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AVIZ
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru
profesiile reglementate din România - PLx 824/2015
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată,
spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din România - PLx 824/2015.
Conform art. 92 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în
şedinţa sa din 18 noiembrie 2015.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 924 din 27.08.2015, a avizat favorabil
proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din noiembrie 2015.
În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat
următoarele:
− proiectul transpune prevederile Directivei 2013/55/UE a Parlamentului
European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin
intermediul sistemului de informare al pieţei interne;
− art.373 (4) al propunerii poate fi interpretat în sensul în care legea stabileşte
obligaţii pentru Comisia Europeană, fapt evident nereal. Formularea obligaţiei
este generală, fiind mai curând proprie unui principiu sau direcţii de acţiune
decât unei prevederi legale: "Autorităţile competente române şi Comisia
Europeană iau măsuri pentru a încuraja Punctele de Contact Unice electronice
să pună la dispoziţie informaţiile prevăzute la alin (1) în alte limbi oficiale ale
Uniunii şi cooperează între ele şi cu Comisia Europeană în scopul punerii în
aplicare a alin (1), (2) şi (3)."

− sunt incidente normele privind protec
ția datelor cu caracter personal din
Directiva 95/46/CE a Parlamentului Europeanși a Consiliului din 24
octombrie 1995 privind protec
ția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date,
precum și din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului
European și a
Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale
și
protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva
asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), Directiva 1999/93/CE
a Parlamentului Europeanși a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un
cadru comunitar pentru semnăturile electronice şi Decizia 2009/767/CE a
Comisiei din 16 octombrie 2009 de stabilire a unor măsuri de facilitare a
utilizării procedurilor prin mijloace electronice prin intermediul „ghișeelor
unice”, în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European
și a
Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne;
− pentru analiza corespondenţei propunerii cu norma europeană sunt competente
comisiile sesizate în fond;
− aplicarea legii necesită alocarea de resurse administrative pentru mecanismul
prevăzut.
*
*
*
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost
prezenţi la dezbateri 21 de deputaţi.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege.
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