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ORDONANȚĂ 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de 

proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii 

Având în vedere Scrisoarea Comisiei Europene de punere în întârziere din 2.12.2021 

(INFR(2021)2196 C(2021)8034 final), prin care s-a declanșat împotriva României o procedură 

de infringement (cauza 2021/2196) având drept obiect neîndeplinirea unor obligații ce îi revin 

în temeiul Directivei (UE) 2018/958 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de 

adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii; 

Luând în considerare statutul României de țară membră a Uniunii Europene care decurge din 

Tratatul de aderare ratificat prin Legea nr. 157/24 mai 2005 pentru ratificarea Tratatului dintre 

Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, 

Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica 

Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al 

Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica 

Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, 

Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state 

membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii 

Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 

2005 și care impune îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor asumate; 

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. 

Articol unic. Legea nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior 

adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

1. În cuprinsul legii, sintagma „autoritățile publice” se înlocuiește cu sintagma „autoritățile 

publice, asociațiile și organismele profesionale, în a căror arie de competență se circumscrie 

profesia reglementată sau care urmează a se reglementa”. 

2. În cuprinsul legii, sintagmele „dispoziții legale” și „dispoziții legislative” se înlocuiesc cu 

sintagma „dispoziții”. 

3. După alineatul (6) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), care vor 

avea următorul cuprins:  

„(7) Coordonatorul național monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi de către  
autoritățile publice, asociațiile și organismele profesionale, în a căror arie de competență se 

circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa și elaborează, la fiecare 2 

(doi) ani, un raport de monitorizare.  

(8) În cazul în care, prin raportul de monitorizare, se constată nerespectarea de către autoritățile 

publice, asociațiile și organismele profesionale, în a căror arie de competență se circumscrie 

profesia reglementată sau care urmează a se reglementa a dispozițiilor prezentei legi, acestea 

au obligația de a adopta măsuri în vederea conformării cu principiul proporționalității, la 

solicitarea coordonatorului național.” 
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4.  Alineatul (5) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  

(5) „Înainte de a introduce dispoziții noi sau a le modifica pe cele existente, autoritățile publice, 

asociațiile și organismele profesionale, în a căror arie de competență se circumscrie profesia 

reglementată sau care urmează a se reglementa asigură conformitatea cu principiul 

proporționalității a cerințelor specifice legate de prestarea temporară sau ocazională de servicii, 

prevăzute de normele legale în vigoare, inclusiv: 

(a) orice cerință echivalentă declarației prealabile formulate pentru prima prestare de servicii 

sau în cazul unei schimbări materiale privind situația stabilită în documente; 

(b) plata unei taxe sau orice alte costuri, necesară în cadrul formalităților administrative legate 

de accesul la o profesie reglementată sau de exercitarea acesteia pe care le suportă prestatorul 

de servicii”. 

Prezenta ordonanță transpune dispozițiile articolului 2 alineatul (1), al articolului 4 alineatul (6) 

și al articolului (7) alineatul (4) din Directiva (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de 

adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 9 iulie 2018. 
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