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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 12 decembrie 2013 
Nr. 4c-7/676 

 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Comunicării Comisiei Europene “Evaluarea reglementărilor 

naţionale privind accesul la profesii” – COM (2013) 676 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu comunicarea Comisiei Europene “Evaluarea reglementărilor 

naţionale privind accesul la profesii” – COM (2013) 676, în vederea examinării 

fondului. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 9 decembrie 2013. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat contextul elaborării comunicării 

arătându-se că în întreaga piaţă unică, guvernele naţionale examinează 

modalităţile de a stimula crearea de locuri de muncă și de a restabili creșterea 

economică. 

 Prezenta comunicare are drept obiectiv stabilirea unui cadru de acţiune 

comună în baza căruia să se poată prezenta până în aprilie 2015, un prim set 

de planuri de acţiune naţională privind barierele în calea accesului la profesiile 

reglementate, care să aibă la bază analize aprofundate specifice în urma unor 

evaluări reciproce.  

 Termenul „profesie reglementată”, astfel cum este definit în directiva 

privind calificările profesionale, acoperă nu numai activităţile profesionale, ci și 

titlurile, la care accesul este condiţionat de deţinerea unor calificări specifice 

conform reglementărilor naţionale. 



 Ameliorarea accesului la profesii ar urma să faciliteze mobilitatea 

profesioniştilor calificaţi, fapt care va duce la o mai bună ocupare a forţei de 

muncă şi, implicit la stimularea creşterii economice. În acest sens, 

reexaminarea la nivel naţional a cerinţelor în materie de calificări impuse 

profesiilor reglementate şi a sferei activităţilor rezervate, trebuie să constituie 

o prioritate pentru Statele Membre. 

 Reglementările permit consumatorilor să facă alegeri informate în 

privinţa anumitor furnizori de servicii, atunci când aceştia se confruntă cu 

dificultăţi de evaluare a nivelului de calificare a furnizorilor. De asemenea, 

reglementările pot fi impuse din motive de sănătate, pentru prevenirea unor 

accidente provocate de practici incorecte sau de produse defectuoase, sau 

pentru a preveni efecte externe asupra unor părţi terţe. 

 Există numeroase beneficii care rezultă din deschiderea accesului la 

profesii. Liberalizarea creează în primul rând preţuri mai avantajoase şi mai 

multe posibilităţi de alegere pentru consumatori şi de asemenea, sunt luate în 

calcul efectele pozitive asupra economiei ca urmare a reducerii reglementărilor, 

prin stimularea competitivităţii ca urmare a creşterii numărului de furnizori. 

Aceasta stimulează creşterea ocupării forţei de muncă pentru anumite profesii. 

 Comisia invită toate statele membre să înceapă cât mai curând procesul 

de evaluare reciprocă, iar acele state care au iniţiat deja examinarea profesiilor 

reglementate ar putea face evaluarea în baza rezultatelor obţinute privind 

reducerea restricţionării accesului la profesii. Analizele trebuie făcute pe fiecare 

profesie în parte, luându-se în considerare specificul fiecăreia. Se încurajează 

compararea sistemelor naţionale înainte ca fiecare stat să adopte poziţia finală. 

 Membrii comisiei au fost informaţi că la nivelul României, gestionarea 

punerii în aplicare a exerciţiului de evaluare lansat prin acestă Comunicare se 

va realiza de către Coordonatorul Naţional pentru Recunoașterea Calificărilor 

Profesionale (Centrul Naţional de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor - 

CNERD) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 Până în prezent, toate autorităţile competente pentru profesiile 

reglementate din România au fost informate asupra faptului că, în luna 

noiembrie a.c., va începe exerciţiul de evaluare a reglementărilor naţionale 
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privind accesul la profesie, conform calendarului prevăzut de Comunicarea 

Comisiei Europene pentru cele două sectoare de activitate. 

 Totodată, în condiţiile în care Coordonatorul Naţional pentru 

Recunoașterea Calificărilor Profesionale gestionează, printre altele, Baza de 

date cu profesiile reglementate elaborată de Comisia Europeană, acesta a 

solicitat, în temeiul Comunicării COM (2013) 676, autorităţilor competente 

pentru profesiile reglementate din România să comunice, în cel mai scurt timp, 

descrierea activităţilor exercitate în cadrul profesiei respective. 

 Concluziile prezentate au subliniat importanţa evaluării profesiilor 

reglementate care ar trebui să conducă la modernizarea cadrelor naţionale care 

limitează accesul la profesii. Rezultatele ar trebui să încurajeze mobilitatea 

profesioniștilor în cadrul pieţei unice, să contribuie la crearea de noi locuri de 

muncă în sectoarele profesionale în cauză, să amelioreze competitivitatea 

acestora și a sectoarelor conexe și să deschidă oportunităţi de creștere 

economică.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene a Camerei Deputaţilor şi, spre informare, Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor şi Direcţiei pentru Uniunea Europeană. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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