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CAPITOLULI

Dispozitii generate

Articolul 1. Obiectul de reglementare

Prezenta lege reglementeaza cadrul general pentru recunoa§terea statutului de me§te§ugar traditional, 
drepturile si indatoririle me|tesugarilor traditionali, precum §i organizarea si funcj:ionarea structurilor 
reprezentative ale mefte§ugarilor traditionali din Romania, in scopul conservarii, protejarii, transmiterii, 
promovarii si punerii in valoare a mestefugurilor si a culturii tradi^ionale.

Articolul 2. Definitii

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza;

a) me^te^ug traditional - activitatea de realizare prin tehnici preponderent manuale a unor obiecte de 
uz utilitar sau decorativ, care sunt reprezentantive pentru obiceiurile §i practicile locale sau regionale 
indelungate, transmise din generatie in generatie; meste§ugul traditional se poate realiza prin utilizarea 
unor mijloace de productie mecanizate, dar in acest caz contribufia manuala a mestesugarului traditional 
este cea mai importanta components in procesul de realizare a produsului final;
b) produse me§te§ugaresti traditionale - obiecte de uz utilitar sau decorativ, realizate ca urmare a 
exercitarii unui me?te|ug traditional, care se caracterizeaza prin originalitate §i unicitate si contin 
elemente specifice culturii si traditiei populare a unei comunitati etnice sau culturale, ca expresie a 
identitatii culturale si sociale acomunitafii;
c) me?tesugar traditional - persoana fizica ce desfasoara un me^tesug traditional;
d) asociatii reprezentantive ale meste§ugarilor traditionali - structuri asociative fara scop 
patrimonial, cu personalitate juridica, infiintate in conditiile legii, care au ca obiect de activitate 
promovarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale §i/sau promovarea intereselor me^tesugarilor 
traditional!;
e) marca traditionala distinctive pentru mestesugarii traditionali - marca traditionala distinctive a§a 
cum este definite de Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, care se refers 
la elemental specific de autenticitate al imei expresii culturale traditionale, utilizatS la realizarea rmui 
produs me^te^ugSresc traditional si reprezentativS pentru un grup de me§te§ugari traditional!, pSstrStori 
sau transmitetori ai elementelor patrimoniului cultural imaterial.



Articolul 3. Sfera de aplicare

Dispozitiile prezentei legi nu se aplica:

a) persoanelor fizice sau juridice care utilizeaza m principal mijloace tehnologice modeme, 
automatizate, de producfie industrials de serie, in vederea realizarii unor produse me§te§ugare§ti in 
numar mare, cu scopul comercializarii;
b) persoanelor fizice sau juridice care utilizeaza in principal metode de produciie de tip manufacturier 
in scopul realizarii unor produse de tip artizanal, dar care nu reflects elemente specifice culturii populare 
locale sau regionale §i nu se constituie intr-o expresie a identitStii culturale si sociale a comunitSiii;
c) persoanelor fizice sau juridice care doar comercializeazS in nume propriu produsele prevSzute la lit. 
a si produsele definite conform art. 2 lit. b din prezenta lege, dobandite de la me§te§ugari tradifionali, 
farS a actiona pe seama §i in numele respectivilor me§te§ugari tradilionali.

CAPITOLUL II

Recunoafterea statutului de me^tefugar tradi^onal

Articolul 4. Etapele procedurii

(1) Calitatea de me?te§ugar traditional se recunoa§te in urma parcurgerii procedurii reglementate de 
prezenta lege, prin decizie a comisiei speciale pentru verificarea §i acordarea statutului de meste^ugar 
traditional §i prin emiterea unui certificat de me^tesugar traditional de cStre Uniunea Nationals a 
Mestesugarilor Traditional! din Romania.
(2) Persoana interesatS sS obtinS calitatea de mestesugar traditional depune un dosar la comisia specials 
pentru verificarea si acordarea statului de mestesugar traditional care isi desfasoarS activitatea in judetul 
in care respectiva persoanS interesatS isi are domiciliul.
(3) Membrii comisiei speciale pentru verificarea si acordarea statutului de mestesugar traditional 
analizeazS continutul dosarului prevSzut la alin. (2) si pot solicita informatii suplimentare in vederea 
clarificSrii aspectelor care vizeazS activitatea mestesugSreascS derulatS de persoana interesatS sS obtinS 
statutul de mestesugar traditional.
(4) Membrii comisiei au obligatia de a verifica efectiv, in locul in care mestesugarul traditional i^i 
desfasoarS activitatea, procesele tehnologice traditionale utilizate, precum si specificul, respectiv 
calitatea produselor mestesugSresti realizate de persoana care solicits acordarea statutului de mestesugar 
traditional.
(5) Comisia specials pentru verificarea si acordarea statutului de mestesugar traditional solutioneazS 
dosarul depus de persoana interesatS si dispune motivat, prin decizie adoptatS cu majoritatea membrilor 
Comisiei, in termen de cel mult 60 de zile de la data depunerii dosarului prevSzutS la alin. (2), acordarea 
sau respingerea statutului de mestesugar traditional. Decizia de respingere poate fi contestatS in termen 
de 30 de zile de la data comunicSrii respective! decizii, in conformitate cu dispozitiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicatS.
(6) Continutul dosarului prevSzutS la alin. (2) se stabileste prin Metodologia privind depunerea, 
evaluarea si acordarea statutului de mestesugar traditional, adoptatS prin HotSrare a Uniunii Nationale 
a Mestesugarilor Traditional! din Romania, in termen de 45 de zile de la data infiintSrii Uniunii, cu 
avizul conform al Ministrului culturii si identitStii nationale.
(7) Dosarul prevSzut la alin. (2) se depune la comisia specials pentru verificarea si acordarea statutului 
de mestesugar. Dosarul se poate depune si online de persoana interesatS sS obtinS statutul de mestesugar 
traditional. Procedura privind depunerea online a dosarului prevSzut la alin. (2) se stabileste de fiecare 
comisie specials pentru verificarea si acordarea statutului de mestesugar traditional.
(8) in vederea analizei dosarelor depuse de persoanele interesate sS obtinS statutul de mestesugar 
traditional, Comisia specials pentru verificarea si acordarea statului de mestesugar traditional se 
intruneste lunar in sedinte ordinare si, ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare. in conditiile 
in care volumul de activitate este redus, membrii comisiei speciale pot decide sS se intalneascS in sedinte 
ordinare trimestrial sau semestrial.



(9) Certificatul prevazut la alin. 1 consacra exclusiv recunoa^terea unui statut special, reglementat de 
prezenta lege, fara a atesta competen|e profesionale in sensul legii speciale

Articolul 5. Componen|a Comisiei speciale

(1) Comisia speciala pentru verificarea acordarea statutului de me§te§ugar tradi|ional este compusa 
dupa cum urmeaza:
a) un reprezentant al Directiei Judefene pentru Cultura, care indepline^te functia de pre§edinte al 
Comisiei speciale;
b) un reprezentant al centrului judetean pentru conservarea §i promovarea culturii tradifionale, infiln^at 
in baza Ordonan^ei de Urgenfa a Guvemului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea §i desfa§urarea 
activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare §i a Legii nr. 269/2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
c) un reprezentant al Uniunii Nationale a Mestesugarilor Tradiiionali din Romania, care i§i desfafoara 
activitatea de meste§ugar traditional in judetul respectiv.
(2) In conditiile in care reprezentantul prevazut la alin. 1 lit. b nu poate fi stabilit intrucat la nivelul 
judetului respectiv nu exista sau nu functioneaza un centru judetean pentru conservarea §i promovarea 
culturii traditionale, pre§edintele comisiei solicita muzeului etnografic judefean sau regional, dupa caz, 
sa desemneze un specialist etnograf sau etnolog care ifi desfa^oara activitatea in cadrul respectivului 
muzeu pentru a face parte din comisia speciala.
(3) In vederea evaluarii tehnicilor §i procedurilor de productie traditionale utilizate de persoanele care 
au solicitat acordarea statutului de me§te?ugar traditional, precum fi a produselor meftefugaresti 
realizate de aceftia, membrii Comisiei speciale pot consulta expeiti etnografi sau etnologi recunoscuti 
la nivel local, regional sau national. Expertii emit avize de specialitate cu privire la dosarele depuse 
conform art. 4, pentru care li s-a cerut in mod expres opinia de catre membrii Comisiei speciale, prin 
intermediul presedintelui Comisiei.

Articolul 6. Sediul Comisiei speciale

Comisia speciala pentru verificarea si acordarea statutului de meftefugar traditional i§i desfafoara 
activitatea la sediul directiei judetene de cultura organizate la nivelul fiecarui judet.

Articolul 7. Infiintarea comisiilor speciale

Comisiile speciale se mfiinteaza, la solicitarea Uniunii Nationale a Meftefugarilor Traditionali din 
Romania, m termen de cel mult trei luni de la data infiintarii Uniunii. Derularea masurilor si procedurilor 
necesare pentru infiintarea comisiilor speciale sunt in sarcina directiilor judetene de cultura.

Articolul 8. Evaluarea dosarului

(1) Membrii Comisiei evalueaza procesul tehnologic mestefugaresc si produsele meftefugaresti obtinute 
prin raportare la criteriile prevazute la art. 9 din prezenta lege si in baza Metodologiei privind depunerea, 
evaluarea si acordarea statutului de mestesugar traditional, prevazuta la art. 4 alin. (6) din prezenta lege.
(2) Indicatorii specific! pentru evaluarea fiecarui criteriu prevazut de prezenta lege, ponderea punctajelor 
alocate pentru fiecare criteriu in parte, regulile privind constituirea si depunerea dosarului in vederea 
evaluarii de catre Comisia speciala se stabilesc prin Metodologia privind depunerea, evaluarea §i 
acordarea statutului de mestefugar traditional.
(3) Ponderea punctajului acordat fiecarui criteriu prevazut la art. 9 nu poate fi mai mica de 25%.

Articolul 9. Criteriile pentru acordarea statutului de meftef ugar traditional

in vederea evaluarii dosarului depus de persoana interesata sa obtina statutul de mestesugar traditional, 
comisia speciala pentru verificarea si acordarea statutului de mestesugar traditional utilizeaza 
urmatoarele criterii care trebuie indeplinite cumulativ:



a) specificitatea procesului tehnologic me§te§ugaresc calitatea materialelor utilizate - rezulta din 
utilizarea imor instrumente si tehnici de produc^ie traditionale, in care esenfiala §i preponderenta este 
contributia manuala a me§te§ugarului tradiiional, precum §i calitatea materialelor utilizate in procesul 
de producfie;
b) unicitatea produsului me§te§ugaresc ob^inut in urma procesului tehnologic specific - fiecare produs 
me§tesugaresc este unic prin raportare la orice alt produs me§te§ugaresc similar, realizat de acela§i 
me§te§ugar traditional sau de alt mefte§ugar traditional, precum §i prin raportare la orice alt produs 
similar, obtinut ca urmare a unor procese tehnologice exclusiv mecanizate, de productie in serie;
c) exprimarea unor elemente specifice traditiei populare locale, regionale sau nationale - ca urmare a 
procesului specific tehnologic utilizat pentru crearea lor, precum §i prin elementele de continut si forma 
(materiale utilizate, design, structura, compozitie, etc.), produsele me§te§ugare§ti sunt reprezentative 
pentru traditia populara locala, regionala sau nationals §i devin forme de expresie a identitatii culturale 
si sociale a respectivelor comunitati.

Articolul 10. Eliberarea certificatului de me^te^ugar traditional

(1) Decizia Comisiei speciale emisa conform art. 4 alin. (5), impreuna cu dosarul depus de persoana 
interesata sa i se recunoasca statutul de meste^ugar traditional, se comunica de indata Uniunii Nationale 
a Mestesugarilor Traditional! din Romania.
(2) Uniunea Nationals a Mestesugarilor Traditional! din Romania elibereaza certificatul de meste^ugar 
traditional in maximum 15 zile de la data la care a primit documentele prevazute la alin. (1).
(3) Modelul certificatului de meste§ugar traditional se stabile?te in anexa la Metodologia privind 
depunerea, evaluarea §i acordarea statutului de mestesugar traditional.
(4) Pentru eliberarea certificatului de me§te§ugar traditional nu se percepe taxa.
(5) Cetateanul statului membru al Uniunii Europene care a obtinut o forma de recunoa?tere a statutului 
de mestesugar traditional conform legislatiei in vigoare in statul de provenienta poate solicita comisiei 
speciale pentru verificarea §i acordarea statutului de me?te§ugar traditional din judetul in care isi are 
resedinta eliberarea unui certificat de mestesugar traditional conform prezentei legi. In acest caz, 
cetateanul statului membru al Uniunii Europene trebuie sa depuna, in mod obligatoriu, traducerea 
legalizata a documentului emis de autoritatea competenta din statul de provenienta, prin care se atesta 
calitatea de mestesugar traditional. Alte documente justificative pot fi solicitate de comisiile speeiale 
doar daca sunt prevazute expres de Metodologia privind solicitarea, evaluarea si emiterea marcii 
traditionale distinctive pentru produsele mestesugare§ti. Cetateanul statului membru al Uniunii 
Europene caruia i-a fost elibertat un certificat de mestesugar traditional conform dispozitiilor prezentului 
alineat se bucura de drepturile si indeplineste obligatiile prevazute de prezenta lege.

Articolul 11. Registrul national al mestesugarilor traditionali din Romania

(1) Registrul national al mestesugarilor traditional! din Romania este infiintat si administrat de Uniunea 
Nationals a Mestesugarilor Traditional! din Romania. Registrul se pastreaza in format electronic de catre 
Uniunea Nationals a Mestesugarilor Traditionali din Romania.
(2) Registrul este organizat pe judete si pe categorii de mestesuguri traditionale. Procedura de 
inregistrare si de modificare a datelor in/din Registru, precum si structura Registrului sunt stabilite prin 
decizie a Presedintelui Uniunii Nationale a Mestesugarilor Traditional! din Romania.
(3) In Registru sunt inregistrati toti mestesugarii traditional! care au primit certificat de mestesugar 
traditional conform prezentei legi, de la data la care a fost emis certificatul de mestesugar traditional, 
conform dispozitiilor art. 10 din prezenta lege, precum si persoanele care detin titlul de „tezaur uman 
viu” pentru realizarea de expresii culturale relevante.

Articolul 12. Registrul national al asociatiilor reprezentantive ale mestesugarilor traditionali din 
Romania

(1) Registrul national al asociatiilor reprezentantive ale mestesugarilor traditional! din Romania este 
pastrat si gestionat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale.



(2) Procedura de inregistrare §i de modificare a datelor m/din Registru, precum structura Registrului 
se stabilesc prin Ordin al Ministrului Culturii Identitatii Na|ionale, emis in termen de 30 de zile de la 
data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Pentru a putea fi inregistrata in Registru, o asociatie reprezentantiva a me§te§ugariIor traditionali din 
Romania trebuie sa fie infiin|ata de cel pu^in un an §i sa faca dovada derularii unor activitati de 
promovare §i sprijinire a mestesugurilor tradilionale la nivel local, regional, national sau international 
in ultimul an.
(4) Refuzul nejustificat de a inregistra in Registru o asociatie reprezentantiva a me§te§ugarilor 
traditionali poate fi atacat la instanta de contencios administrativ, conform dispozitiilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicata.

Capitolul ni

Drepturile si indatoririle me§te?ugariior traditionali 

Sectiunea 1. Drepturile mestesugurilor traditionali

Articolul 13. inscrierea in Registrul national al me^te^ugarilor traditionali din Romania

(1) Ca urmare a eliberarii certificatului de me§te§ugar traditional conform art. 10 alin. (2) din prezenta 
lege, me§te§ugarul traditional este inregistrat automat in Registrul National al Mefte^ugarilor 
Traditional! din Romania.
(2) Persoana care detine titlul de „tezaur uman viu” pentru realizarea de expresii culturale relevante, 
acordat in conditiile legii, este inregistrat in Registrul National al Meste§ugarilor Traditional! din 
Romania de la data transmiterii solicitarii de inscriere, numai in masura in care titlul i-a fost acordat ca 
urmare a activitatilor sale me§tesugaresti.

Articolul 14. Participarea la festivaluri, targuri, balciuri si alte evenimente de profil

(1) Me§tesugarii traditional! inscri§i in Registrul National al Me§te§ugarilor Traditional! din Romania, 
in scopul expunerii si/sau al comercializarii produselor meste§ugare§ti proprii beneficiaza de locuri 
centrale, special amenajate, in cadrul festivalurilor, tm’gurilor, balciurilor §i altor evenimente de profil, 
organizate la nivel national, regional sau local, in vederea expunerii sau a comercializarii produselor 
me§tefugaresti proprii.
(2) Me§te§ugarii traditional! inscri^i in Registrul national al mestesugarilor traditional! din Romania 
beneficiaza de reducerea la jumatate a taxelor de participare la festivaluri, targuri, balciuri, targuri 
stradale la alei principale §i alte evenimente de profil, unde isi expun si/sau isi comercializeaza produsele 
me§te§ugare§ti traditionale proprii.
(3) In conditiile in care considers oportun, organizatorii festivalurilor, targurilor si ai altor evenimente 
de profil pot oferi scutiri integrate de la plata tarifelor de participare pentru meste^ugarii traditional! 
inscrisi in Registrul national al mestesugarilor traditional! din Romania.
(4) In conditiile in care Uniimea Nationals a Mestesugarilor Traditional! din Romania organizeazS 
festivaluri, targuri si alte evenimente de profil, mestesugarii traditional! inscrisi in Registrul 
Mestesugarilor Traditional! din Romania sunt scutiti de plata taxei de participare.
(5) Prin derogare de la art. 1 al Ordonantei de UrgentS a Guvemului nr. 28/1999 privind obligatia 
operatorilor economic! de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificSrile si completSrile 
ulterioare, republicatS in Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 21 ianuarie 2005, pentru incasSrile in 
numerar din comeitul ocazional cu produse mestesugSresti din productie proprie efectuat de cStre 
mestesugarii traditional! inregistrat! in Registrul Mestesugarilor Traditional! din Romania in cadrul 
festivalurilor, targurilor si a altor evenimente de profil nu este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat 
electronice fiscale. In aceste situatii, mestesugarii traditional! inregistrat! in Registrul Mestesugarilor 
Traditional! din Romania sunt obligati sa emita chitante pentru incasarile in numerar, in conditiile legii.



Articolul 15. Marca tradifionala distinctiva pentru me^te^ugarii traditionali

(1) Un grup de me?te§ugari tradifionali inscri§i in Registrul national al meste§ugarilor tradiiionali din 
Romania au dreptul de a solicita Institutului National al Patrimoniului emiterea unei marci traditionale 
distinctive pentru a atesta elementul specific de autenticitate al unei expresii culturale tradi^ionale, 
utilizata la realizarea unui produs me§te§ugaresc traditional §i reprezentativa pentru un grup de 
me§te§ugari tradifionali.
(2) Marca traditionala distinctiva prevazuta la alin. (1) se omologheaza de catre Institutul National al 
Patrimoniului, la solicitarea expresa §i in scris a unui grup de me?te§ugari traditionali, inscri§i in 
Registrul national al me§te§ugarilor traditional! din Romania.
(3) Marca traditionala distinctiva emisa conform alin. (2) se aplica produselor me§tesugare§ti similare, 
realizate de fiecare me?te§ugar traditional din grupul de me§te§ugari traditional! care au solicitat 
emiterea respective! marci, sub forma unui insemn grafic distinctiv. Modelul insemnului grafic distinctiv 
se stabile§te in Anexa la Metodologia privind solicitarea, evaluarea §i emiterea marcii traditionale 
distinctive pentru produsele me§te§ugaresti, adoptata conform dispozitiilor alin. (6).
(4) Grupul de me§te§ugari traditional! la care face referire alin. (1) nu poate fi mai mic de trei persoane.
(5) Institutul National al Patrimoniului, prin decizie emisa in cel mult 45 de zile de la data inregistrarii 
solicitarii prevazuta la alin. (1), admite sau respinge solicitarea formulata de me§te§ugarii traditional!. 
Decizia de respingere a solicitarii formulate de me§te§ugarii traditional! poate fi contestata in termen de 
30 de zile de la data comunicarii respingerii solicitarii, in conformitate cu dispozitiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicata.
(6) In termen de sase luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al Ministrului Culturii 
§1 Identitatii Nationale se adopta Metodologia privind solicitarea, evaluarea si emiterea marcii 
traditionale distinctive pentru me§te§ugarii traditional!.

Articolul 16. Renta viagera

(1) In limitele stabilite prin bugetele proprii ale unitatilor administrativ-teritorale, consiliile locale ale 
unitatilor administrativ-teritoriale in care domicialiaza mestesugari traditional! acorda rente viagere 
respectivilor mestesugari, numai daca sunt inscri§i in Registrul national al me§tesugarilor traditional! 
din Romania sau daca dedn titlul de tezaur uman viu, conform dispozkiilor legale in vigoare.
(2) Renta nu poate fi mai mica decat salariul minim net pe tara si mai mare decat salariul mediu brut pe 
economic, calculate conform legii.
(3) Renta atribuita in conditiile alin. 1 este personala, netransmisibila §i inceteaza la data decesului 
mestesugarului traditional. Renta poate fi cumulata cu orice venituri obtinute de catre mestesugarul 
traditional, conform legii.

Sectiunea a 2-a. Obligatiile mestesugarilor traditionali

Articolul 17. Furnizarea informatiilor solicitate

(1) Mestesugarii traditional! inregistrati in Registrul national al me§te§ugarilor traditional! din Romania 
au obligatia sa informeze comisia speciala pentru verificarea si acordarea statutului de me§te§ugar 
traditional din judetul in care domiciliaza cu privire la incetarea definitiva a activitafilor me§te§ugare§ti, 
respectiv cu privire la orice modificare in procesul tehnologic de realizare a produselor me§te§ugaresti 
pentru care s-a dispus emiterea certificatului de me§te§ugar traditional.
(2) Me§te§ugarii traditional! inregistrati in Registrul national al mestesugarilor traditionali din Romania, 
dupa ce au fost instiintati in prealabil, au obligafia sa permita membrilor Comisiei speciale sa verifice 
modul in care isi desfasoara mestesugul traditional si realizeaza produsele mestesugaresti pentru care 
le-a fost eliberat certificatul de mestesugar traditional.
(3) Mestesugarii tradkionali inregistrati in Registrul national al mestesugarilor traditional! din Romania 
au obligatia sa anunte Uniunea Nationals a Mestesugarilor Traditional! din Romania, precum si comisia 
speciala pentru verificarea si acordarea statutului de mestesugar traditional modificarea domiciliului sau 
a sediului unde isi desfasoara activitatea specifics de mestesugar traditional, in termen de 30 de zile de 
la data la care s-a produs respectiva modificare.



Articolul 18. Afi^area certificatului de me^te^ugar tradi|ional

(1) Me§te§ugarii traditionali inregistra^i m Registrul National al Mestesugarilor Tradifionali din 
Romania au obliga^ia de a afi§a certificatul de mestesugar traditional in spa^iile in care comercializeaza, 
personal sau prin reprezentant legal sau conventional, propriile produse mestesugaresti traditionale.
(2) Persoanele fizice sau juridice din tara sau strainatate pot comercializa produse me§tefugare§ti 
realizate de un mestesugar traditional inscris in Registrul National al Mestesugarilor Traditional! din 
Romania numai cu acordul serfs al acestuia. In acest caz, persoanele fizice sau juridice care 
comercializeaza produsele mestesugaresti afiseaza o copie certificate a acordului scris din partea 
mestesugarului traditional, in spatiile in care isi deruleaza activitatea comerciala respectivele persoane 
fizice sau juridice.

Articolul 19. Comercializarea produselor mestesugaresti traditionale

(1) Pot beneficia de drepturile prevazute la art. 14-15 din prezenta lege doar mestesugarii traditional! 
inregistrati in Registrul national al mestesugarilor traditional! din Romania care comercializeaza, 
personal sau prin reprezentant legal sau conventional, doar produsele mestesugaresti traditionale proprii, 
pentru care s-a emis certificatul de mestesugar traditional.
(2) In condkiile in care mestesugarii traditional! prevazuti la alin. (1) comercializeaza, personal sau prin 
reprezentant legal sau conventional, si alte produse decat cele pentru care s-a emis certificatul de 
mestesugar traditional, acestia au obligatia de a separa produsele mestesugaresti traditionale de celelalte 
produse puse in vanzare si de a afisa certificatul de mestesugar traditional doar in dreptul produselor 
mestesugaresti traditionale proprii.
(3) in ipoteza prevazuta la alin. (2), mestesugarii traditional! prevazuti la alin. (1) beneficiaza de o 
reducere a taxelor de participare la targurf, festivalurf, balciurf si alte evenimente de profil in proportie 
de 25% daca produsele mestesugaresti tradirfonale proprii reprezinta cel purfn jumatate din ansamblul 
tuturor produselor comercializate. Daca produsele mestesugaresti traditionale proprii reprezinta mai 
mult de o treime, dar mai putin de jumatate din ansamblul tuturor produselor comercializate, 
mestesugarii traditionali prevazuji la alin. (1) beneficiaza de o reducere a taxelor de participare la targuri, 
festivalurf, balciurf si alte evenimente de profil in propoitie de 15%. Daca produsele mestesugaresti 
traditionale proprii reprezinta mai putin de o treime din ansamblul tuturor produselor comercializate, 
mestesugarii traditional! prevazuti la alin. (1) beneficiaza de o reducere a taxelor de participare la targuri, 
festivalurf, balciurf si alte evenimente de profil de minim 5% si maxim 10%.

Capitolul IV

Uniunea Nationala a Mestesugarilor Traditionali din Romania

Articolul 20. Natura juridica

Uniunea Nationala a Mestesugarilor Traditional! din Romania este organizatia reprezentantiva a 
mestesugarilor traditional! din Romania, infiintata prin lege, cu personalitate juridica, de utilitate 
publica, cu patrimoniu si buget propriu.

Articolul 21. Sediul

Sediul Uniunii Nationale a Mestesugarilor Traditional! din Romania este in Municipiul Buemesti.

Articolul 22. Functiile Uniunii Nationale a Mestesugarilor Traditional! din Romania

Pentru realizarea obiectivelor in domeniul sau de activitate, Uniunea Nationala a Mestesugarilor 
Traditional! din Romania indeplineste urmatoarele funerfi:



a) de strategic, prin transmiterea catre Ministerul Culturii si Identitafii Najionale de propuneri de 
elaborare ?i/sau modificare a actelor normative §i a documentelor strategice de interes pentru 
meste^ugarii traditionali;
b) de avizare a actelor normative elaborate la nivelul Guvemului cu impact asupra activitajii 
mestesugarilor traditionali;
c) de reglementare a procedurilor §i metodologiilor necesare in vederea bunei derulari a procesului 
administrativ de acordare a statutului de me§te§ugar tradifional;
d) de pastrare, dezvoltare §i promovare in \ara §i in strainatate a me§te?ugurilor tradifionale §i a 
produselor mestesugaresti traditionale prin programe ?i proiecte cu fmaniare bugetara §i extrabugetara 
la nivel local, national si international;
e) de reprezentare in plan intern si international a me?te§ugarilor tradiiionali din Romania;
f) de administrare a patrimoniului propriu;
g) de consiliere a me§tesugarilor traditionali in vederea obtinerii certificatului de me§te§ugar traditional 
§i in vederea promovarii si comercializarii produselor realizate de ace^tia.

Articolul 23. Organele de conducere

(1) Organele de conducere ale Uniunii Naiionale a Me§tesugarilor Tradifionali din Romania sunt:
a) Congresul general, organ deliberativ;
b) Consiliul executiv §i Pre§edintele, organe executive.
(2) Congresul general este compus din reprezentantii asocia^iilor reprezentantive ale me^te^ugarilor 
traditionali, inregistrate in Registrul national al asocia^iilor reprezentantive ale me§te§ugarilor 
traditionali din Romania.
(3) Consiliul executiv este compus din cinci membri, ale§i de Congresul general pentru un mandat de 
patru ani, cu majoritatea voturilor reprezentantilor prezenji la Congres. Daca unul, unii sau niciunul 
dintre candidati nu obtin majoritatea prevazuta de lege, se organizeaza un al doilea tur, la care vor 
participa candidatii care nu au objinut in primul tur majoritatea voturilor reprezentanfilor prezenti la 
Congres. Sunt declarati alesi candidatii care au obtinut cele mai multe voturi, in ordine descrescatoare, 
pana la completarea numarului de membri din Consiliul executiv.
(4) In selectarea §i alegerea celor cinci membri ai Consiliului executiv se line cont de necesitatea 
reprezentarii unor me§te?uguri traditionale cat mai diverse.
(5) Pre§edintele este ales pentru un mandat de patru ani de membrii Consiliului executiv, din randul 
acestora, cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului executiv. Alegerea Presedintelui este validate 
de Congresul general.
(6) Termenul pentru constituirea primelor organe de conducere ale Uniunii Nafionale a Me§te§ugarilor 
Traditionali din Romania este de §ase luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Articolul 24. Functionarea si atributiile Congresului general

(1) Congresul general este convocat de Pre^edintele Uniunii Nationale a Mestesugarilor Traditionali din 
Romania cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita, prin in§tiintarea asociatiilor reprezentative ale 
mestesugarilor traditionali inscrise la momentul convocarii in Registrul national al asociatiilor 
reprezentantive ale mestesugarilor traditionali din Romania. Instiinjarea cuprinde data, locul de 
destesurare si ordinea de zi a sedintei Congresului.
(2) Numai asociatiile reprezentantive ale mestesugarilor traditional! din Romania care sunt inregistrate 
in Registrul prevazut la art. 12 alin. (1) pot desemna reprezentanti in Congresul Uniunii Nationale a 
Mestesugarilor Traditional! din Romania.
(3) Congresul general este legal constituit in prezetea unei treimi din numarul reprezentantilor 
asociatiilor reprezentantive ale mestesugarilor traditional! inscrise in Registrul national al asociatiilor 
reprezentantive ale mestesugarilor traditional! din Romania.
(4) Congresul general se intruneste in sesiune ordinara o data pe an si in sesiuni extraordinare ori de cate 
ori este necesar.
(5) Congresul general indeplineste urmatoarele atributii:
a) alege membrii Consiliului executiv al Uniunii Nationale a Mestesugarilor Traditional! din Romania;



b) valideaza alegerea de catre Consiliul executiv a Pre^edintelui Uniunii Na^ionale a Me^te^ugarilor 
Trad4ionali din Romania;
c) adopts Regulamentul privind organizarea §i flinc|ionarea Uniunii Nationale a Me§te§ugarilor 
Traditionali din Romania;
d) adopts Metodologia privind depunerea, evaluarea §i acordarea statutului de me§te§ugar traditional, 
cu avizul Ministrului culturii §i identitS^ii nationale, emis dupS consultarea Institutului National al 
Patrimoniului;
e) aprobS planul de actiuni §i programe pentru anul urmStor al Uniunii Nationale a Me§tesugarilor 
Traditional! din Romania;
f) aprobS Raportul anual de activitate al Uniunii Nationale a Me§te§ugarilor Traditional! din Romania;
g) adopts bugetul anual si bilantul fmanciar-contabil;
h) aprobS executia bugetarS si descSrcarea de gestiune;
i) dezbate probleme profesionale de interes general pentru me§te§ugarii traditional! din Romania §i 
aprobS documente de pozitie cu privire le problemele dezbStute;
j) aprobS Codul deontologic al mestesugarilor traditional! din Romania;
k) orice alte atributii date in competenta sa prin lege sau regulament.
(6) In realizarea atributiilor sale, Congresul adopts hotSrari cu majoritatea simplS a voturilor exprimate 
de reprezentantii prezenti la §edintS.
(7) HotSrarile adoptate de Congresul general sunt obligatorii pentru organele executive ale Uniunii §i, 
dupS caz, pentru me^tesugarii traditional! inscrifi in Registrul National al Mestesugarilor Traditional! 
din Romania.
(8) Procedima privind convocarea, organizarea §i desfa^urarea Congresului se stabileste prin 
Regulamentul privind organizarea §i functionarea Uniunii Nationale a Me§te§ugarilor Traditional! din 
Romania.

Articolul 25. Functionarea atributiile Consiliului executiv

(1) Consiliul executiv este convocat de Pre^edintele Uniunii Nationale a Mestesugarilor Traditional! din 
Romania cu cel putin 7 zile inainte de data stabilltS, prin instiintarea membrilor Consiliului. Instiintarea 
cuprinde data, locul de desfasurare si ordinea de zi a sedintei Consiliului.
(2) Consiliul este legal constituit in prezenta a jumState plus unu din numSrul membrilor si adopts decizii 
cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenti.
(3) Consiliul se intruneste in sesiuni ordinare o datS pe trimestru si in sesiuni extraordinare ori de cate 
ori este necesar.
(4) Consiliul indeplineste urmStoarele atributii:
a) alege Presedintele Uniunii Nationale a Mestesugarilor Traditional! din Romania si il supune spre 
validare Congresului general;
b) redacteazS Regulamentul privind organizarea si functionarea Uniunii Nationale a Mestesugarilor 
Traditional! din Romania, il supune spre adoptare Congresului general;
c) redacteazS Metodologia privind depunerea, evaluarea s* acordarea statutului de mestesugar 
traditional, o supune spre adoptare Congresului general si spre avizare Ministerului Culturii si IdentitStii 
Nationale;
d) adopts planul de actiuni, programe si proiecte programe pentru anul urmStor al Uniunii Nationale a 
Mestesugarilor Traditional! din Romania si il supune spre aprobare Congresului general;
e) adopts Raportul anual de activitate al Uniunii Nationale a Mestesugarilor Traditional! din Romania 
si il supune spre aprobare Consiliului general si il comunicS Ministerului Culturii si IdentitSdi Nationale;
f) elaboreazS proiectul de buget anual si intocmeste bilantul fmanciar-contabil al Uniunii si le supune 
spre adoptare Congresului general; asigurS gestionarea curentS a patrimoniului si a executiei bugetare; 
fmalizeazS si adopts documentele necesare pentru executia bugetarS si descSrcarea de gestiune si le 
supune spre aprobare Congresului general;
g) supune dezbaterii Congresului general orice probleme profesionale de interes general pentru 
mestesugaril traditional! din Romania;
h) adopts propuneri de elaborare si/sau modificare a actelor normative si a documentelor strategice de 
interes pentru mestesugarii traditional!, pe care le trimite Ministerului Culturii si IdentitStii Nationale;



i) eboreaza, cu avizul conform al Ministruli culturii identita^ii na^ionale, modelul protocolului de 
colaborare §i func^ionare cu comisiile speciale pentru verificarea acordarea statutului de me§te§ugar 
traditional infiin^ate la nivelul fiecarui jude^;
j) adopts avize facultative cu privire la proiectele de acte normative elaborate la nivelul Guvemului 
Romaniei, cu impact asupra activitalii me§te§ugarilor tradilionali, la solicitarea autoritalilor inifiatoare;
k) adopts Codul deontologic al me§te§ugarilor traditional! din Romania §i il supune spre aprobare 
Congresului general;
l) adopts, la propunerea Pre^edintelui, organigrama §i statul de funcfii ale Uniunii Najionale a 
Mestesugarilor Traditionali din Romania;
m) aprobS parteneriatele cu organizatiile publice sau private din tarS sau strSinState;a
n) inainteazS cStre Presedinte lista persoanelor care au solicitat sS fie reprezentante de Uniunea Nationals 
a Mestesugarilor Traditional! din Romania in procedura privind depunerea dosarului prevSzut la art. 4 
din prezenta lege;
o) orice alte atributii date in competenta sa prin lege sau regulament.
(5) Procedura privind convocarea, organizarea si desfa^urarea §edintelor Consiliului executiv se 
stabile^te prin Regulamentul privind organizarea §i functionarea Uniunii Nationale a Mestesugarilor 
Traditionali din Romania.

Articolul 26. Atributiile Presedintelui

(1) Presedintele Uniunii Nationale a Mestesugarilor Traditional! din Romania indeplineste urmStoarele 
atributii:
a) reprezintS Uniunea Nationals a Mestesugarilor Traditional! din Romania pe plan intern, in raporturile 
cu autoritStile s* institutiile publice din Romania, cu organizatiile guvemamentale si 
nonguvemamentale, cu orice alte persoane juridice de drept public sau privat, iar pe plan extern, cu orice 
organizatie publics sau privatS si oriunde va fi invitat oficial in calitate de Presedinte al Uniunii;
b) stabileste relatii de colaborare cu persoane si institutii din tarS si din strSinState si propune spre 
aprobare Consiliului executiv parteneriate cu organizatii publice sau private din tarS sau din strSinState;
c) ordonanteazS cheltuielile bugetare ale Uniunii; poate delega aceastS atributie unuia dintre membrii 
Consiliului executiv;
d) convoacS si conduce sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului executiv si ale Congresului 
general;
e) stabileste procedura de inregistrare si de modificare a datelor in/din Registrul National al 
Mestesugarilor Traditional! din Romania;
f) m fiinctie de complexitatea activitStilor derulate, angajeazS personalul de specialitate si administrativ 
al Uniunii si propune spre aprobare Consiliului executiv organigrama si statul de functii al Uniunii 
Nationale a Mestesugarilor Traditional! din Romania;
g) stabileste membrii Consiliului Executiv care asigurS activitatea de consiliere s* reprezentare a 
persoanelor interesate sS obtinS certificatul de mestesugar traditional, care s-au adresat Uniimii 
Nationale a Mestesugarilor Tradidonali din Romania in acest sens;
h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau de Regulamentul privind organizarea si 
functionarea Uniunii Nationale a Mestesugarilor Tradidonali din Romania.
(2) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), Presedintele emite decizii.
(3) In caz de absenta, Presedintele desemneaza un inlocuitor din randul membrilor Consiliului executiv.
(4) inlocuitorul Presedintelui reprezinta Uniunea Nationals a Mestesugarilor Traditional! din Romania 
in limitele mandatului acordat de Presedinte.

Articolul 27. Contestarea actelor adoptate la nivelul Uniunii

Hotararile Congresului general, deciziile Consiliului executiv si ale Presedintelui Uniunii pot fi 
contestate de persoanele interesate la instanta de contencios administrativ, in condkiile stabilite de Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicata.



Articolul 28. Sursele de finanfare ale Uniunii

(1) Finan|area activita^ilor Uniunii Na^ionale a Me§te§ugarilor Tradifionali din Romania se asigura din 
venituri proprii.
(2) Veniturile proprii provin din: taxe §i chirii pentru participarea la targuri, festivaluri, sau alte 
evenimente de profil organizate in regim propriu sau in parteneriat cu alte entitati juridice din tara §i 
strainatate; incasari rezultate din valorificarea produselor me^te^ugare^ti traditionale din activitaii 
proprii sau anexe; exploatarea drepturilor asupra bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniu; 
parteneriate de natura economica cu persoane juridice de drept public sau privat, din ^ara sau strainatate; 
proiecte pentru dezvoltarea me§te§ugurilor traditionale, finanjate de autoritatile publice centrale sau 
locale de la bugetul de stat sau bugetele locale ori finantate prin fonduri exteme; subvenjii, sponsorizari 
si dona^ii ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare; venituri §i/sau dividende ale societajilor 
comerciale la care Uniunea este acjionara sau asociata; tarifele aferente unor activitati concesionate din 
partea statului; orice alte venituri realizate din activitatea desfasurata, in condifiile prevazute de legisla^ia 
in vigoare.
(3) Congresul general poate stabili prin hotarare, la propunerea Consiliului executiv, instituirea unor 
cotizatii pentru asociatiile inscrise in Registrul National al Asociatiilor Reprezentantive ale 
Me^tesugarilor Traditional! din Romania.
(4) Uniunea Nationals a Me|te§ugarilor Traditional! din Romania poate primi in folosinta gratuita, pe 
durata determinate, bunuri proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale sau ale statului, prin 
hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau aGuvemului Romanic!, dupa Caz, numai cu scopul 
de a derula programe §i proiecte pentru documentarea, cercetarea, promovarea, protejarea, conservarea, 
prmerea in valoarea, revitalizarea si dezvoltarea me§tesugurilor tradkionale din Romania la nivel 
national, regional sau local.

Articolul 29. Colaborarea cu alte structuri administrative publice centrale si locale

(1) Raporturile dintre Uniunea Nationals a Me§tesugarilor Traditional! din Romania cu autoritatile 
administratiei publice centrale §i autoritatile publice locale din comune, ora§e, municipii §i judete se 
bazeaza pe principiile autonomiei fimctionale, legalitatii, responsabiliteti §i cooperarii.
(2) Uniunea Nationals a Me^te^ugarilor Traditional! din Romania incheie protocoale de colaborare si 
functionare cu comisiile speciale pentru verificarea §i acordarea statutului de mestesugar traditional 
infiintate la nivelul fiecarui judet, in scopul asigurarii unui cadru unitar pentru punerea in executare a 
dispozitiilor prezentei legi cu privire la procedura de recunoaftere a statutului de mestesugar traditional.
(3) Modelul protocolului de colaborare §1 functionare prevazut la alin. (2) este stabilit prin decizie a 
Consiliului executiv al Uniunii Nationale a Mestesugarilor Public! din Romania, emisa in 30 de zile de 
la constituirea Consiliului executiv, cu avizul conform al Ministrului culturii si identitatii nationale.
(4) Prin protocoalele de colaborare si functionare prevazute la alin. (2) se vor stabili in mod obligatoriu 
masuri de promovare a beneficiilor prezentei legi in randul mestesugarilor tradkionali, precum si masuri 
de sustinere a mestesugarilor traditional! din fiecare judet vederea constituirii unor asociatii 
reprezentantive proprii sau pentru inscrierea acestora in cadrul unor asociatii reprezentantive deja 
existente si fimctionale.
(5) Uniunea Nationals a Mestesugarilor Traditional! din Romania poate incheia protocoale de colaborare 
cu scolile populare de arts, palatele copiilor, muzeele nationale, regionale sau locale pentru organizarea 
de simpozioane, clase experimentale, ateliere de lucru si alte asemenea activitSti, cu scopul de a oferi 
consiliere persoanelor interesate de oteinerea certificate lor de mestesugari si comercializarea produselor 
mestesugSresti proprii, respectiv pentru a dezvolta activitSti comune pentru promova mestesugurile si 
produsele mestesugSresti traditionale la nivel local, regional, national sau in strSinState.

Articolul 30. Raportul de activitate

in fiecare an, dupS aprobarea de cStre Congresul general, Raportul anual de activitate al Uniunii 
Nationale a Mestesugarilor Traditional! din Romania se publics pe site-ul Uniunii.



Capitolul V

Raspunderea juridica

Articolul 31. Contravenfii sanctiuni

(1) Nerespectarea de catre me§te§ugarii tradilionali mregistrali m Registrul national al me§te§ugarilor 
tradilionali din Romania a dispozi^iilor art. 17 alin. (2) este contravenfie §i se sanclioneaza cu amenda 
intre 250 §i 500 lei.
(2) Nerespectarea de catre me§te§ugarii traditionali inregistrali in Registrul national al mestesugarilor 
tradilionali din Romania a dispozijiilor art. 17 alin. (3) este contraventie §i se sancfioneaza cu amenda 
intre 150 §i 250 lei.
(3) Nerespectarea de catre me§tesugarii traditionali inregistrati in Registrul national al mestesugarilor 
traditionali din Romania a dispozitiilor art. 18 alin. (1) este contraventie si se sanctioneaza cu amenda 
intre 2.000 si 2.500 lei.
(4) Nerespectarea de catre mestesugarii traditionali inregistrati in Registrul national al mestesugarilor 
traditionali din Romania a dispozitiilor art. 19 alin. (2) este contraventie si se sanctioneaza cu amenda 
intre 1.500 si 2.000 lei.
(5) Afisarea fara drept de catre comercianti persoane fizice sau juridice de drept privat, din tara sau 
strainatate, a certificatelor de mestesugar traditional in scopul comercializarii produselor mestesugaresti 
realizate de catre titularul certificatului de mestesugar traditional, fm^a acordul acestuia, sau pentru a 
comercializa produse mestesugaresti contrafacute constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 
intre 5.000 si 7.000 lei.
(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute la alin. (1) - (3) se 
realizeaza de membrii comisiilor pentru verificarea si acordarea statutului de mestesugar traditional care 
se organizeaza la nivelul fiecarui judet.
(7) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute la alin. (4) - (5) se 
realizeaza de organele cu atributii de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului.
(8) Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvemului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare.
(9) Ca urmare a aplicarii unei sanctiuni contraventionale dintre cele prevazute la alin. (3) - (4), comisia 
specials pentru verificarea si acordarea statutului de mestesugar traditional solicits de indatS Uniunii 
Nationale a Mestesugarilor Traditional! din Romania sS retragS certificatul de mestesugar traditional si 
sS elimine persoana respectivS din Registrul national al mestesugarilor traditional! din Romania. 
Persoana sanctionatS nu poate sS solicite obtinerea unui nou certificat de mestesugar traditional in 
urmStorii cinci ani de la data la care a fost sanctionat contraventional conform alin. (3) - (4). Termenul 
de cinci ani curge de la data la care a expirat termenul legal pentru formularea plangerii contraventionale 
impotriva procesului-verbal contraventional sau de la data rSmanerii definitive a deciziei instantei 
judecStoresti prin care s-a constatat legalitatea respectivului proces-verbal contraventional.

Articolul 32. Raspunderea juridica a membrilor comisiei speciale

Membrii comisiei speciale pentru verificarea si acordarea statutului de mestesugar traditional rSspund 
civil, contraventional, disciplinar sau penal, dupS caz, pentru faptele sSvarsite in exercitarea atributiilor 
ce le revin, potrivit legii.

Articolul 33. Raspunderea membrilor organelor de conducere executive ale Uniunii

(1) Actiunea disciplinarS impotriva membrilor Consiliului executiv al Uniunii Nationale a 
Mestesugarilor Traditional! din Romania se exercitS de Presedintele Uniunii pentru neindeplinirea 
corespunzStoare a atributiilor prevSzute de prezenta lege, atunci cand, prin actiunile lor, membri 
Consiliului executiv au afectat in mod grav activitatea Uniunii. In acest caz, Presedintele Uniunii poate 
dispune revocarea persoanei din fimctia de membru al Consiliului executiv al Uniunii Nationale a



Me§te§ugarilor Traditionali din Romania. Decizia de revocare poate fi contestata in conformitate cu 
dispozifiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicata.
(2) Pre§edintele Uniunii Na^ionale a Me§te§ugarilor Tradifionali din Romania este revocat din funcfie la 
propunerea unei treimi din numarul asocia^iilor membre in Registrul National al Asociatiilor 
Reprezentantive ale Meste§ugarilor Tradifionali din Romania, pentru neindeplinirea corespunzatoare a 
atribufiilor prevazute de prezenta lege, atunci cand, prin acfiunile sale, a afectat in mod grav activitatea 
Uniunii. in acest caz, revocarea se decide prin hotarare a Congresului general, care se convoaca in 
sesiune extraordinara de Consiliul executiv. Hotararea de revocare este adoptata cu votul majoritafii 
membrilor Congresului general §i poate fi contestata in conformitate cu dispozifiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, republicata.

Capitolul VI

Dispozitii finale si tranzitorii

Articolul 34. Ziua Nationala a Me?te§ugarilor Tradifionali din Romania

(1) Se institute ziua de 9 septembrie ca "Ziua Nafionala a Mestesugarilor Tradifionali din Romania" §i 
va fi celebrata ca zi de sarbatoare nafionala, lucratoare.
(2) Ministerul Culturii si Identitafii Nafionale, direcfiile judefene de cultura, Ministerul Educafiei 
Nafionale, inspectoratele scolare, institufiile de invafamant, precum §i Parlamentul, Pre§edinfia 
Romaniei, Guvemul, celelalte autoritafi ale administrafiei publice centrale §i locale organizeaza, in 
limitele bugetului disponibil, cu ocazia Zilei Nafionale a Mestesugarilor Tradifionali din Romania, 
evenimente pentru promovarea mestesugurilor tradifionale, precum si a produselor mestesugaresti 
tradifionale.
(3) In perioada de 90 de zile calendaristice anterioare Zilei Nafionale a Mestesugarilor Tradifionali din 
Romania, Ministerul Culturii si Identitafii Nafionale si Uniunea Nafionala a Mestesugarilor Tradifionali 
din Romania, in parteneriat cu operatorii economici interesafi, organizeaza evenimente specifice de 
promovare a mestesugurilor tradifionale si a produselor mestesugaresti tradifionale, inclusiv campanil 
de comunicare publica pentru promovarea respectivelor evenimente.
(4) Fondurile necesare pentru organizarea manlfestarilor prilejuite de celebrarea Zilei Nafionale a 
Mestesugarilor Tradifionali din Romania se asigura din bugetul de stat, prin Ministerul Culturii si 
Identitafii Nafionale si direcfiile judefene de cultura, precum si din bugetele altor autoritafi publice 
centrale si locale, in limita alocafiilor bugetare aprobate.
(5) Ministerul Culturii si Identitafii Culturale, in parteneriat cu Uniunea Nafionala a Mestesugarilor 
Tradifionali din Romania, coordoneaza activitafile pentru Ziua Nafionala a Mestesugarilor Tradifionali 
din Romania.

Articolul 35. Reprezentarea persoanelor interesate in procedura de obfinere a statutului de 
mestesugar tradifional

(1) Dupa infiinfare, prin intermediul asociafiilor reprezentantive ale mestesugarilor tradifionali din 
Romania inregistrate in Registrul nafional al asociafiilor reprezentantive ale mestesugarilor tradifionali 
din Romania, al scolilor de arte populare si meserii, al muzeelor cu profil etnografic si/sau etnologic, 
Uniunea Nafionala a Mestesugarilor Tradifionali din Romania desfasoara acfiuni pentru identificarea 
mestesugarilor tradifionali din Romania si pentru susfinerea acestora in vederea indeplinirii procedurilor 
prevazute de prezenta lege pentru obfinerea certificatului de mestesugar tradifional si inscrierea in 
Registrul Nafional al Mestesugarilor Tradifionali din Romania.
(2) Persoana interesata sa obfina calitatea de mestesugar tradifional si inscrierea in Registrul nafional al 
mestesugarilor tradifionali din Romania poate solicita oricand, prin orice mijloace, unei asociafii 
reprezentative a mestesugarilor local! inscrisa in Registrul prevazut la art. 12 din prezenta lege sau 
Uniunii Nafionale a Mestesugarilor Tradifionali din Romania ca, in numele si pe seama sa, sa deruleze 
toate activitafile necesare pentru indeplinirea tuturor condifiilor prevazute de prezenta lege pentru 
depunerea dosarului prevazut la art. 4. Activitafile prevazute de prezentul alineat se realizeaza cu titlu 
gratuit.



Articolul 36. Infiintarea Uniunii Nationale a Me^ite^ugarilor Tradifionali din Romania

(1) Toate procedurile privind convocarea, organizarea si conducerea primului Congres general al 
Uniunii Nafionale a Me§tesugarilor Tradi^ionali din Romania in vederea alegerii organelor de conducere 
executive ale Uniunii se realizeaza de Ministerul Culturii §i Identitatii Nationale.
(2) Asigurarea resurselor necesare organizarii primului Congres general al Uniunii Nafionale a 
Me§te§ugarilor Tradilionali din Romania se realizeaza din resurse de la bugetul de stat, prin intermediul 
bugetului Ministerului Culturii si Identitafii Nafionale.

Articolul 37. Finanfarea activitatii comisiilor speciale pentru veriflcarea §i acordarea statutului 
de meftef ugar traditional

(1) Activitatile derulate de comisiile speciale pentru verificarea §i acordarea statutului de meste^ugar 
tradifional in vederea realizarii atribufiilor prevazute de prezenta lege se finanteaza in exclusivitate din 
bugetul Ministerului Culturii si Identitafii Nationale, prin direcfiile judefene de cultura.
(2) Toate procedurile cu privire la plata cheltuielilor aferente desfa§urarii activitafii experfilor prevazufi 
la art. 5 alin. 3 din prezenta lege se stabilesc prin regulament, aprobat prin ordin al Ministrului Culturii 
§i Identitafii Nafionale.

Articolul 38. Asigurarea unui sediu pentru Uniunea Nationala a Me?tesugarilor Tradifionali din 
Romania

Se autorizeaza Regia Autonoma Administrafia Patrimoniului Protocolului de Stat sa asigure, in termen 
de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi §i in conformitate cu prevederile legale in domeniu, 
un sediu pentru desfa§urarea activitafii Uniunii Nafionale a Me§te§ugarilor Tradifionali din Romania.

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, cu respectarea prevederilor articolului 
75 ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Romdniei, republicatd.
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