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 La întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul 
Consiliului Legislativ. 

Proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, în scopul armonizării legislaţiei 
naţionale din acest domeniu cu Directiva 2005/36/CE. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  

În baza prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul 
de lege în şedinţe separate.  

 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului 
de lege au participat ca invitaţi:  
- d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 
- d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 
- d-na Gabriella Pasztor - Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ; 
- d-na Sandală Bădulescu - director al Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din Ministerul 

Educaţiei Cercetării şi Tineretului ; 
- d-na Eva Nagy - director al Direcţiei pentru Relaţia cu Parlamentul din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului ; 
- d-l Sorin Zaharia - director la Agenţia pentru Calificări şi Parteneriat cu Mediul de Afaceri (ACPART). 

 Potrivit prevederilor art. 75, alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92,  alin.(9) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În urma dezbaterilor, Comisiile au propus, cu 34 voturi pentru şi o abţinere, adoptarea proiectului de lege, cu 
amendamente, după cum urmează: 
 
 
 
 



 3

Amendamente admise: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 
1 

 
__ 

Titlul Legii  
Lege  
privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2007 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din 
România 

 
 
 

Nemodificat 

 

 
2 

__ ARTICOL UNIC: Se  aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109 din 10 
octombrie 2007 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din 
România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.706 din 18 

Art.I. - Se  aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
109 din 10 octombrie 2007 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale 
pentru profesiile reglementate 
din România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 706 din 18 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă, 
având în vedere 
propunerile din 
prezentul 
raport. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

octombrie 2007, cu 
următoarea modificare: 

octombrie 2007, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 
Autor: Comisiile reunite 

 
3 

Titlul ordonanţei de urgenţă 
 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.200/2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor profesionale 
pentru profesiile reglementate din 
România 
 

 
 
 

Nemodificat 

 
 
 

Nemodificat 

 

 
4 

Art.I. - Legea nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.500 din 3 
iunie 2004, cu modificările ulterioare, 
se modifică şi se completează, după 
cum urmează: 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 

 
5 

1. La articolul 1, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(3) Prevederile prezentei legi nu se 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

aplică în cazul profesiilor de medic, 
medic dentist, farmacist, asistent 
medical generalist, moaşă, medic 
veterinar şi arhitect, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute la alin.(4) şi (5), 
precum şi a activităţilor prevăzute în 
anexa nr.1." 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
6 

2. După alineatul (3) al 
articolului 1 se introduc două noi 
alineate, alineatele (4) şi (5), cu 
următorul cuprins: 
"(4) Regimul general de 
recunoaştere prevăzut de dispoziţiile 
prezentei legi se aplică profesiilor de 
medic, medic dentist, farmacist, 
asistent medical generalist, moaşă, 
medic veterinar şi arhitect, în 
situaţiile în care solicitantul nu 
întruneşte, dintr-un motiv specific şi 
excepţional, condiţiile pentru 
aplicarea procedurii de recunoaştere 
automată, după cum urmează: 
    a) pentru medicii care au o 
formare de bază, medicii specialişti, 
asistenţii medicali generalişti, medicii 
dentişti, medicii dentişti specialişti, 
medicii veterinari, moaşele, 

 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

farmaciştii şi arhitecţii, în cazul în 
care solicitantul nu îndeplineşte 
condiţiile de practică profesională 
efectivă şi legală prevăzute de lege, 
pentru a beneficia de drepturi 
câştigate; 
    b) pentru arhitecţi, în cazul în care 
solicitantul este titularul unei 
calificări care nu este prevăzută în 
Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei 
de arhitect, republicată, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
267/2006; 
   c) pentru medicii, asistenţii 
medicali generalişti, medicii dentişti, 
medicii veterinari, moaşele, 
farmaciştii şi arhitecţii titulari ai unui 
titlu de calificare specializată, 
dobândit ulterior formării 
profesionale care conduce la 
obţinerea unui titlu de calificare 
recunoscut automat; sistemul 
general de recunoaştere a 
calificărilor profesionale se aplică fără 
a se aduce atingere prevederilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

privind drepturile câştigate şi 
exclusiv în scopul recunoaşterii 
specializării în cauză; 
  d) pentru asistenţii medicali 
generalişti şi asistenţii medicali 
specializaţi, titulari ai unui titlu de 
calificare specializată, dobândit 
ulterior formării profesionale ce 
conduce la obţinerea unui titlu de 
calificare recunoscut automat, atunci 
când solicitantul doreşte să fie 
recunoscut în România, unde 
activităţile profesionale în cauză sunt 
exercitate de asistenţi medicali 
specializaţi fără formare profesională 
de asistent medical generalist; 
   e) pentru asistenţii medicali 
specializaţi fără formare profesională 
de asistent medical generalist, în 
cazul în care solicitantul doreşte să 
fie recunoscut în România, unde 
activităţile profesionale în cauză sunt 
exercitate de asistenţi medicali 
generalişti, de asistenţi medicali 
specializaţi fără formare profesională 
de asistent medical generalist sau de 
asistenţi medicali specializaţi, titulari 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

ai unui titlu de calificare specializată, 
dobândit ulterior unei formări 
profesionale ce conduce la obţinerea 
titlurilor de calificare de asistent 
medical generalist recunoscute 
automat. 
    (5) Prevederile prezentei legi se 
aplică cetăţenilor prevăzuţi la alin. 
(1) şi în situaţia în care sunt titulari 
ai unui titlu de calificare obţinut pe 
teritoriul unui stat terţ, dacă titularul 
său are o experienţă profesională în 
profesia în cauză de 3 ani pe 
teritoriul statului membru unde a 
obţinut recunoaşterea calificărilor 
profesionale şi doreşte să exercite în 
România o profesie reglementată." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7 

 
(text Legea nr. 200/2004)    
 
 
 
 
Art.3. - (1)  Profesia reglementată 
reprezintă activitatea sau ansamblul 
de activităţi profesionale 

 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 

1. La articolul I, punctul 3 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“3. Articolul 3 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 3. - (1)  Profesia 
reglementată reprezintă 
activitatea sau ansamblul de 

 
 
 
 
 
 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

reglementate conform legii române, 
care compun respectiva profesie în 
România. 
 
 
 
(2) Lista profesiilor reglementate în 
România este prevăzută în anexa nr. 
2. 
 
3. La articolul 3, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(3) Autorităţile competente 
corespunzătoare fiecărei profesii 
reglementate sunt prevăzute în 
anexa nr. 3. Autoritatea 
competentă reprezintă orice 
autoritate sau instanţă autorizată în 
mod special de un stat membru să 
elibereze ori să primească titluri de 
calificare sau alte documente ori 
informaţii, precum şi să primească 
cereri şi să ia decizii în legătură cu 
profesiile reglementate din aria lor 
de competenţă." 
 

 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activităţi profesionale 
reglementate conform legii 
române, care compun 
respectiva profesie în 
România. 
 
(2) Lista profesiilor 
reglementate în România este 
prevăzută în anexa nr. 2. 
 
 
 
 
(3) Autoritatea competentă 
reprezintă orice autoritate sau 
instanţă autorizată în mod 
special de un stat membru să 
elibereze ori să primească 
titluri de calificare sau alte 
documente sau informaţii, 
precum şi să primească cereri 
şi să ia decizii în legătură cu 
profesiile reglementate din 
aria lor de competenţă. 
 
 
 

tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a eliminat 
prima teză a 
alin. (3), care 
devine alin. (4), 
pentru o mai 
bună 
structurare a 
legii. 
 
 
 
 
 



 10

Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

__ 
 
 
(text Legea nr. 200/2004) 
 
(4) La data aderării, coordonatorul 
naţional va comunica Comisiei 
Europene şi statelor membre lista 
profesiilor reglementate şi 
autorităţile competente 
corespunzătoare fiecăreia. 
 
 

___ 

 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
  

 
 
 
 
 
(4) În România, 
autoritatea competentă 
corespunzătoare fiecărei 
profesii reglementate este 
prevăzută în anexa nr. 3.  
 
(5) De la data aderării, 
coordonatorul naţional 
comunică Comisiei Europene 
şi statelor membre lista 
profesiilor reglementate şi 
autorităţile competente 
corespunzătoare fiecăreia.” 
 
Autor: Comisiile reunite 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
respectarea 
unei conduite 
logice, s-a 
procedat mai 
întâi la definirea 
noţiunii de 
„Autoritatea 
competentă”, ca 
apoi să se facă 
precizările 
legate de 
acestea din ţara 
noastră. 
 
Pentru o 
exprimare mai 
clară a textului. 

 
8 

Punctul 4, art. 51 
4. După articolul 5 se introduc 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

două noi articole, articolul 51 şi 
52, cu următorul cuprins: 
„Art. 51. - (1) Calificări profesionale 
reprezintă calificările atestate prin: 
   a) un titlu de calificare; 
   b) un atestat de competenţă care 
certifică o formare profesională care 
nu face obiectul unui certificat sau al 
unei diplome prevăzute la art. 8, art. 
14 şi art. 15 sau al unui examen 
special fără formare prealabilă sau al 
exercitării cu normă întreagă a 
profesiei într-un stat membru pe o 
perioadă de trei ani consecutivi sau 
pe o perioadă echivalentă cu normă 
redusă în decursul ultimilor zece ani; 
   c) experienţă profesională. 
(2) Prin „titlu de calificare” se 
înţelege orice diplomă, certificat şi alt 
titlu oficial de calificare, eliberate de 
o autoritate a unui stat membru 
desemnată în temeiul actelor cu 
putere de lege şi al actelor 
administrative ale respectivului stat 
membru şi care certifică formarea 
profesională obţinută cu 
preponderenţă în Uniunea 

 
 
 
 

Art. 51 nemodificat 
 
 
 

 
 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

Europeană. 
(3) Este asimilat unui titlu de 
calificare orice titlu de formare 
eliberat de către autorităţile unui alt 
stat decât statele membre, dacă 
titularul său posedă o experienţă de 
3 ani în profesia respectivă, 
dobândită pe teritoriul unui stat 
membru, care i-a recunoscut titlul de 
calificare şi certificată de acesta. 
 

 
9 

Punctul 4, art. 52 

 

Art. 52. - (1) Platformele comune 
reprezintă un ansamblu de criterii de 
calificări profesionale capabile să 
compenseze diferenţele semnificative 
constatate între cerinţele de formare 
ale diferitelor state membre pentru o 
anumită profesie. Aceste diferenţe 
semnificative se identifică prin 
compararea duratelor şi conţinutului 
formărilor în cel puţin două treimi 
dintre statele membre, incluzând 
toate statele membre care 
reglementează respectiva profesie. 
Diferenţele de conţinut al formării 

 
 
 

Art. 52 nemodificat 
 

 
 
 

Alin. (1) nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

pot decurge din diferenţe 
semnificative în ceea ce priveşte 
exercitarea activităţilor profesionale.   
(2) Platformele comune definite la 
alin. (1) pot fi prezentate Comisiei 
Europene de către statele membre 
sau de către asociaţii sau organizaţii 
profesionale reprezentative la nivel 
naţional şi european.  
(3) Alin. (1) şi (2) nu aduc atingere 
competenţei autorităţilor române de 
a stabili calificările profesionale 
necesare pentru exercitarea 
profesiilor pe teritoriul lor, precum şi 
conţinutul şi organizarea sistemelor 
de educaţie şi formare profesională. 
 
 
 
 
 
 
(4) În cazul în care consideră 
criteriile stabilite într-o măsură 
adoptată în conformitate cu alin. (2) 
ca neputând oferi garanţiile 
adecvate în ceea ce priveşte 

 
 
 
 
 
 

Alin. (2) nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Alin. (3) nemodificat 
 
 
 
 
2. La articolul I punctul 4, 
alineatul (4) al articolului 
52 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(4) În cazul în care criteriile 
stabilite într-o măsură 
adoptată în conformitate cu 
alin. (2) nu oferă garanţiile 
adecvate în ceea ce priveşte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.  
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

calificările profesionale, România 
informează în acest sens Comisia 
Europeană care, după caz, prezintă 
un proiect de măsuri conform 
procedurii stabilite la nivel 
comunitar. 
 
 
 
 

calificările profesionale, 
România informează în acest 
sens Comisia Europeană care, 
după caz, prezintă un proiect 
de măsuri conform procedurii 
stabilite la nivel comunitar.” 
 
Autor: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport 
 

 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 

10 5. Articolul 10 se abrogă. Nemodificat Nemodificat  
 

11 
6. La articolul 11 alineatul (1), 
după litera b) se introduce o 
nouă literă, litera c), cu 
următorul cuprins: 
"c) dacă durata formării profesionale 
a solicitantului este mai scurtă cu cel 
puţin un an decât cea cerută în 
România." 

 
 
 
 

Nemodificat 

 
 
 
 

Nemodificat 

 

 
12 

7. După alineatul (1) al 
articolului 11 se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
"(11) Domeniile teoretice şi practice 
substanţial diferite reprezintă 
domeniile a căror cunoaştere este 

 
 
 
 
 

Nemodificat 

 
 
 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

esenţială pentru exercitarea profesiei 
şi în cazul cărora formarea dobândită 
de către solicitant prezintă diferenţe 
importante în ceea ce priveşte 
durata şi conţinutul în raport cu 
formarea cerută în România." 
 

 
13 

8. La articolul 11, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(3) Dacă autoritatea română 
competentă are în vedere să ceară 
solicitantului să efectueze un stagiu 
de adaptare sau să treacă o probă 
de aptitudini, trebuie mai întâi să 
verifice, cu respectarea principiului 
proporţionalităţii, dacă cunoştinţele 
dobândite de către solicitant pe 
parcursul experienţei sale 
profesionale într-un stat membru ori 
într-un stat terţ acoperă, total sau 
parţial, diferenţa substanţială 
menţionată la alin. (1)." 

 
 
 
 
 

Nemodificat 

 
 
 
 
 

Nemodificat 

 

 
14 

9. La articolul 11, după alineatul 
(3) se introduc două noi 
alineate, alineatele (4) şi (5), cu 
următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

"(4) Atunci când, pentru o anumită 
profesie, autorităţile române 
competente consideră că este 
necesar să se deroge de la 
posibilitatea acordată solicitantului 
de a alege între stagiul de adaptare 
şi proba de aptitudini în temeiul alin. 
(1), coordonatorul naţional 
informează în prealabil celelalte state 
membre şi Comisia Europeană cu 
privire la aceasta, furnizând o 
justificare adecvată pentru derogare. 
(5) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), autoritatea română 
competentă decide dacă solicitantul 
va urma un stagiu de adaptare sau 
va trece o probă de aptitudini în 
următoarele cazuri: 
    a) pentru situaţiile prevăzute la 
art. 1, alin. (4), lit. a) şi b); 
    b) pentru medicii şi medicii 
dentişti aflaţi în situaţia prevăzută la 
art. 1 alin. (4) lit. c); 
    c) pentru asistenţii medicali 
specializaţi prevăzuţi la art. 1, alin. 
(4) lit. e), în cazul în care solicitantul 
doreşte să obţină recunoaşterea 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

calificărilor în România, unde 
activităţile profesionale în cauză sunt 
exercitate de asistenţi medicali 
generalişti sau de asistenţi 
specializaţi, titulari ai unui titlu de 
calificare specializată, care au urmat 
o formare conducând la posesia 
titlurilor de calificare recunoscute 
automat; 
    d) pentru persoanele aflate în 
situaţia prevăzută la art. 1, alin.(5)." 

 
15 

10. După articolul 11 se 
introduce un nou articol, 
articolul 111, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 111. - Prevederile art. 11, alin. 
(1) nu se aplică în cazul adoptării 
unei platforme comune definite 
conform art. 52." 
 

 
 
 

Nemodificat 

 
 
 

Nemodificat 
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__ 

 
__ 

3. La articolul I, după 
punctul 10 se introduce un 
nou punct, punctul 101, cu 
următorul cuprins: 
„101. După articolul 12 se 
introduce un nou articol, 
articolul 121, cu următorul 

 
 
 
Pentru o mai 
bună claritate a 
textului. 
Având o 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

cuprins: 
«Art.121. – Evaluarea 
cunoştinţelor lingvistice nu 
face parte din procedura 
de recunoaştere.»” 
 
Autor: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport 

importanţă 
deosebită, 
precizarea 
respectivă a fost 
menţionată ca 
articol de sine 
stătător.  

 
17 

11. Articolul 16 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art. 16 - Atestatul de competenţă 
reprezintă orice document care: 
    a) certifică formarea profesională, 
care nu face parte dintre cele 
prevăzute la art. 8, 14 şi 15; sau 
    b) este acordat de o autoritate 
competentă dintr-un stat membru în 
baza unei aprecieri a calităţilor 
personale, aptitudinilor sau 
cunoştinţelor titularului, considerate 
esenţiale pentru exercitarea unei 
profesii, fără a solicita dovada unei 
pregătiri ori formări profesionale 
prealabile; sau 
    c) atestă exercitarea cu normă 
întreagă a profesiei timp de 3 ani 

 
 
 
 

Nemodificat 

 
 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

consecutivi sau într-o perioadă de 
timp echivalentă, cu normă redusă, 
timp de 10 ani consecutivi; sau 
    d) certifică o formare generală 
dobândită la nivelul învăţământului 
primar sau secundar, care să ateste 
că titularul acestei formări posedă 
cunoştinţe generale." 

 
18 

12. La articolul 17, după 
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (2), cu 
următorul cuprins: 
"(2) În sensul alin. (1), profesia pe 
care solicitantul doreşte să o exercite 
în România este aceeaşi cu cea 
pentru care este calificat în statul 
membru de origine, în cazul în care 
activităţile respective sunt 
comparabile." 

 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 
 
 
 
 

Nemodificat 
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13. După articolul 24 se 
introduce un nou articol, 
articolul 241, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 241. - (1) Se consideră 
calificare care atestă o formare 
prevăzută la art. 8, 14, 15 şi 16, 
inclusiv în ceea ce priveşte nivelul în 

 
 
 
 
 

Nemodificat 

 
 
 
 
 

Nemodificat 

 



 20

Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

cauză, orice titlu de calificare sau 
ansamblu de titluri de calificare care 
a fost eliberat de o autoritate 
competentă a unui stat membru, 
care atestă absolvirea unei formări în 
cadrul Uniunii Europene, recunoscută 
de respectivul stat membru ca având 
nivel echivalent şi care conferă 
titularului aceleaşi drepturi de acces 
la o profesie sau de exercitare a 
acesteia ori care pregăteşte pentru 
exercitarea respectivei profesii. 
    (2) Este asimilată titlului de 
calificare, în aceleaşi condiţii ca cele 
prevăzute la alin. (1), orice calificare 
profesională care, fără a îndeplini 
cerinţele prevăzute de actele cu 
putere de lege sau de actele 
administrative ale statului membru 
de origine pentru accesul la o 
profesie ori pentru exercitarea unei 
profesii, conferă titularului său 
drepturi câştigate în temeiul 
respectivelor dispoziţii. În special, în 
cazul în care statul membru de 
origine ridică nivelul de formare 
necesar pentru a avea acces la o 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

profesie sau pentru a o exercita, iar 
o persoană care a urmat o formare 
anterioară, care nu îndeplineşte 
cerinţele noii calificări, beneficiază de 
drepturile câştigate în temeiul actelor 
cu putere de lege şi al actelor 
administrative, formarea anterioară 
este considerată de autorităţile 
competente române corespunzătoare 
nivelului noii formări din statul 
membru de origine." 
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14. După articolul 30 se 
introduce un nou articol, 
articolul 301, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 301. - (1) Persoanele care 
beneficiază de recunoaşterea 
calificărilor profesionale trebuie să 
aibă cunoştinţele de limba română în 
măsura în care sunt necesare 
exercitării profesiei respective. 
Evaluarea cunoştinţelor 
lingvistice nu face parte din 
procedura de recunoaştere. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 

4.  La articolul I, punctul 
14 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“14. După articolul 30 se 
introduc două noi articole, 
articolele 301 şi 302, cu 
următorul cuprins: 
«Art. 301. - (1) Persoanele 
care beneficiază de 
recunoaşterea calificărilor 
profesionale trebuie să aibă 
cunoştinţele de limba română 
în măsura în care sunt 
necesare exercitării profesiei 
respective. 
 

 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 
 
 
S-a eliminat 
teza a doua a 
alin.(1), care 
devine articol de 
sine stătător. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

    (2) Verificarea cunoştinţelor 
lingvistice trebuie să respecte 
principiul proporţionalităţii şi să ia în 
considerare situaţia individuală a 
solicitantului. În acest scop, se 
acceptă orice certificat lingvistic şi 
orice alt mijloc de probă concludent." 
 

(2) Verificarea cunoştinţelor 
lingvistice, de către 
autorităţile competente, 
trebuie să respecte principiul 
proporţionalităţii şi să ia în 
considerare situaţia 
individuală a solicitantului. În 
acest scop, se acceptă orice 
certificat lingvistic sau orice 
alt mijloc de probă 
concludent. 
Art. 302. - Evaluarea 
cunoştinţelor lingvistice nu 
face parte din procedura de 
recunoaştere».     
 
Autori: Comisiile reunite 
 

 
 
Precizare 
necesară pentru 
o mai bună 
înţelegere a 
textului. 
 
 
 
Pentru o mai 
bună 
structurare a 
textului legii.  
Având o 
importanţă 
deosebită, 
precizarea 
respectivă a fost 
menţionată ca 
articol de sine 
stătător. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 
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15. La articolul 33 alineatul (1), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"a) dreptul de a utiliza titlul 
profesional acordat în România care 
corespunde acestei profesii, precum 
şi abrevierea acestuia în limba 
română;". 

 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 

 
 
 
 

Nemodificat 
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16. La articolul 34, alineatele (2) 
şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"(2) Pentru a accede la o profesie 
reglementată sau pentru a o exercita 
în România, solicitantul trebuie să 
depună o cerere în acest sens la 
autoritatea română competentă, 
care confirmă primirea dosarului 
solicitantului în termen de o lună de 
la data primirii sale şi îl informează, 
după caz, cu privire la lipsa oricărui 
document. Lista actelor necesare 
care pot fi solicitate în vederea 
obţinerii autorizaţiei de exercitare a 
unei profesii reglementate este 
prevăzută în anexa nr. 7. 
    (3) Procedura de examinare a 
cererii de către autoritatea română 

 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

competentă trebuie finalizată într-un 
termen cât mai scurt printr-o decizie 
motivată. Termenul nu poate fi mai 
mare de 3 luni de la data prezentării 
dosarului complet de către persoana 
interesată, putând fi prelungit cu o 
lună în cazul aplicării regimului 
general de recunoaştere a titlurilor 
de calificare şi al recunoaşterii 
experienţei profesionale." 
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Punctul 17, titlul capitolului 
 
17. După capitolul IV "Dispoziţii 
şi proceduri comune" se 
introduce un nou capitol, 
capitolul IV1, intitulat "Reguli 
speciale aplicabile în cazul 
prestării de servicii", cuprinzând 
articolele 351 - 356, cu următorul 
cuprins: 
"CAPITOLUL IV1 
Reguli speciale aplicabile în cazul 
prestării de servicii 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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Punctul 17, art. 351 

 
 

 
 
 

5. La articolul I punctul 17, 
alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 351 se modifică 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 
 
Art.351. - (1) Fără a aduce atingere 
dispoziţiilor speciale ale dreptului 
comunitar şi art. 352 şi 353, 
autorităţile române nu pot restrânge, 
din motive legate de calificările 
profesionale, libertatea de a presta 
servicii pe teritoriul României: 
    a) în cazul în care prestatorul este 
stabilit în mod legal într-un stat 
membru în scopul exercitării acelei 
profesii (denumit în continuare stat 
membru de stabilire); şi 
    b) în cazul deplasării prestatorului, 
dacă a exercitat această profesie în 
statul membru de stabilire pe o 
perioadă de cel puţin 2 ani în 
decursul ultimilor 10 ani anteriori 
prestării, atunci când profesia nu 
este reglementată în statul respectiv. 
Condiţia de exercitare a profesiei pe 
o perioadă de cel puţin 2 ani nu se 
aplică în cazul în care fie profesia, fie 
formarea profesională care dă 
dreptul la exercitarea profesiei este 
reglementată. 

 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 351. - (1) Dispoziţiile 
prezentului capitol se aplică 
exclusiv prestatorilor care 
se deplasează în România  în 
scopul exercitării, în mod 
temporar şi ocazional, a unei 
profesii reglementate. 
Caracterul temporar şi 
ocazional al prestării de 
servicii se evaluează de la caz 
la caz, în special în funcţie de 
durata prestării, frecvenţa, 
periodicitatea şi continuitatea 
sa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pentru logica şi 
claritatea 
textului, alin. 
(2) a devenit 
alin. (1), 
reformulat. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

(2) Dispoziţiile prezentului capitol se 
aplică exclusiv în cazul în care 
prestatorul se deplasează în 
România în scopul exercitării, în mod 
temporar şi ocazional, a profesiei 
menţionate la alin. (1). Caracterul 
temporar şi ocazional al prestării de 
servicii se evaluează de la caz la caz, 
în special în funcţie de durata 
prestării, de frecvenţa, periodicitatea 
şi continuitatea sa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Fără a aduce atingere 
dispoziţiilor speciale ale 
dreptului comunitar şi art. 352 
şi 353, autorităţile române nu 
pot restrânge, din motive 
legate de calificările 
profesionale, libertatea de a 
presta servicii pe teritoriul 
României: 
a) în cazul în care prestatorul 
este stabilit în mod legal într-
un stat membru în scopul 
exercitării acelei profesii, 
denumit în continuare stat 
membru de stabilire; 
 b) în cazul deplasării 
prestatorului, dacă a exercitat 
această profesie în statul 
membru de stabilire pe o 
perioadă de cel puţin 2 ani în 
decursul ultimilor 10 ani 
anteriori prestării, atunci când 
profesia nu este reglementată 
în statul respectiv. Condiţia de 
exercitare a profesiei pe o 
perioadă de cel puţin 2 ani nu 
se aplică în cazul în care fie 

Pentru logica şi 
claritatea 
textului, alin. 
(1) a devenit 
alin. (2). 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În cazul deplasării prestatorului 
în România, acesta trebuie să 
respecte normele de conduită cu 
caracter profesional, legislativ sau 
administrativ care sunt direct legate 
de calificările profesionale, precum 
definiţia profesiei, utilizarea titlurilor 
şi abaterile profesionale grave care 
au o legătură directă şi specifică cu 
protecţia şi siguranţa consumatorilor, 
precum şi dispoziţiile disciplinare 
aplicabile în România profesioniştilor 
care exercită aceeaşi profesie. 
 

 
 
 
 

profesia, fie formarea 
profesională care dă dreptul la 
exercitarea profesiei, este 
reglementată.” 
 
Autor: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport 
 
 
 
 

Alin.(3) nemodificat. 
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Punctul 17, art. 352 

 

Art. 352. - Autorităţile române 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

exceptează prestatorii de servicii 
stabiliţi într-un alt stat membru de 
cerinţele impuse profesioniştilor 
stabiliţi pe teritoriul său în ceea ce 
priveşte: 
    a) autorizarea de către o 
organizaţie profesională sau un 
organism profesional, înregistrarea 
sau afilierea la acestea. Autorităţile 
române pot solicita fie înregistrarea 
temporară automată, fie afilierea pro 
forma la o astfel de organizaţie sau 
organism profesional, cu condiţia ca 
aceasta să nu întârzie sau să 
complice în vreun fel prestarea 
serviciilor şi să nu atragă cheltuieli 
suplimentare pentru prestatorul de 
servicii. O copie a declaraţiei şi, după 
caz, a reînnoirii menţionate la art. 
353 alin. (1), însoţite, pentru 
profesiile care au implicaţii în materie 
de sănătate sau de siguranţă publică 
prevăzute la art. 354 sau care 
beneficiază de recunoaştere 
automată, de o copie a 
documentelor prevăzute la art.353 
alin. (3), sunt trimise de către 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

autoritatea competentă organizaţiei 
sau organismului profesional 
competent şi aceasta constituie o 
înregistrare temporară automată sau 
o afiliere pro forma în acest scop; 
    b) înregistrarea la un organism de 
securitate socială de drept public, în 
scopul stabilirii, cu un asigurător, a 
conturilor aferente activităţilor 
exercitate în beneficiul persoanelor 
asigurate. Cu toate acestea, 
prestatorul de servicii informează 
organismul menţionat la lit. b), în 
prealabil sau, în cazuri de urgenţă, 
ulterior, cu privire la serviciile pe 
care le-a prestat. 
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Punctul 17, art. 353 

 
Art.353. - (1) Autorităţile competente 
române solicită ca, atunci când 
prestatorul se deplasează pentru 
prima dată dintr-un stat membru în 
România pentru a furniza servicii, să 
fie informate în acest sens, în 
prealabil, printr-o declaraţie scrisă 
care să cuprindă informaţiile privind 
acoperirea asigurării sau alte 

 
 
 

Nemodificat 

 
 
 

Alin. (1) nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

mijloace de protecţie personală ori 
colectivă privind răspunderea 
profesională. Declaraţia se 
reînnoieşte o dată pe an în cazul în 
care prestatorul intenţionează să 
furnizeze servicii, temporar sau 
ocazional, în România, în decursul 
anului respectiv. Prestatorul poate 
prezenta această declaraţie prin 
orice mijloace. 
 
 
 
 
 
    (2) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), prin legi speciale cu privire 
la profesii reglementate se poate 
renunţa la condiţia depunerii 
declaraţiei. 
 
    (3) Pentru prima prestare de 
servicii sau în cazul unei schimbări 
materiale privind situaţia stabilită în 
documente, autorităţile competente 
române solicită ca declaraţia să fie 
însoţită de următoarele documente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La articolul I punctul 17, 
alineatele (2) şi (4) ale 
articolului 353 se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins: 
„(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), prin 
reglementări speciale se 
poate renunţa la condiţia 
depunerii declaraţiei.   
 

 
Alin.(3) nemodificat 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o 
reglementare 
flexibilă în viitor. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

    a) o dovadă a cetăţeniei 
prestatorului; 
    b) o atestare care să certifice că 
titularul este stabilit legal într-un stat 
membru în scopul exercitării 
activităţilor în cauză şi că nu îi este 
interzisă exercitarea acestora, nici 
măcar temporar, la momentul 
eliberării atestării; 
    c) o dovadă a calificărilor 
profesionale; 
    d) în cazul prevăzut la art. 351 
alin. (1), lit. b), dovada, prin orice 
mijloace, că prestatorul a exercitat 
activităţile în cauză pe o perioadă de 
cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 
10 ani; 
    e) în ceea ce priveşte profesiile 
din domeniul securităţii, dovada 
inexistenţei unor condamnări penale, 
în cazul în care autorităţile 
competente solicită aceasta şi 
cetăţenilor români. 
 
    (4) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (3), prin legi speciale cu privire 
la profesii reglementate se poate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (3), prin 
reglementări speciale se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o 
reglementare 
flexibilă în viitor. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

renunţa în tot sau în parte la 
solicitarea acestor documente. 
 
 
 
 
 
    (5) Prestarea serviciilor se 
realizează cu titlul profesional din 
statul membru de stabilire, atunci 
când există un astfel de titlu în 
respectivul stat membru pentru 
activitatea profesională în cauză. 
Acest titlu se indică în limba oficială 
sau în una dintre limbile oficiale ale 
statului membru de stabilire, de o 
manieră în care să se evite orice 
confuzie cu titlul profesional din 
România. În cazul în care nu există 
un astfel de titlu profesional în statul 
membru de stabilire, prestatorul 
indică titlul de calificare în limba 
oficială sau în una dintre limbile 
oficiale ale respectivului stat 
membru. Prin excepţie, în cazul 
profesiilor pentru care se aplică 
recunoaşterea automată, prestarea 

poate renunţa în tot sau în 
parte la solicitarea acestor 
documente.” 
 
Autor: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport 
 
 

Alin. (5) nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

serviciilor se realizează cu titlul 
profesional din România. 
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Punctul 17, art. 354, 355, 356 

 
Art. 354. - (1) În cazul profesiilor 
reglementate, cu implicaţii în materie 
de sănătate sau de siguranţă 
publică, care nu beneficiază de 
recunoaştere automată, autorităţile 
competente române vor realiza o 
verificare a calificărilor profesionale 
ale prestatorului de servicii, înainte 
de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este 
posibilă numai în cazul în care 
obiectivul său este să evite daune 
grave pentru sănătatea sau 
siguranţa beneficiarului serviciului, 
ca urmare a lipsei calificării 
profesionale a prestatorului, şi cu 
condiţia să nu depăşească ceea ce 
este necesar în acest scop. Lista 
profesiilor pentru care se aplică 
această prevedere este prevăzută de 
anexa nr.8. 
    (2) În termen de cel mult o lună 
de la data primirii declaraţiei şi a 

 
 

Art. 354, 355 şi 356  

 
Nemodificate 

 
 

Art. 354, 355 şi 356  

 

Nemodificate 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

documentelor însoţitoare, autoritatea 
competentă informează prestatorul 
fie cu privire la decizia de a nu 
proceda la verificarea calificărilor 
acestuia, fie cu privire la rezultatul 
verificării. În cazul întâmpinării unor 
dificultăţi care ar putea conduce la o 
întârziere, autoritatea competentă 
informează prestatorul, în termen de 
o lună de la primirea declaraţiei şi 
documentelor, cu privire la motivele 
întârzierii, precum şi la timpul 
necesar pentru a ajunge la o decizie, 
care trebuie luată în termen de două 
luni de la data primirii documentaţiei 
complete. 
    (3) În cazul unei diferenţe 
semnificative între calificările 
profesionale ale prestatorului şi 
formarea cerută în România, în 
măsura în care această diferenţă 
este de natură să aducă atingere 
sănătăţii sau siguranţei publice, 
autorităţile competente române dau 
prestatorului posibilitatea de a 
demonstra că a dobândit 
cunoştinţele şi competenţele lipsă, în 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

special printr-o probă de aptitudini. 
În orice caz, prestarea serviciilor 
trebuie să fie posibilă în termen de o 
lună de la data deciziei adoptate în 
concordanţă cu alin. (2). 
    (4) În lipsa unei reacţii din partea 
autorităţii competente în termenele 
stabilite la alineatele anterioare, 
serviciile pot fi prestate. 
    (5) În cazul în care calificările au 
fost verificate în temeiul prezentului 
articol, serviciile sunt prestate cu 
titlul profesional din România. 
 
Art. 355. - În cazul în care prestarea 
se realizează cu titlul profesional din 
statul membru de stabilire sau cu 
titlul de calificare al prestatorului de 
servicii, autorităţile competente 
române pot solicita prestatorului să 
furnizeze destinatarului serviciilor 
următoarele informaţii: 
  a) în cazul în care prestatorul este 
înregistrat într-un registru comercial 
sau într-un alt registru public similar, 
registrul în care este înregistrat şi 
numărul de înregistrare ori alte 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

mijloace echivalente de identificare 
prevăzute în respectivul registru; 
  b) în cazul în care activitatea face 
obiectul unui regim de autorizare în 
statul membru de stabilire, 
coordonatele autorităţii competente 
de supraveghere; 
  c) orice organizaţie profesională sau 
orice organism similar la care este 
înregistrat prestatorul; 
  d) titlul profesional sau, atunci când 
un astfel de titlu nu există, titlul de 
calificare a prestatorului şi statul 
membru în care a fost obţinut; 
   e) în cazul în care prestatorul este 
plătitor de TVA, codul de înregistrare 
atribuit conform art. 153 sau, după 
caz, art. 1531 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, ori codul de înregistrare 
similar, atribuit de autorităţile 
competente dintr-un alt stat 
membru; 
   f) informaţii privind acoperirea 
asigurărilor sau alte mijloace de 
protecţie personală ori colectivă 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

privind responsabilitatea 
profesională. 
Art. 356. - (1) Autorităţile 
competente române pot solicita 
autorităţilor competente din statul 
membru de stabilire, pentru fiecare 
prestare de servicii, orice informaţii 
relevante privind legalitatea stabilirii 
şi buna conduită a prestatorului, 
precum şi absenţa unor sancţiuni 
disciplinare sau penale cu caracter 
profesional. Atunci când România 
este stat membru de origine, 
autorităţile competente române 
comunică autorităţilor competente 
ale statului membru gazdă 
informaţiile solicitate cu privire la 
legalitatea stabilirii şi buna conduită 
a prestatorului, precum şi absenţa 
unor sancţiuni disciplinare sau penale 
cu caracter profesional, în 
conformitate cu art. 37 alin. (4). 
    (2) În cazul în care prestatorul 
este membru într-o organizaţie 
profesională şi în condiţiile respectării 
depline a dispoziţiilor cu privire la 
protecţia datelor personale, 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

autorităţile competente din România 
pot solicita cadrul profesional. 
    (3) Destinatarul unui serviciu 
poate formula o plângere împotriva 
prestatorului de servicii, în condiţiile 
legii române. 
    (4) Autorităţile competente 
asigură schimbul tuturor informaţiilor 
necesare pentru ca plângerea unui 
destinatar al unui serviciu formulată 
împotriva unui prestator de servicii 
să fie tratată în mod corect. 
Destinatarul este informat cu privire 
la rezultatul plângerii." 
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18. Articolul 37 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
"Art. 37. - (1) Autorităţile române 
competente prevăzute în anexa nr. 3 
vor lua măsurile necesare pentru 
aplicarea prezentei legi, în termen 
de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a acesteia, informând în 
acest sens Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, desemnat 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. La articolul I punctul 18, 
alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 37 se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins: 
“Art. 37. - (1) Autorităţile 
române competente 
prevăzute în anexa nr. 3 vor 
lua măsurile necesare pentru 
aplicarea prezentei legi, 
informând în acest sens 
Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Tineretului, desemnat 

 
 
 
 
 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.  
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

coordonator naţional. 
 
    (2) Autorităţile române prevăzute 
în anexa nr. 3 fac parte din Sistemul 
informatic pentru piaţă internă (IMI) 
şi duc la îndeplinire obligaţiile 
prevăzute în acest sens. Sistemul 
informatic pentru piaţă internă 
reprezintă mecanismul de cooperare 
administrativă creat, la nivel 
european, în domeniul pieţei interne, 
aplicabil în cadrul procedurii de 
recunoaştere a calificărilor 
profesionale. 
 
 
 
   (3) Autorităţile competente din 
România şi din statele membre fac 
schimb de informaţii privind 
sancţiunile disciplinare sau penale 
care au fost aplicate ori privind alte 
fapte specifice grave care pot avea 
consecinţe asupra exercitării 
activităţilor specifice, cu respectarea 
legislaţiei privind protecţia datelor cu 
caracter personal şi cu respectarea 

 
 

coordonator naţional. 
 
(2) Autorităţile române 
prevăzute în anexa nr. 3 fac 
parte din Sistemul Informatic 
pentru Piaţă Internă – IMI - 
şi aduc la îndeplinire obligaţiile 
prevăzute în acest sens. 
Sistemul Informatic pentru 
Piaţă Internă reprezintă 
mecanismul de cooperare 
administrativă creat, la nivel 
european, în domeniul pieţei 
interne, aplicabil în cadrul 
procedurii de  recunoaştere a 
calificărilor profesionale. 
 
Autori: Comisiile reunite 
 

Alin. (3) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
S-a eliminat 
termenul de 30 
de zile pentru 
corelare cu art. 
II din prezenta 
lege de 
aprobare. 
 
 
 
Pentru aplicarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

obligaţiei de confidenţialitate. 
   (4) Autorităţile competente 
române, atunci când România este 
stat membru de origine, examinează 
veridicitatea faptelor şi decid cu 
privire la natura şi amploarea 
investigaţiilor pe care trebuie să le 
realizeze şi comunică statului 
membru gazdă concluziile rezultate 
din informaţiile transmise. 
   (5) Autorităţile competente din 
România şi din celelalte state 
membre, organismele şi alte 
persoane juridice asigură 
confidenţialitatea informaţiilor 
transmise". 

 
 
 

Alin. (4) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alin. (5) nemodificat 
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19. După articolul 37 se 
introduce un nou articol, 
articolul 371, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 371. - (1) Centrul Naţional de 
Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor este punct de contact 
pentru furnizarea de informaţii 
privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale şi pentru sprijinirea 
cetăţenilor în realizarea drepturilor 

 
 
 
 

Nemodificat 

 
 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

conferite de legislaţia română în 
domeniu. 
(2) Centrul Naţional de Recunoaştere 
şi Echivalare a Diplomelor 
colaborează cu celelalte puncte de 
contact şi autorităţi competente din 
statele membre." 
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20. Articolul 38 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art. 38. - Anexele nr. 1 - 8 fac parte 
integrantă din prezenta lege." 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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21. Anexele nr. 1 - 6 se modifică 
şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 
6 la prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 

 
Nemodificat 

 

 
Nemodificat 
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22. După anexa nr. 6 se introduc 
două noi anexe, anexele nr. 7 şi 
8, având cuprinsul prevăzut în 
anexele nr. 7 şi 8 la prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 

 
Nemodificat 

 

 
Nemodificat 
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Art.II. - Legea nr. 200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru 

 
Nemodificat 

8. Articolul II se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art. II. - Legea nr. 200/2004 
privind recunoaşterea 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

profesiile reglementate din România, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 500 din 3 
iunie 2004, cu modificările ulterioare, 
precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se va 
republica, după aprobarea acesteia 
prin lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile 
reglementate din România, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 500 
din 3 iunie 2004, cu 
modificările ulterioare, precum 
şi cu modificările şi 
completările aduse prin 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se va republica în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după 
aprobarea acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare.” 
 
Autor: Comisiile reunite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.  
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Prezenta ordonanţă de urgenţă 
transpune dispoziţiile art. 1 - 15 şi 
ale art. 50 - 59 din Directiva 
Consiliului 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor 
profesionale conform sistemului 
general european de recunoaştere, 
în condiţiile exercitării libertăţii de 
stabilire şi a libertăţii de prestare a 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

serviciilor, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene L 
255 din 30 septembrie 2005. 
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ANEXA Nr. 1 

 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Anexa nr. 2, punctul A 
 
ANEXA Nr. 2 
 
LISTA profesiilor reglementate în 
România 
 
A. Profesiile reglementate care 
necesită cel puţin 3 ani de studii 
superioare (diplomă a unei 
universităţi sau a unui colegiu 
universitar): 
............................................ 
 

 
Nemodificată 

 
 
 
 
 
 
 
 
Preambul nemodificat  
 
 
 
 
Lit. a) – x) nemodificate 
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9. La Anexa nr.2 punctul A, 
după litera x) se introduc 
două noi litere, litere y) şi z) 
cu următorul cuprins: 

Corelare cu 
legislaţia în 
vigoare, 
respectiv cu 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

__ __ „y) geodez; 
  z) interpret limbaj 
mimico-gestual.” 
 
Autori: Comisiile reunite 
 

Legea nr. 
16/2007 privind 
organizarea şi 
exercitarea 
profesiei de 
geodez, 
conform căreia 
profesia de 
geodez este 
recunoscută ca 
profesie liberală 
şi Legea nr. 
448/2006 
privind protecţia 
şi promovarea 
drepturilor 
persoanelor cu 
handicap. 

 
38 

Anexa nr. 2, punctul B 
 
B. Profesiile reglementate pentru 
care durata de studii este inferioară 
duratei de 3 ani de studii superioare: 
a) ......................................... 
b) ........................................ 
 
 

 
 
 

Nemodificată 

 
 
 

Preambul nemodificat 
 
 

Lit. a) – b) nemodificate 
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Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 
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Anexa nr. 2, litera B, lit. c) 
 
 
c) detectiv particular; agent de pază, 
control acces, ordine şi intervenţie; 
agent de protecţie, însoţire şi 
gardare persoane fizice şi valori; 
tehnician pentru sistemele de 
detecţie, supraveghere video şi de 
monitorizare, control acces şi 
comunicaţii; operator dispecer 
sisteme de monitorizare şi pentru 
aparatură de control; conducător 
societate de pază şi protecţie; 
conducător societate de instalare 
sisteme de alarmă; instructor în 
poligonul de tir; pirotehnist pentru 
focuri de artificii; 
 

 
 
 
 

__ 

10. La Anexa nr. 2 punctul 
B, litera c) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„c) detectiv particular; agent 
de pază, control acces, ordine 
şi intervenţie; agent de 
protecţie, însoţire şi gardare 
persoane fizice şi valori; 
tehnician pentru sistemele de 
detecţie, supraveghere video 
şi de monitorizare, control 
acces şi comunicaţii; operator 
dispecer sisteme de 
monitorizare şi pentru 
aparatură de control; 
conducător societate de pază 
şi protecţie; conducător 
societate de instalare sisteme 
de alarmă; instructor în 
poligonul de tir; artificier; 
pirotehnist pentru focuri de 
artificii;” 
 
Autor: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare 
cu legislaţia în 
vigoare. 
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Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 
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Anexa nr. 2, punctul B, lit. d) - h) 
 
................................................ 
 

 
__ 

Lit. d) - h) nemodificate  
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__ 

 
__ 

11. La Anexa nr. 2 punctul 
B, după litera h) se 
introduc două noi litere, 
literele i), j), cu următorul 
cuprins: 
„i) geodez; 
  j) interpret limbaj specific 
persoanei cu 
surdocecitate;” 
  
Autori: Comisiile reunite 
 

Corelare cu 
Legea nr. 
16/2007 privind 
organizarea şi 
exercitarea 
profesiei de 
geodez şi cu 
modificarea 
propusă 
anterior. 
Corelare cu 
Legea nr. 
448/2006 
privind protecţia 
şi promovarea 
drepturilor 
persoanelor cu 
handicap. 
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Anexa nr. 3, punctul A 
 
ANEXA Nr. 3 
 
LISTA autorităţilor competente 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

corespunzătoare fiecărei profesii 
reglementate în România 
 
A. Profesiile reglementate care 
necesită cel puţin 3 ani de studii 
superioare (diplomă a unei 
universităţi sau a unui colegiu 
universitar): 
............................................. 
 
 
 
    f) Ministerul Economiei şi 
Finanţelor - consultant fiscal; 
............................................. 
 
    s) Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse - asistent social; 
............................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La anexa nr. 3, litera s) a 
punctului A va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
„s) Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali;” 

 
 
 
Preambul nemodificat  
 
 
Lit. a) – e) nemodificate 
 
11. La Anexa nr. 3 punctul 
A, literele f) şi s) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„f) Camera Consultanţilor 
Fiscali – consultant fiscal; 
...........................................
.. 
s) Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali -  asistent 
social;” 
 
Autori: Comisiile reunite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare 
cu legislaţia în 
vigoare. 
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__ 

 
__ 

12. La Anexa nr. 3 punctul A, 
după litera x) se introduc 
două noi litere, literele y) şi 
z), cu următorul cuprins: 
 
„y) Ordinul Geodezilor – 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.  
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Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

geodez. 
  z) Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu 
Handicap – interpret 
limbaj mimico-gestual.” 
 
Autori: Comisiile reunite 

 
 
Pentru corelare 
cu legislaţia în 
vigoare. 
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Anexa nr. 3, litera B 
  
B. Profesiile reglementate pentru 
care durata de studii este inferioară 
duratei de 3 ani de studii superioare: 
a) ............................................ 
b) ............................................ 
 

 
 
 

Nemodificată 

 
 
 
Preambul nemodificat  
 
 
Lit.a) – b) nemodificate 
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Anexa nr. 3, litera B, lit. c) 
 
c) Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative - Inspectoratul 
General al Poliţiei Române - detectiv 
particular; agent de pază, control 
acces, ordine şi intervenţie; agent de 
protecţie, însoţire şi gardare 
persoane fizice şi valori; conducător 
societate de pază şi protecţie; 
conducător societate de instalare 
sisteme de alarmă, tehnician pentru 

 
__ 

13. La Anexa nr. 3 punctul 
B, litera c) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
“c) Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative - 
Inspectoratul General al 
Poliţiei Române - detectiv 
particular; agent de pază, 
control acces, ordine şi 
intervenţie; agent de 
protecţie, însoţire şi gardare 
persoane fizice şi valori; 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.  
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

sistemele de detecţie, supraveghere 
video şi de monitorizare, control 
acces şi comunicaţii; operator 
dispecer sisteme de monitorizare şi 
pentru aparatură de control; 
instructor în poligonul de tir; 
pirotehnist pentru focuri de artificii; 

conducător societate de pază 
şi protecţie; conducător 
societate de instalare sisteme 
de alarmă, tehnician pentru 
sistemele de detecţie, 
supraveghere video şi de 
monitorizare, control acces şi 
comunicaţii; operator dispecer 
sisteme de monitorizare şi 
pentru aparatură de control; 
instructor în poligonul de tir; 
artificier; pirotehnist pentru 
focuri de artificii;” 
 
Autor: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare 
cu legislaţia în 
vigoare. 
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__ 

 
__ 

14. La Anexa nr. 3 punctul 
B, după litera h) se 
introduc două noi litere, 
literele i) şi j), cu 
următorul cuprins: 
„i) Ordinul Geodezilor – 
geodez; 
  j) Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu 
Handicap – interpret 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.   
 
 
Pentru corelare 
cu legislaţia în 
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Text 
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Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

limbaj specific persoanei 
cu surdocecitate;” 
  
Autori: Comisiile reunite 
 

vigoare. 
 

47 Anexa nr. 4 Nemodificată Nemodificată  

48 Anexa nr. 5  Nemodificată Nemodificată  

49 
 

Anexa nr. 6 Nemodificată Nemodificată  

50 Anexa nr. 7  Nemodificată Nemodificată  

51 Anexa nr. 8 Nemodificată Nemodificată  
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__ 

 
__ 

Art. II. - Obligaţia 
prevăzută la art. 37 alin. 
(1) din Legea nr. 
200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor 
şi calificărilor profesionale 
pentru profesiile 
reglementate din România, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse 
prin prezenta lege, se 
îndeplineşte în termen de 

 
 
Este necesară 
reglementarea 
unui termen 
pentru 
îndeplinirea 
acestei obligaţii. 
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crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

60 de zile de la data 
intrării în vigoare a 
prezentei legi.” 
 
Autori: Comisiile reunite 

 

               PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE, 
  Prof. univ. dr.  Petre POPEANGĂ      Gheorghe BARBU 
 
    
 
 
   SECRETAR,         SECRETAR, 
   Mihai Radan        Kerekes Károly 
 
 
 
 
         Consilieri, 
 
   Vasile Năstăsescu          Elena Mesaroş 
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