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Protect de lege privind efectuarea unui test de proporpionalitate anterior adoptarii 
unor noi reglementdri referitoare la profesii;

Comisia pentru afaceri europene, prin adresa nr. L430/2020, a fost sesizata, m 
vederea mtocmirii avizului la Proiect de lege privind efectuarea unui test de 
proporpionalitate anterior adoptarii unor noi reglementari referitoare la profesii;
L430/2020, initiator: Guvernul Romaniei.

In ^edinpa din 14 iulie 2020, Comisia pentru afaceri europene a analizat proiectul de 
lege §i a hotarat, cu unanimitate de voturi sa adopte aviz favorabil, cu un amendament 
admis cuprins in anexa, care face parte integranta din prezentul aviz.

In conformitate cu prevederile articolului 133^ din Regulamentul Senatului, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sedinta comisiei a avut loc prin mijloace electronice.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului legal privind efectuarea unui 
test de proportionalitate anterior adoptarii unor noi reglementari referitoare la profesii, 
din perspectiva necesitatii de aliniere a legislatiei nationale la normele Directive (UE) 
2018/958, in contextul indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei, ce rezida din calitatea sa 
de stat membru al Uniunii Europene. Proiectul de act normativ are ca termen de 
transpunere data de 30 iulie 2020, motiv pentru care este m procedura de urgenta.

In raport cu obiectul de reglementare, legea se incadreaza in categoria legilor 
ordinare §i urmeaza sa fie supusa votului Plenului Senatului, potrivit art. 76 alin. (2) din 
Constitupia Romaniei, republicata.

In aplicarea art.75 alin.(2) din Constitupia Romaniei, republicata, §i art. 89 alin.(7) 
pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, prima camera sesizata este Senatul.
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Amendament admise

la

Proiect de lege privind efectuarea unui test de propor^ionalitate anterior adoptarii unor noi reglementari referitoare la
profesii

L430/2020

Text Proiect de legeNr.crt MotivareText Amendamente

Art. 4 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

Reformulare necesara intrucat rigoarea 
actelor de transpunere impune ca titlul 
institujiilor publice din Romania sa fie scris 
corespunzator pentru ca acestea sa fie 
identificate corect, m functie de rolul §i de 
relevanta lor.

Art. 4. - Autoritatile publice cu drept de 
initiative legislative m a ceror arie de 
competenta se circiimscrie profesia 
reglementate sau care urmeaze a se 
reglementa si cu Ministerul Educatiei si 
Cercetdrii, prin Centrul National de 
Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, 
in calitate de coordonator national 
pentru recunoasterea calificarilor 
profesionale, se asigura ca noile dispozitii 
legale care restrictioneaze accesul la 
profesiile reglementate sau exercitarea 
acestora sau care modifice dispozitiile 
existente nu sunt, in mod direct sau 
indirect, discriminatorii in functie de 
cetetenie sau tara de resedinte.

Art. 4. - Autoritetile publice cu drept 
de initiative legislative in a caror arie 
de competente se circumscrie profesia 
reglementate sau care urmeaze a se 
reglementa $1 Coordonatorul National 
pentru Recunoasterea Calificerilor 
Profesionale se asigura ca noile 
dispozitii legale care restrictioneaze 
accesul la profesiile reglementate sau 
exercitarea acestora sau care modifice 
dispozitiile existente nu sunt, in mod 
direct sau indirect, discriminatorii in 
functie de cetetenie sau tara de 
resedinte.
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Autorul amendamentului: 
Senator Gabriela CRETU


