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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

Hotărâre privind desemnarea coordonatorului național și a utilizatorilor pentru baza 

de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate - RegProf 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În baza Legii nr. 200/25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 

pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, care 

transpune dispozițiile privind sistemul general de recunoaștere și sistemul recunoașterii 

automate a experienței profesionale din Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea 

calificărilor profesionale, revizuită, Coordonatorul naţional pentru recunoașterea 

calificărilor profesionale comunică Comisiei Europene şi statelor membre lista profesiilor 

reglementate şi autorităţile competente corespunzătoare fiecăreia; potrivit aceleiași Legi, 

Ministerul Educației și Cercetării prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor este Coordonatorul naţional pentru recunoașterea calificărilor profesionale. 

Autorităţile competente reprezintă orice autoritate publică sau organism profesional cu 

rol de reglementare, autorizare ori control, la nivel central sau local, cu competenţe 

specifice în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale care dau dreptul la 

exercitarea unei profesii reglementate în România. 

Până la elaborarea prezentului act normativ, autoritățile competente menționate mai 

sus aveau obligația de a introduce sau înregistra informațiile necesare privind 

profesiile reglementate în baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate 

din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din 

Confederația Elvețiană - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/ 

(denumită în continuare RegProf) în conformitate cu prevederile generale din Legea nr. 

200/2004 și cu solicitările Comisiei Europene, în absența unui act normativ specific care 

să reglementeze această activitate. 

În acest context, în urma evaluării îndeplinirii de către România a obligațiilor care 

derivă din transpunerea și implementarea Directivei 2005/36/CE, Comisia Europeană a 

declanșat împotriva României două (2) proceduri de infringement care privesc, în mod 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/
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direct, și RegProf, respectiv: 

(1) Cauza 2018/2182: 

- În Scrisoarea de punere în întârziere, Comisia Europeană a constatat, la punctul 

2.1.1: ”Comisia ar dori să le reamintească autorităților din România obligația care le revine în 

temeiul articolului 59 alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE de a notifica o listă de profesii 

reglementate existente și de a actualiza această listă. În acest sens, Comisia constată că 

informațiile necesare pentru o serie de profesii nu au fost încă furnizate de autoritățile române 

în baza de date creată de Comisie care trebuie să dețină toate informațiile care îi sunt 

comunicate în temeiul Directivei 2005/36/CE (denumită în continuare „baza de date a 

profesiilor reglementate”).Comisia încurajează autoritățile române să ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că informații solicitate și actualizate cu privire la modificările în 

ceea ce privește reglementarea profesiilor sunt furnizate de către autoritățile competente în 

mod constant și pentru toate profesiile în baza de date a profesiilor reglementate”. 

- În Avizul motivat, Comisia Europeană a constatat, la punctul 3.1: ”Având în vedere că, 

la 8 februarie 2019, lipseau în continuare evaluările proporționalității pentru o serie de 

profesii, cum ar fi: Boli infecțioase, Anestezie și terapie intensive, Alergologie și imunologie 

clinică, Anatomie patologică, medic (formare de bază în medicină), Cadru didactic în 

învățământul superior, Chirurgie Orală și Maxilo-facială, Chirurgie pediatrică, Chirurgie 

plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, Chirurgie toracică, Chirurgie vasculară, 

Dermatovenerologie, Endocrinologie, Farmacologie clinică, Gastroenterologie, Genetică 

medicală, Geriatrie și gerontologie, Hematologie, Medic specialist medicină de familie, 

Medicină de laborator, Medicină de urgență, Medicină internă, Medicina muncii, Medicină 

nucleară, Nefrologie, Neurochirurgie, Neurologie, Obstetrică-ginecologie, Oftalmologie, 

Oncologie medicală, Ortopedie și traumatologie, Otorinolaringologie, Pediatrie, Pneumologie, 

Psihiatrie, Psihiatrie pediatrică, Radiologie-imagistică medicală, Radioterapie, Reabilitare 

Medicală, Restaurator, Reumatologie, Sănătate publică și management, Specialist în Chirurgie 

dento-alveolară, Specialist în Parodontologie, Specialist în Pedodonție, Specialist în Protetică 

Dentară sau urologie, Comisia își menține evaluarea conform căreia România nu și-a 

îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 59 alineatele (3) și (5) din Directiva 

2005/36/CE în ceea ce privește transmiterea rezultatelor evaluării proporționalității efectuate 

pentru fiecare profesie reglementată în România”. 

(2)   Cauza (2018) 2303: 

-  În Scrisoarea de punere în întârziere, Comisia Europeană a constatat, la punctul 2.1.1:                        

”Potrivit unei evaluări a măsurilor de punere în aplicare notificate, nicio dispoziție din 

legislația română nu pare să asigure faptul că activitățile profesionale desfășurate de membrii 

unei asociații sau organizații enumerate în anexa I la Directiva 2005/36/CE sunt considerate 

profesii reglementate. Articolul 2 alineatul (3) Legea nr. 200/2004 se aplică numai profesiilor 

recunoscute de legislația română [a se vedea litera (b) din dispoziția respectivă]. Prin urmare, 

nicio dispoziție din legislația română nu garantează că activitățile profesionale desfășurate de 
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membrii unei asociații sau organizații enumerate în anexa I la Directiva 2005/36/CE sunt 

considerate profesii reglementate.” 

- În Avizul motivat, Comisia Europeană, la punctul 3 a) ii), ”își menține evaluarea 

conform căreia, în așteptarea adoptării unei dispoziții juridice în legislația română referitoare la 

baza de date a profesiilor reglementate pentru a verifica statutul unei profesii reglementate în 

alt stat membru al UE, legislația română nu pune în aplicare în mod corespunzător articolul 3 

alineatul (2) paragraful 1 din Directiva 2005/36/CE”. 

 

2. Schimbări preconizate 

 Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare desemnarea coordonatorului național și 

a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate – RegProf, 

aprobarea activităților de înregistrare a profesiilor reglementate din România și cooperarea 

administrativă cu Comisia Europeană și autoritățile competente din alte state membre  ale 

Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană. 

Principalele prevederi introduse de prezentul act normativ, în vederea asigurării conformității 

cu dreptul Uniunii Europene, vizează: 

- Desemnarea Coordonatorului național RegProf și a utilizatorilor RegProf, 

- Enumerarea principalelor activități derulate de Coordonatorul național RegProf,  

- Enumerarea principalelor activități derulate de utilizatorii RegProf,   

- Rolul autorităților competente de recunoaștere a calificărilor profesionale care 

dau dreptul, în statul de origine, la exercitarea uneia din profesiile reglementate 

înregistrată de autoritățile statului respectiv în RegProf, 

- Respectarea obligației de cooperare administrativă cu autoritățile competente 

din alte state membre și cu Comisia Europeană. 

Prezentul act normativ va asigura completarea corectă, completă și în timp util a 

RegProf de către autoritățile competente române și utilizarea acesteia în scopul 

recunoașterii calificărilor profesionale din alte state membre. 

Scopul indirect al prezentului act normativ este acela de a asigura și facilita libera 

circulație a profesioniștilor din/înspre România în vederea accesului la piața forței de 

muncă din România și, respectiv, din celelalte state membre.  

3. Alte informaţii 

Adoptarea de urgență a prezentului proiect se impune în vederea finalizării procedurilor 

de infringement și pentru evitarea sesizării, de către Comisia Europeană, a Curții de 

Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor menționate la punctul 1, în 

baza art. 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ratificat de România 

prin Legea nr. 13/7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a 

Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, 

semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007. 

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

1. Impact macro-economic 

Prezentul act normativ nu are impact macro-economic. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra sarcinilor administrative. 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii. 

3. Impact social 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului social. 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 

5. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat  

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

patru ani 

Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări 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) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 
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ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 

act normativ; 

Nu este cazul. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Autoritățile competente pentru profesiile reglementate vor adopta norme interne 

pentru:  

- desemnarea utilizatorilor RegProf și  

- recunoașterea calificărilor profesionale care dau dreptul, în statul de origine, la 

exercitarea uneia din profesiile reglementate înregistrată de autoritățile statului 

respectiv în RegProf, 

precum și orice alte reglementări interne obligatorii la nivel național în vederea 

asigurării conformității cu dreptul Uniunii Europene. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 
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publice 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare: 

Prezentul act normativ asigură conformitatea cu: 

- Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 

privind recunoașterea calificărilor profesionale, revizuită; 

- Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 

octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de 

informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ( 

„Regulamentul IMI”), cu modificările și completările ulterioare; 

 - Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind serviciile în cadrul pieței interne. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Hotărârea Curții din 20 iunie 2002, Gerard Mulligan și alții împotriva Minister for 

Agriculture and Food, Ireland și Attorney General, Cauza C-313/99; 

Hotărârea Curții  din 17 decembrie 2009, Angelo Rubino împotriva Ministero 

dell'Università e della Ricerca, Cauza C-586/08; 

Hotărârea Curții din 23 octombrie 2008, Comisia Comunităților Europene împotriva 

Regatului Spaniei, Cauza C-286/06; 

Hotărârea Curții din 4 mai 2017, Proces penal împotriva lui Luc Vanderborght, Cauza                         

C-339/15. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 

făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare 

internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicate  

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de 
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act normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

În elaborarea proiectului de act normativ a fost respectată procedura transparenței 

decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
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1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Autoritățile competente pentru profesiile reglementate vor adopta măsurile necesare 

punerii în aplicare a proiectului de act normativ prin extinderea competenţelor 

existente, acolo unde este cazul. 

2. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

       

Având în vedere cele de mai sus, supunem avizării prezentul proiect de hotărâre a 

guvernului privind desemnarea coordonatorului național și a utilizatorilor pentru 

baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate - RegProf. 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII  

 

Monica Cristina ANISIE 


