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AVIZ 
asupra  

proiectului de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare 
cu proiectul de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menţionată mai sus, în ședința online din 26 mai 
2020. 

 Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive şi avizul Consiliului Legislativ.  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil, cu un amendament admis prezentat în anexă.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
 
 
 

Expert parlamentar 
Cristina Dicu 

 
 



 

 
ANEXĂ  

AMENDAMENTE ADMISE  
 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text adoptat de Comisie 

 (autor amendament) 
Motivarea amendamentelor propuse 

1. Titlul legii 
 

LEGE 
privind meşteşugarii tradiţionali din România 

  

Nemodificat   

2. Articolul 16: Renta viageră 
(1) În limitele stabilite prin bugetele proprii ale 
unităților administrativ-teritorale, consiliile locale 
ale unitătilor administrativ-teritoriale în care 
domiciliază meşteşugari tradiționali acordă rente 
viagere respectivilor meşteşugari, numai dacă 
sunt înscrişi în Registrul național al meşteşugarilor 
tradiționali din România sau dacă dețin titlul de 
tezaur uman viu, conform dispozițiilor legale în 
vigoare. 
(2) Renta nu poate fi mai mică decât salariul 
minim net pe țară şi mai mare decât salariul mediu 
brut pe economie, calculate conform legii. 
(3) Renta atribuită în condițiile alin.(1) este 
personală, netransmisibilă şi încetează la data 
decesului meşteşugarului tradițional. Renta poate 
fi cumulată cu orice venituri obținute de către 
meşteşugarul tradițional, conform legii.  

Se elimină 
 
Autor: Năsui Claudiu-Iulius-Gavril – deputat 
grup parlamentar U.S.R. 
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