PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 09.12.2015
Nr.4c-3/389/2015
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
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură de urgenţă, pentru aviz
care va fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport, 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, transmis cu adresa nr. P.L.x.
824 din 25 noiembrie 2015, înregistrat sub nr.4c-3/389 din 26 noiembrie 2015.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.924/27.08.2015, avizează favorabil proiectul de
ordonanţă cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiatori.
Senatul, în şedinţa din 18 noiembrie 2015, a adoptat proiectul de lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.200/2004 în vederea transpunerii prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European
şi a 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 („Regulamentul IMI”)
referitoare la: criteriile de recunoaştere a calificărilor profesionale în baza sistemului general de
recunoaştere, acordarea accesului parţial la exercitarea unei profesii, recunoaşterea stagiilor
profesionale efectuate în străinătate, prestarea temporară de servicii în cadrul unei profesii
reglementate.
Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 08
decembrie 2015.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
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