contractelor și ordinelor bancare de plată cu o valoare mai mare de 10.000 
Euro. 

În caz de absență de la reuniunea Consiliului Director, poate fi înlocuit de Vicepreședinte sau de un 
alt împuternicit căruia îi poate acorda puteri specifice sau funcții de competența sa. Prezidează toate 
activitățile Camerei și poate încredința unuia sau mai multor consilieri analizarea unor practici sau 
chestiuni particulare. Are vot decisiv în caz de paritate de voturi în cadrul Consiliului Director. 
Președintele Consiliului Director este, de asemenea, Președintele Comitetului Executiv. Președintele 
convoacă reuniunile Comitetului Executiv, ia toate măsurile necesare pentru atingerea scopurilor și 
pentru buna practică a Asociației. 

 
ARTICOLUL XVII – VICEPREŞEDINTELE/VICEPREŞEDINŢII CONSILIULUI 
DIRECTOR 

 
Vicepreşedintele/Vicepreşedinţii este/sunt ales/aleşi de Consiliul Director şi rămâne/rămân în 
funcţie pe o perioada de trei ani. Îl substituie pe Preşedinte în toate funcţiile sale în lipsa sau 
imposibilitatea a acestuia de a participa. Preşedintele poate delega Vicepreşedintelui/ 
Vicepreşedinţilor puteri şi funcţii specifice care sunt de competenţa sa. 

 
ARTICOLUL XVIII - SECRETARUL GENERAL 
Secretarul General este principalul funcţionar administrativ şi operaţional al Camerei. 
Secretarului General îi revin conducerea şi administrarea birourilor Camerei; acesta semnează, 
împreună cu Preşedintele, toate actele administrative. Secretarul General este angajat cu contract de 
muncă de către Consiliul Director, fără a fi condiţionat de calitatea de membru al Camerei. 
Secretarul General, exceptând puterea de reprezentare generală a Camerei de către Președinte, 
reprezintă în mod autonom Camera cu privire la patrimoniile către terți în cazul în care valoarea 
operațiunii nu este mai mare de € 10.000. În exercitarea acestei puteri, Secretarul General, raportând 
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întotdeauna Consiliului, acționează în deplină autonomie și este responsabil în mod legal al 
consecințelor aferente activităților desfășurate în relația cu Camera. 

 
Numirea Secretarului General trebuie să fie recunoscută de către Ministerul Dezvoltării Economice 
al Italiei cu avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe al Italiei. 

 
Secretarul General participă la toate reuniunile organelor Camerei, cu excepția reuniunilor Comisiei 
de Revizori Contabili. 

 
ARTICOLUL XIX - TREZORIER 
Trezorierul Camerei este numit de Consiliul Director şi rămâne în funcţie pe o durata de trei ani. 
Trezorierul are sarcina de a veghea asupra mersului gestiunii economico-financiare a Camerei, 
efectuând controlul administrativ şi contabil, şi de a se îngriji de verificarea casei. 

 
ARTICOLUL XX - COMISIA DE REVIZORI 
Comisia de Revizori are sarcina de a examina toate registrele sociale, rapoartele economice şi 
bugetele şi de a efectua un raport în acest sens care va fi prezentat adunării. Comisia de Revizori 
este aleasă de Adunarea Generală, este formată din trei membri efectivi şi doi supleanţi, aleşi chiar 
şi dintre neasociaţi. Dintre aceştia va fi ales, cu majoritate de voturi, Preşedintele Comisiei. 
Revizorii de Conturi sunt aleşi dintre profesioniştii autorizaţi în acest sens şi nu sunt nici asociaţi, 
nici consilieri ai Camerei. 

 
 

ARTICOLUL XX1 – COMITETUL EXECUTIV 
 

Comitetul Executiv este format din cinci membri efectivi aleşi în cadrul Consiliului Director în 
funcţie şi delegaţi tot de Consiliul Director. Comitetul Executiv are, în principal, următoarele 
îndatoriri, cu excepţia prerogativelor rezervate exclusiv Consiliului Director: 
- să decidă cu privire la problemele urgente de gestiune şi de desfăşurare a activităţii Camerei; 
- să elaboreze strategii de dezvoltare şi promovare a intereselor Camerei; 
- să propună Consiliului Director o serie de iniţiative pentru apărarea intereselor Camerei. 

 
ARTICOLUL XX2 – COMISIA ARBITRALĂ INTERNĂ 

 
Comisia Arbitrală Internă este formată din trei membri, aleşi dintre subiecţi italieni şi români care s- 
au distins prin comportamentul lor etic, numiţi de Adunarea Generală pe o perioadă de trei ani. 
Principala sa îndatorire este aceea de a soluţiona şi de a decide în toate cazurile de controversă 
conexe aplicării şi interpretării Statutului, precum şi în caz de controversă apărută între asociaţi sau 
în raporturile dintre asociaţi sau între asociaţi şi organe interne sau terţe. Comisia va judeca ex bono 
şi at aequo, fără formalitate de proceduri. 



ARTICOLUL XXI 
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Consiliul Director poate înfiinţa comitete speciale sau grupuri specializate de sector. 
Îndatorirea grupurilor specializate este aceea de a efectua cercetări, de a efectua studii şi de a 
acorda, la cerere, sprijinul său Consiliului Director. 

 
ARTICOLUL XXII 

 
Durata Camerei este nelimitată. Exerciţiul social se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. În 
termen de trei luni de la încheierea exerciţiului trebuie să fie convocată Adunarea Generală a 
asociaţilor pentru aprobarea bilanţului anual şi a bilanţului estimativ (bugetul de cheltuieli) pentru 
exerciţiul următor. Aceasta adunare va urma normele prevăzute de art. 9 şi va trebui să hotărască 
prin majoritate modalităţile prevăzute la art. 10. Consiliul Director, după ce a aprobat bilanţurile 
indicate mai sus, le va prezenta Adunării pentru aprobarea definitivă. Atât bilanţul final (pentru 
exerciţiul încheiat) cât şi cel estimat (bugetul de cheltuieli) trebuie să fie depuse la sediul Camerei 
cu cel puţin 10 zile înainte de data prevăzută pentru adunarea de aprobare, pentru ca toţi asociaţii să 
le poată viziona. 

 
ARTICOLUL XXIII 
Patrimoniul iniţial este fixat la suma de 300.000 Lei. 
Patrimoniul Camerei va trebui să fie utilizat doar pentru realizarea scopurilor sociale, cu excluderea 
oricărei forme de distribuire de beneficii între asociaţi. 

 
Acesta este format din: 
· cotizaţiile achitate de fiecare asociat; 
· subvenţii, donaţii, contribuţii publice şi/sau private; 
· servicii prestate în favoarea asociaţilor sau a terţilor; 
· orice încasare derivând din activităţile promovate de Cameră. 

 
 

ARTICOLUL XXIV 
 

Modificările prezentului statut şi dizolvarea Camerei trebuie să fie hotărâte de Adunarea Generala a 
asociaţilor. Aceste hotărâri trebuie să fie luate, atât în prima cât şi în a doua convocare, cu votul 
favorabil a doua treimi dintre asociaţii prezenţi. În acest caz, Adunarea hotărăşte şi modalităţile de 
lichidare şi numeşte unul sau mai mulţi lichidatori. 



ARTICOLUL XXV 
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Prezentul Statut a fost redactat în limba italiană şi româna în cinci exemplare, la data de 13 
octombrie 1993. 

 
Au aderat deja, ca membri fondatori ai Camerei de Comerţ Italiene pentru România, următoarele 
societăţi: 
1. ANSALDO 
2. FIAT 
3. STEFANEL UNIVERSAL s.r.l. 
4. SIGMA DATA 
5. GIR ITALIA IMPORT-EXPORT s.r.l. 
6. ROMIT IMPORT-EXPORT s.r.l. 
7. INCOM - VRANCO S.A. 
8. RIFIL S.A. 
9. ROMALFA S.A. 
10. SE CO L S.p.A. 
11. INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION s.r.l. 
12. OLIVETTI 
13. BANCA ITALO - ROMENA 
14. MONTEFELTRO SPORT s.r.l. 
15. COMERCIALA INTERNATIONAL SILVA MODE s.r.l. 
16. ROMEZ IMPEX s.r.l. 
17. ROMITALIA MARMOGRANIT S.A. 
18. ROMITALSIR IMPORT-EXPORT s.r.l. 
19. COMERCIALA LUMA IMPORT-EXPORT s.r.l. 
20. COMERCIALA ITALINVEST s.r.l. 
21. BLAZER S.A. 
22. COMERCIALA AQUAE DEA S.A. 
23. COMERCIALA ROMITA s.r.l. 
24. GENERALA ASIGURARI S.A. 
25. COMERCIALA I.C.M. INTERNATIONAL TRADING s.r.l. 
26. ROMITIMPEX s.r.l. 
27. SASSOBELLO s.r.l. 
28. EUROGREEN s.r.l. 
29. SIRAL s.r.l. 
30. CECCONI INTERNATIONAL EST EUROPE 
31. ROMSTRADE s.r.l. 
32. WINCLER SPEDIZIONI s.r.l. 
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33. CRISTIANO PROFESSIONAL SERVICE s.r.l. 
34. CIFES & ET s.r.l. 
35. CIFES EB S.A. 
36. KIKE GROUP s.r.l. 
37. GEUMACS CONSULTING s.r.l. 
38. STIMIN S.A. 
39. EASTERN DEVELOPMENT IMPORT-EXPORT s.r.l. 
40. EKO s.r.l. 

 
Ultima modificare a prezentului statut cu privire la sediul social al Camerei de Comert 
Italiene pentru Romania a avut loc in data de 07.10.2021.  

 
 

Preşedinte, 
Roberto Musneci 


