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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 

                  Bucureşti, 21.07.2020 
                                                             Nr.4c-3/74/2007 

 

 

BIROULUI PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
   

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului Legii meșteșugurilor, 

trimis spre examinare în fond Comisiei pentru industrii şi servicii cu adresa nr. P.L.x. 

150 din 29 martie 2007. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

simona.tirzioru
Original
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Bucureşti, 21.07.2020 

                                                                Nr.4c-3/74/2007 

RAPORT  

asupra proiectului Legii meșteșugurilor 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, 

cu proiectul Legii meșteșugurilor, transmis cu adresa nr.P.L.x.150 din 19 martie 

2007, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/74 din 19 martie 

2007. 

 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.1150/15.05.2006, avizează negativ 

proiectul de act normativ. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.737/23.05.2006, avizează favorabil 

propiunerea legislativ,  cu observaţii şi propuneri. 

 Guvernul României, cu punctul de vedere nr.3328/31.10.2006, nu susține 

adoptarea acestei inițiative legislative în forma prezentată. 

 Guvernul României, cu punctul de vedere nr.3851/15.12.2006, susține adoptarea 

acestei inițiative legislative, sub rezerva însușirii amendamentelor propuse. 

 Guvernul României, cu punctul de vedere nr.2600/11.11.2011, susține adoptarea 

acestei inițiative legislative sub rezerva însușirii observațiilor și propunerilor.. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege, în 

şedinţa din 14 martie 2007. 

 Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut proiectul de Lege în 

ședința din 27 martie 2007. În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii 

comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege în forma adoptată de Senat. 



3 
 

 Comisia pentru muncă și protecție socială a dezbătut proiectul de Lege în 

ședința din 3 aprilie 2007. În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii 

comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege in forma prezentată. 

  Comisia pentru buget, finanțe și bănci a dezbătut proiectul de Lege în ședința 

din 3 martie 2009. În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea meșteșugurilor și a 

întreprinderilor meșteșugărești, formarea profesională și perfecționarea meșteșugurilor, 

ăn vederea practicării unei game variate de meserii, apărarea intereselor meșteșugurilor 

și protejarea consumatorilor. 

  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 

ședința din 20 iulie 2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți 16 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 


