
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
y

Titlul proiectului de act normativ

LEGE
privind efectuarea unui test de proportionalitate anterior adoptarii unor 

noi reglementari referitoare la profesii

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

l.Descrierea situafiei 
actuate

Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea 
diplomelor §i calificarilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si 
completarile ulterioare transpune prevederile 
Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European §i a 
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoasterea calificarilor profesionale, revizuita.

Directiva 2005/36/CE prevede urmatoarele sisteme 
de recunoastere pentru profesiile reglementate din 
statele membre: recunoastere automata pentru un 
num^ de 7 profesii in baza indeplinirii cerin{elor 
minime de formare (profesii sectoriale), un sistem 
general de recunoastere a titlurilor de calificare pentru 
profesiile reglementate si recunoasterea automata a 
experien^ei profesionale.

Asadar, in vederea facilitmi liberei circulajii a 
persoanelor, la nivelul statelor membre s-au armonizat 
procedura si criteriile de recunoastere a calificarilor 
profesionale necesare pentru exercitarea unei profesii 
reglementate.

Insa, Directiva 2005/36/CE nu prevede conditiile 
sau criteriile de reglementare a unei profesii in statele 
membre, acestea fiind stabilite, de la caz la caz, de 
autoritatile competente din statele membre.__________

Directiva (UE) 2018/958 a Parlamentului European 
si a Consiliului din 28 iunie 2018 privirid^f'eclMr^

2.Schimbari
preconizate
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unui test de propor^ionalitate inainte de adoptarea unor 
noi reglementari referitoare la profesii transpusa de 
proiectul de act normativ stabile^te un cadru comun 
pentru efectuarea evalu^ii propor|ionalitatn inainte de 
a introduce noi dispozi^ii sau de a modifica dispozitiile 
legale existente care restrictiorieaza accesul la 
profesiile reglementate sau exercitarea acestora, in 
vederea asigurarii bunei funcjionari a pietei interne, 
garantand totodata un nivel ridicat de protectie a 
consumatorilor. Aceasta nu afecteaza competenta 
statelor membre, in lipsa armonizarii, §i marja lor de 
apreciere in a decide daca si in ce mod reglementeaza 
o profesie, in limitele principiilor nediscriminarii si 
propor^ionalitatii.

Directiva institute un test de proporjionalitate care 
trebuie aplicat de statele membre in momentul in care 
reglementeaza o profesie sau modifica condi{iile de 
reglementare ale unei profesii. Acesta cuprinde 
urmatoarele criterii:
a) natura riscurilor legate de obiectivele de interes 
public urmarite, in special riscurile pentru destinatarii 
serviciilor, inclusiv consumatori, profesioni^ti §i p^i 
terte;
b) daca normele in vigoare, de natura specifica sau mai 
generala, cum ar fi legislatia din domeniul sigurantei 
produselor sau legislatia in materie de protecfie a 
consumatorilor, sunt insuficiente pentru a atinge 
obiectivul urmarit;
c) caracterul adecvat al dispozitiei in ceea ce prive^te 
aptitudinea sa de a atinge obiectivul urmarit §i daca 
dispozitia raspunde cu adevarat nevoii de a realiza 
acest obiectiv in mod coerent si sistematic §i, prin 
urmare, abordeaza riscurile identificate in acela^i mod 
ca in activita^i comparabile;
d) impactul asupra liberei circulate a persoanelor §i a 
serviciilor in cadrul Uniunii, asupra alegerilor 
consumatorilor si asupra calita^ii serviciilor prestate;
e) posibilitatea de a utiliza mijloace mai pu^in 
restrictive pentru atingerea obiectivului de interes 
public; in sensul prezentei litere, in cazul in care 
dispozitiile se justifica doar din motive de protectie^a^ 
consumatorilor gi in cazul in care riscurile id^Mcatf;.
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sunt limitate la relajia dintre profesionist si 
consumator, neafectand astfel in mod negativ pMle; 
f) efectul dispozitiilor noi sau modificate, cand sunt 
combinate cu alte cerin^e care restrictioneaza accesul 
la 0 profesie sau exercitarea acesteia in special 
modul in care - dispoziliile - noi sau modificate, 
combinate cu alte cerinte, contribuie la acela^i obiectiv 
de interes public si daca sunt necesare pentru 
indeplinirea sa.

Statele membre analizeaza, de asemenea, 
urmatoarele elemente, atunci cand sunt relevante 
pentru natura si confinutul dispozitiei care se introduce 
sau se modifica:

a) corelarea dintre sfera de cuprindere a 
activitatilor pe care le implica o profesie sau care sunt 
rezervate acesteia §i calificarea profesionala necesara;

b) corelarea dintre complexitatea sarcinilor in 
cauza §i necesitatea ca cei care le practica sa posede 
anumite calificari profesionale specifice, in special in 
ceea ce priveste nivelul, natura §i durata form^ii 
profesionale sau experienfa necesara;

c) posibilitatea de a obtine calificarea profesionala 
prin cai alternative;
d) daca activita^ile rezervate anumitor profesii pot fi 
sau nu pot fi partajate cu alte profesii, §i din ce motiv;
e) gradul de autonomie in exercitarea unei profesii 
reglementate §i impactul modalita^ilor de organizare §i 
supraveghere asupra atingerii obiectivului urmarit, in 
special in cazul in care activita^ile referitoare la o 
profesie reglementata se desfasoara sub controlul §i 
responsabilitatea 
corespunzator;
f) evolutiile §tiintifice §i tehnologice care pot reduce 
sau create in mod real asimetria dintre profesioni^ti §i 
consumatori la nivelul informatiilor. In acest ultim 
caz, statele membre evalueaza efectul dispozitiei noi 
sau al celei modificate atunci cand se combina cu una 
sau mai multe cerinte, |inand seama de faptul ca pot 
exista atat efecte pozitive, cat §i negative, §i indeosebi 
urmatoarele:

a) activitati rezervate, titlu profesional prot^at=^^ 
price alta forma de reglementare in sensul

profesionist calificatunui
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alineatul (1) litera (a) din Directiva 2005/36/CE;
b) obligafii de a se supune unei dezvoltari profesionale 
continue;
c) norme referitoare la organizarea profesiei, la etica 
profesionala §i la supraveghere;
d) apartenenta obligator^ la o anumita organizatie 
profesionala sau la un anumit organism, regimurile de 
inregistrare sau autorizare, in special in cazul in care 
cerinjele menjionate presupun de|inerea unei calificari 
profesionale specifice;
e) restrictii cantitative, in special cerinfele care 
limiteaza num^ul de autorizafii pentru exercitarea 
unei profesii sau care stabilesc un numar minim sau 
maxim de salariati, de cadre de conducere sau de 
reprezentanfi care defin calificari profesionale 
specifice;
f) cerinte privind o forma juridica specifica sau cerin^e 
care se refera la definerea de capital sau la conducerea 
unei societati, in masura in care aceste cerinte sunt 
legate in mod direct de exercitarea profesiei 
reglementate;
g) restrictii teritoriale, inclusiv in cazul in care in 
anumite parfi din teritoriul unui stat membru profesia 
este reglementata in mod diferit fata de modul in care 
este reglementata in alte paiti;
h) cerinte care restrictioneaza exercitarea in comun 
sau in parteneriat a unei profesii reglementate, precum 
§i normele in materie de incompatibilitate;
i) cerinte privind asigurarea sau alte mijloace de 
protecde personala sau colectiva in ceea ce prive^te 
raspunderea civila profesionala;
j) cerinte privind cuno^tintele lingvistice, in masura in 
care acestea sunt necesare pentru a exercita profesia;
k) cerinte privind tarifele minime §i/sau maxime;
l) cerinte privind publicitatea.

3. Alte informatii

Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1.Impactul Nu este'cazul.
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macroeconomic
l^Impactul asupra 
mediului concurenpal 
si domeniului 
ajutoarelor de stat

Nu este cazul.

2..Impactul asupra 
mediului de afaceri

Nu este cazul

2^. Impactul asupra
sarcinilor
administrative

Proiectul de act normativ nu impune noi sarcini 
administrative profesionistilor sau beneficiarilor de 
servicii profesionale.

Autoritatile publice desemnate, prin proiectul de act 
normativ, sa realizeze conformitatea reglement^ii unei 
profesii cu principiul proportionalitatii i§i vor extinde 
atribu^iile in acest sens; de asemenea, aceste autoritati 
au sarcina de a realiza schimbul de informa^ii cu 
autoritafile competente din statele membre ale Uniunii 
cu privire la modul concret in care acestea 
reglementeaza o profesie sau la efectele unei asemenea 
reglementari.

2^. Impactul asupra 
intreprinderilor mici §i 
mijlocii

Nu este cazul

3. Impactul social Comisia Europeana a avut ini^iativa adoptarii 
Directivei 2018/958 in vederea facilit^u liberei 
circula^ii a profesionistilor si a prestarii serviciilor 
profesionale la nivelul Piejei interne, considerand ca 
stabilirea unor criterii unitare pentru reglementarea 
profesiilor contribuie la realizarea acestui deziderat 
prin reducerea sarcinilor de natura administrative 
impusa profesionistilor in cazul unei profesii 
reglementate. De asemenea, propunerea poate avea un 
impact si asupra numarului profesiilor reglementate.

4. Impactul asupra 
mediului

Nu este cazul.

5. Alte informatii Nu este cazul.

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atdtpe termen scurt, 

pentru anul curenty cat §ipe termen lung (pe 5 ani)

- in mii lei/(K@N-W________ \
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Urmatorii Media pe cinci aniIndicatori Anul
curent patru am

2 3 4 5 61 7
1. Modificari ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, 
din care;

a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetui asigurarilor sociale de 
stat:

Nu este cazul.

(i) contribu^ii de asigurm

2. Modific^i ale cheltuielilor 
bugetare,
plus/minus, din care:
■a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

b) bugete locale;
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri §i servicii
c) bugetui asigurarilor sociale de 
stat:

Nu este cazul.

i. cheltuieli de personal 
bunuri §i servicii
3. Impact financiar, plus/minus, 
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Nu este cazul.

4. Propuneri pentru acoperirea 
cre§terii cheltuielilor bugetare

Nu este cazul.

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

Nu este cazul.

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor

Nu este cazul.

veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii Nu au fost identificate
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Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei m vigoare

normative Dispozi^iile proiectului de act normativ trebuie 
pentru respectate in cazul adoptarii unui act normativ de 

reglementare a unei profesii sau al modific^ii unui act 
normativ de reglementare aflat in vigoare.

l.Masuri
necesare 
aplicarea prevederilor 
proiectului de act 
normativ:
a) acte normative in 
vigoare ce vor fi 
modificate 
abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a 
proiectului de 
normativ;
b) acte normative ce 
urmeaza a fi elaborate

vederea 
implementMi noilor 

dispozitii

sau

act

Ain

2.Gonformitatea 
proiectului de act 
normativ cu legisla^ia 
comunitar^ in cazul 
proiectelor 
transpun prevederi 
comunitare

Proiectul de act normativ transpune Directiva (UE) 
2018/958 avand termen de transpunere 30 iulie 2020.

ce

3. Masuri normative 
aplicarii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest domeniu.
necesare 
directe a actelor 
normative comunitare
4. Hotarari ale Curtii 
de Justitie a Uniunii 
Europene

Hotararile Curtii de Justifie a Uniunii Europene: C- 
340/89 Vlassopoulou, C-55/94 Gebhard, cauza C- 
313/01 Morgenbesser, cauza C-345/08 Pesla, cauza C- 
79/01, cauza C-342/14  

5. Alte acte 
normative si/sau 
documente 
Internationale din 
care decurg____

Tratatul de aderare al Romaniei §i Bulgariei la 
Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005. 

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului
privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instittiiii^/a;
Comunitatii Europene, semnat la Lisabona?^la 13'>S \ 
-----------------—------------------------------------------7



angajamente decembrie 2007 ratificat prin Legea nr. 13/2008.
6.Alte informatii Nu au fost identificate.

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elabordriiproiectului de act normativ

1. Informatii privind 
procesul 
consultare 
organizatii 
neguvernamentale, 
institute de cercetare 
§i alte organisme 
implicate.

Proiectul de act normativ a fost transmis, spre o 
prima consultare prealabila, tuturor autoritafilor 
competente pentru profesiile reglementate, autoritati 
publice sau organisme profesionale — persoane juridice 
de drept privat.

Ulterior, va urma consultarea publica conform legii.

de
cu

2.Fundamentarea 
alegerii organizatiilor 
cu care a avut loc 
consultarea, precum 
§i a modului in care 
activitatea 
organiza^ii este legata 

obiectul 
proiectului de act 
normativ.

Consultarea prealabila a tuturor autoritalilor 
competente pentru profesiile reglementate, autoritati 
publice sau organisme profesionale — persoane juridice 
de drept privat s-a realizat avand in vedere faptul ca 
proiectul de act normativ vizeaza situatia modificarii 
unei act normativ de reglementare a unei profesii, aflat 
in vigoare, care prevede, in mod obligatoriu, condijiile 
pentru infiintarea, organizarea §i functionarea 
respective! autoritati competente pentru profesia in 
cauza.

acestor

de

S.Consult^ile 
organizate cu 
autorita^ile
administrafiei publice 
locale, in situajia in 
care proiectul 
de act normativ are ca 
obiect
activitafi ale acestor 
autoritati, in 
condifiile Hot^arii 
Guvernului nr. 
521/2005 privind 
procedura de 
consultare a

Nu este cazul.
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structurilpr asociative 
ale autorita^ilor 
administra{iei 
publice locale la 
elaborarea 
proiectelor de acte 
normative.

.. »
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Nu este cazul.4.Consultarile 
desfa§urate m cadrul 
consiliilor 
interministeriale, in 
conformitate cu 
prevederile Hot^arii 
Guvernului nr. 
750/2005 privind 
constituifea 
consiliilor 
interministeriale 
permanente

5. Informatii privind 
avizarea de catre:

a) Consiliul 
Legislativ

b) Consiliul Suprem 
de Aparare a Jarii

c) Consiliul 
Economic ^i Social

d) Consiliul 
Concurentei

e) Curtea de 
Conturi

Este necesar avizul:

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 
Consiliul Legislativ prin avizul nr.633/2020.

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 
Consiliul Economic §i Social prin avizul nr.5175/2018.

6.Alte informajii Nu au fost identificate.

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea §i implementarea

proiectului de act normativ
l.Informarea societafii Proiectul de act normativ va fi publicat pe pagina de 
civile cu privire internet a initiatorului, Ministerul Educafiei Nafionale^^
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www.edu.ro, cu respectarea procedurii de transparen^a 
prevazuta de Legea nr. 52/2003, republicata.

la necesitatea 
elaborarii proiectului 
de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest domeniu.2.Informarea 
societatii civile cu 
privire
la eventualul impact 
asupra mediului in 
urma implementarii 
proiectului de act 
normativ, precum §i 
efectele asupra 
sanata^ii §i securitatii 
cetatenilor 
sau diversitajii 
biologice

Nu au fost identificate.S.Alte informa^ii

Secfiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

Autoritatile publice §i Coordonatorul National pentru 
Recunoa^terea Calificarilor Profesionale din cadrul 
Ministerului Educatiei Nationale vor fi obligate sa-§i 
asume o noua competenta - aceea de a evalua 
conformitatea unei noi reglementari cu principiul 
proportionalitatii in baza criteriilor prev^ute de 
Directiva 2018/958 §i transpuse prin proiectul de act 
normativ.

1 .Masurile de punere 
in aplicare a 
proiectului de act 
normativ de catre 
autoritatile
administratiei publice 
centrale §i/sau locale 
- infiintarea 
unor noi organisme 
sau extinderea 
competentelor 
institutiilor existente

Nu au fost identificate.2. Alte informatii
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind 

efectuarea unui test de proportionalitate anterior adoptarii unor noi 
reglement^i referitoare la profesii, pe care il supunem ParJamentului spre 

adoptare, cu procedura de urgenta prev^uta de art,76 alin.(3) din Constitutia 

Romaniei, republicata.
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