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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoașterea calificărilor profesionale a consolidat și uniformizat sistemele de 
recunoaștere a profesiunilor reglementate până la acea dată în mod fragmentat.

Intrarea în vigoare a acestui act normativ a comportat un dublu avantaj: pentru lucrători și 
pentru întreprinderi. Pe de o parte, directiva a promovat și favorizat mobilitatea lucrătorilor 
calificați pe piața europeană a muncii, contribuind la dezvoltarea serviciilor transnaționale. 
Eliminarea anumitor bariere din calea mobilității a contribuit la edificarea pieței unice 
europene. Pe de altă parte, ea a facilitat introducerea anumitor profiluri profesionale în 
sectoare specifice, în care altădată se înregistra o discrepanță substanțială între cerere și ofertă, 
reducând astfel, în unele cazuri, lipsa de competențe.

Noul context a contribuit la creșterea economică, a stimulat competitivitatea și a creat noi 
ocupații.

Cu toate acestea, numărul profesioniștilor care se hotărăsc să-și desfășoare profesiunea într-un 
alt stat membru decât cel de apartenență continuă să fie și în prezent limitat, iar situația 
economică actuală influențează negativ perspectivele viitoare.

Mobilitatea aduce cu sine o creștere însemnată a cunoștințelor la nivelul statelor membre, care 
nu poate fi ameliorată decât printr-o abordare comună, urmărind să asigure o calitate ridicată a 
ciclurilor de instruire și formare. 

Piața profesiunilor este în continuă actualizare și multe ocupații tradiționale cedează pasul în 
favoarea unor noi calificări, care reclamă competențe și cunoștințe din ce în ce mai specifice. 
  

Cadrul normativ de recunoaștere a calificărilor profesionale necesită, prin urmare, o 
actualizare care să garanteze o mai mare flexibilitate, o recunoaștere efectivă a competențelor 
reale dobândite de fiecare profesionist și o reducere a costurilor administrative.

Propunerea de revizuire a Directivei 2005/36/CE urmărește să simplifice normele privind 
mobilitatea profesioniștilor în interiorul Uniunii Europene, introducând ca element novator un 
card profesional european care să permită nu numai o recunoaștere mai simplă și mai rapidă a 
calificărilor, ci și o reducere a costurilor administrative.

Noul text propune o actualizare a cerințelor minime de formare pentru medici, dentiști, 
farmaciști, asistenți medicali, moașe, doctori veterinari și arhitecți, pentru a lua în considerație 
evoluția acestor profesii și a ciclurilor formative asociate.

În afară de aceasta, statele membre vor trebui să furnizeze o listă a profesiilor reglementate, 
justificând necesitatea unei astfel de reglementări. Obiectivul final este acela de a evita 
crearea unor bariere artificiale în ceea ce privește libera circulație a persoanelor.

Concentrarea asupra chestiunilor de fond și asupra concurenței din sectorul profesiilor 
liberale, reducând barierele inițiale și sferele de activitate rezervate celor înscriși pe roluri sau 
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pe liste, poate constitui o cale de parcurs pentru favorizarea mobilității, mai ales a noilor 
generații.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Modernizarea sistemului pentru 
recunoașterea calificărilor profesionale 
este esențială pentru stimularea creșterii 
economice și a inovării, pentru a aduce o 
mai mare flexibilitate pieței forței de 
muncă și pentru a răspunde deficitului 
demografic și șomajului structural din 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Timp de cinci ani după adoptarea 
cardului profesional european, Comisia 
ar trebui să evalueze impactul apărut în 
urma obligativității unui astfel de card 
profesional și să menționeze dacă ar 
trebui să se întreprindă acțiuni 
suplimentare în etapa ulterioară.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Cardul ar trebui să îndeplinească 
condițiile specifice de siguranță și 
protecție a datelor și trebuie să se 
stabilească măsurile necesare împotriva 
abuzului și a fraudării datelor.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru.
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști 
în domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru.
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes public, cum ar fi siguranța 
pacienților sau protecția consumatorilor, 
un stat membru ar trebui să poată refuza 
accesul parțial. În astfel de cazuri, statele 
membre pot refuza să aplice principiul 
accesului parțial la anumite profesiuni, 
cum ar fi profesiunile din domeniul 
serviciilor de sănătate sau al serviciilor 
legate în orice fel de sănătatea publică.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaștere în scopul 
stabilirii, statele membre ar trebui să 
poată impune testul de aptitudini sau 
perioada de adaptare necesare pentru a 
evita orice discriminare în procedurile 
naționale de selecție și numire. În ceea ce 
privește libertatea de prestare, notarii nu 
ar trebui să fie în măsură să întocmească 
acte autentice și să realizeze alte activități 
de autentificare care necesită sigiliul 
statului membru gazdă.

eliminat

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pare necesar ca notarii, numiți de 
statele membre pentru zone din cadrul 
jurisdicției naționale, care s-au angajat 
prin lege să acționeze într-un mod 
independent și obiectiv și care asigură 
legalitatea documentelor legislative și 
securitatea juridică în contextul justiției 
preventive, să fie excluși din domeniul de 
aplicare al prezentei directive. Având în 
vedere sarcinile speciale îndeplinite de 
notari în cadrul sistemului juridic, pentru 
profesia lor nu se poate aplica nici 
principiul fundamental al liberei circulații 
a serviciilor și nici recunoașterea 
calificărilor dobândite în străinătate.

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cererile de recunoaștere din partea 
profesioniștilor care provin din state 
membre în care profesia lor nu este 
reglementată trebuie să fie tratate în același 
mod ca și cele ale profesioniștilor care 
provin dintr-un stat membru în care 
profesia lor este reglementată. Calificările 
acestora trebuie să fie comparate cu 
calificările solicitate în statul membru 
gazdă pe baza nivelurilor de calificare din
Directiva 2005/36/CE. În cazul unor 
diferențe semnificative, autoritatea 
competentă ar trebui să poată impune 
măsuri compensatorii.

(9) Cererile de recunoaștere din partea 
profesioniștilor care provin din state 
membre în care profesia lor nu este 
reglementată trebuie să fie tratate în același 
mod ca și cele ale profesioniștilor care 
provin dintr-un stat membru în care 
profesia lor este reglementată. Calificările 
acestora trebuie să fie comparate cu 
calificările solicitate în statul membru 
gazdă pe baza nivelurilor de calificare și a 
criteriilor obiective din
Directiva 2005/36/CE. În cazul unor 
diferențe semnificative, autoritatea 
competentă ar trebui să poată impune 
măsuri compensatorii. Mecanismele de 
verificare a competențelor teoretice și 
practice eventual cerute pentru accesul la 
profesie ca măsuri compensatorii trebuie 
să garanteze și să respecte principiile 
transparenței și imparțialității.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În absența armonizării condițiilor 
minime de formare pentru accesul la 
profesiile reglementate de sistemul general,
statul membru gazdă ar trebui să aibă
posibilitatea de a impune o măsură 
compensatorie. Această măsură ar trebui să 
fie proporțională și trebuie să aibă în 
vedere în special cunoștințele, abilitățile și 
competențele dobândite de solicitant în 
decursul experienței sale profesionale sau 
prin învățarea pe tot parcursul vieții.
Decizia de impunere a unei măsuri 
compensatorii ar trebui justificată în 
detaliu pentru a permite solicitantului să 
înțeleagă mai bine situația sa și pentru a 
solicita examinarea juridică în fața 
instanțelor naționale în temeiul Directivei 

(10) În absența armonizării condițiilor 
minime de formare pentru accesul la 
profesiile reglementate de sistemul general,
statului membru gazdă ar trebui să i se 
garanteze posibilitatea de a stabili o 
măsură compensatorie. Această măsură ar 
trebui să fie proporțională și trebuie să aibă 
în vedere în special cunoștințele, abilitățile 
și competențele dobândite de solicitant în 
decursul experienței sale profesionale sau 
prin învățarea pe tot parcursul vieții.
Decizia de impunere a unei măsuri 
compensatorii ar trebui motivată în detaliu 
pentru a permite solicitantului să înțeleagă 
mai bine situația sa și pentru a solicita 
examinarea juridică în fața instanțelor 
naționale în temeiul Directivei 



PE489.564v02-00 8/47 AD\914694RO.doc

RO

2005/36/CE. 2005/36/CE.

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
promoveze un caracter mai automat al 
recunoașterii calificărilor profesionale în 
cazul acelor profesii care nu beneficiază în 
prezent de aceasta. Aceasta ar trebui să țină 
cont de competența statelor membre de a 
stabili calificările necesare pentru 
exercitarea profesiilor pe teritoriul lor, 
precum și conținutul și organizarea 
sistemelor lor de educație și de formare 
profesională. Asociațiile și organizațiile 
profesionale reprezentative la nivel 
național și la nivelul Uniunii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a propune principii 
comune de formare. Aceasta ar trebui să ia 
forma unui test comun, ca o condiție pentru 
dobândirea unei calificări profesionale, sau 
a unui program de formare bazat pe un set 
comun de cunoștințe, abilități și 
competențe. Calificările obținute în cursul 
acestor cadre comune de formare ar trebui 
să fie automat recunoscute de statele 
membre.

(18) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
promoveze un caracter mai automat al 
recunoașterii calificărilor profesionale în 
cazul acelor profesii care nu beneficiază în 
prezent de aceasta. Aceasta ar trebui să țină 
cont de competența statelor membre de a 
stabili calificările necesare pentru 
exercitarea profesiilor pe teritoriul lor, 
precum și conținutul și organizarea 
sistemelor lor de educație și de formare 
profesională. Asociațiile și organizațiile 
profesionale reprezentative la nivel 
național și la nivelul Uniunii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a propune principii 
comune de formare. Aceasta ar trebui să ia 
forma unui test comun, ca o condiție pentru 
dobândirea unei calificări profesionale, sau 
a unui program de formare bazat pe un set 
comun de cunoștințe, abilități și 
competențe. Calificările obținute în cursul 
acestor cadre comune de formare ar trebui 
să fie automat recunoscute de statele 
membre.

Statele membre ar trebui să fie încurajate 
să dezvolte un sistem pentru a se asigura 
că toți profesioniștii își actualizează în 
mod regulat aptitudinile profesionale prin 
intermediul dezvoltării profesionale 
continue.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja (19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
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pentru profesioniști obligații clare de a 
deține competențele lingvistice necesare.
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să 
fie rezonabile și necesare pentru profesiile 
în cauză și nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesioniști de pe piața 
forței de muncă din statul membru gazdă.

pentru profesioniști obligații clare de a 
deține competențele lingvistice necesare
pentru exercitarea profesiei în statul 
membru gazdă. Revizuirea acestei obligații 
a demonstrat necesitatea de a clarifica rolul 
autorităților competente și al angajatorilor 
în special în interesul siguranței pacienților
și al consumatorilor. Controalele 
lingvistice pentru profesiile în cauză nu ar 
trebui să constituie motive pentru a exclude 
profesioniști de pe piața forței de muncă 
din statul membru gazdă și ar trebui, în 
consecință, să fie rezonabile și necesare.
Conceptul de „rezonabil și necesar” ar 
trebui să fie definit în urma colaborării 
dintre autoritățile competente, partenerii 
sociali naționali și asociațiile profesionale 
naționale dintr-un anumit domeniu.

Justificare

Competențele lingvistice nu ar trebui solicitate numai în domeniile care au legătură cu 
pacienții. În plus, având în vedere faptul că un drept semnificativ al angajatorilor este acela 
de a stabili criteriile de muncă ale angajaților, angajatorii, făcând parte din partenerii 
sociali, ar trebui să fie implicați, împreună cu autoritățile competente din statele membre, în 
definirea conceptului de „rezonabil și necesar”.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru în 
cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu într-un alt stat membru în cazul în 
care un astfel de stagiu este posibil ar 
trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se garanteze recunoașterea stagiului lor 
către statul membru de origine.

Justificare

Este normal ca în unele profesii să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, 
persoanele care urmează astfel de stagii nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
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nerecunoașterii oficiale a stagiilor respective. 

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaștere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice și medicilor veterinari, 
cu excepția cazului în care statele membre 
au declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 
a se muta pe teritoriul unui alt stat 
membru din cauza unei acțiuni 
disciplinare sau a unei condamnări 
penale. Această alertă ar trebui să se 
activeze prin intermediul IMI indiferent 
dacă profesionistul și-a exercitat oricare 
dintre drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă.
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical, 
reglementat în temeiul
Directivei 2005/36/CE. Acesta ar trebui să 
se aplice și medicilor veterinari, cu 
excepția cazului în care statele membre au 
declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă unui profesionist i se retrage 
temporar sau permanent dreptul de a mai 
practica sau dacă în statul său de origine 
sau în statul gazdă s-au impus anumite 
restricții privind practicarea sau condiții 
referitoare la dreptul de a practica.
Această alertă ar trebui să se activeze prin 
intermediul IMI indiferent dacă 
profesionistul și-a exercitat oricare dintre 
drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă.
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale. Statele membre ar 
trebui să fie încurajate să publice 
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informații privind organizarea națională 
în ceea ce privește educația și formarea de 
bază și organizarea privind asigurarea 
calității, în scopul de a spori încrederea în 
sistemele de educație și formare din 
statele membre și de a se asigura că toate 
cursurile relevante sunt în conformitate 
cu prevederile prezentei directive.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoștințelor și 
competențelor pentru medici, asistenți 
medicali generaliști, dentiști, veterinari, 
moașe, farmaciști și arhitecți, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V, 
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare și precizarea condițiilor 
de aplicare a testelor de formare comune.

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoștințelor și 
competențelor pentru medici, asistenți 
medicali generaliști, dentiști, veterinari, 
moașe, farmaciști și arhitecți, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V, 
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare și precizarea condițiilor 
de aplicare a testelor de formare comune.
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Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți. În momentul pregătirii 
și al elaborării actelor delegate, Comisia 
trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor reprezentări și
consultări adecvate în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, inclusiv prin intermediul 
experților, atât la nivel european, cât și la 
nivel național. În momentul pregătirii și al 
elaborării actelor delegate, Comisia trebuie 
să garanteze transmiterea simultană, 
promptă, transparentă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere măsurilor necesare în vederea 
asigurării unui nivel ridicat de protecție a 
sănătății și a consumatorilor.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii
remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
desfășurate într-un alt stat membru și 
recunoașterea acestora.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care și-a obținut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale1, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu într-un stat membru, altul 
decât cel în care și-a obținut calificările 
profesionale, fie cu titlu independent, fie cu 
titlu salariat.

__________________
1 În conformitate cu definiția profesiilor 
liberale oferită de CJUE în Hotărârea din 
11 octombrie 2001, Adam, C-267/99, 
sursa: Rapoartele Curții Europene 
din 2001, pagina I-07467.

Justificare

Este normal ca în unele profesii să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, 
persoanele care urmează astfel de stagii nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoașterii oficiale a stagiilor respective. 

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică notarilor 
numiți de statele membre prin intermediul 
unui document oficial emis de guvern.

Justificare

Notarii sunt numiți de autoritățile publice naționale în domeniu în scopul garantării 
legalității și securității juridice pentru instrumentele încheiate între persoane particulare și 
fac parte din sistemul de justiție preventivă din țara respectivă. Acestora li se impune să 
acționeze în mod independent și imparțial. Având în vedere rolul secundar special pe care 
aceștia îl au în cadrul sistemului juridic, nu este adecvat ca în privința profesiei lor să se 
aplice libertatea de a furniza servicii și recunoașterea calificărilor profesionale. 
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul i
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „experiență profesională”: exercitarea 
efectivă și legală cu normă întreagă sau 
echivalent parțial a respectivei profesii 
într-un stat membru;

(f) „experiență profesională”: exercitarea 
efectivă și legală a respectivei profesii într-
un stat membru, care facilitează 
îndeplinirea anumitor standarde de 
cunoaștere, competență, abilitate și 
aptitudini în legătură cu o anumită 
profesie;

Justificare

Noțiunile de „normă întreagă” și „fracțiune de normă” nu iau în considerare întreaga gamă 
de posibilități. Prin urmare, acestea au un efect restrictiv. Ar trebui să se asigure că 
„exercitarea efectivă și legală a respectivei profesii” este considerată experiență 
profesională. 

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „stagiu remunerat”: exercitarea de 
activități supravegheate și remunerate, cu 
scopul de a avea acces la o profesie 
reglementată acordat pe baza unui examen;

(j) „stagiu”: exercitarea de activități 
supravegheate, cu scopul de a avea acces la 
o profesie reglementată acordat pe baza 
unui examen;

Justificare

Este normal ca în unele profesii să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, 
persoanele care urmează astfel de stagii nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoașterii oficiale a stagiilor respective. 
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Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „card profesional european”: un 
certificat electronic emis profesionistului 
care atestă recunoașterea calificărilor sale 
pentru stabilirea într-un stat membru gazdă 
sau îndeplinirea de către acesta a tuturor 
condițiilor necesare pentru a presta 
temporar și ocazional servicii într-un stat 
membru gazdă;

(k) „card profesional european”: un 
certificat electronic eliberat
profesionistului de statul membru de 
apartenență sau de un organism 
competent care atestă recunoașterea 
calificărilor și competențelor sale pentru 
stabilirea într-un stat membru gazdă sau 
îndeplinirea de către acesta a tuturor 
condițiilor necesare pentru a presta 
temporar și ocazional servicii într-un stat 
membru gazdă;

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „învățare pe tot parcursul vieții”: toate 
formele de învățământ general, educație și 
formare profesională, învățământ non-
formal și învățare informală urmate de-a 
lungul vieții, având ca rezultat o 
îmbunătățire a cunoștințelor, 
competențelor și aptitudinilor.

(l) „învățare pe tot parcursul vieții”: toate 
formele de învățământ general, educație și 
formare profesională, învățământ non-
formal și învățare informală urmate de-a 
lungul vieții, având ca rezultat o 
îmbunătățire a competențelor (cunoștințe, 
aptitudini, atitudini și valori).

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera la (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) „dezvoltare profesională continuă”: 
mijloacele prin care membrii asociațiilor 
profesionale își mențin, își îmbunătățesc 
și își extind cunoștințele și aptitudinile pe 
care le dețin și își dezvoltă calitățile 
personale necesare în viața lor 
profesională.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre desemnează autoritățile 
competente pentru eliberarea de carduri 
profesionale europene. Autoritățile 
respective asigură prelucrarea imparțială, 
obiectivă și promptă a cererilor de carduri 
profesionale europene. Centrele de 
asistență menționate la articolul 57b pot și 
ele să acționeze în calitate de autorități 
competente pentru eliberarea unui card 
profesional european. Statele membre se 
asigură că autoritățile competente 
informează cetățenii, inclusiv solicitanții 
potențiali, cu privire la avantajele unui card 
profesional european, atunci când este 
disponibil.

(5) Statele membre desemnează autoritățile 
competente pentru eliberarea de carduri 
profesionale europene. Autoritățile 
respective asigură prelucrarea imparțială, 
obiectivă și promptă a cererilor de carduri 
profesionale europene. Centrele de 
asistență menționate la articolul 57b pot și 
ele să acționeze în calitate de autorități 
competente pentru eliberarea unui card 
profesional european. Statele membre se 
asigură că autoritățile competente 
informează cetățenii, inclusiv solicitanții 
potențiali, precum și partenerii sociali, cu 
privire la avantajele unui card profesional 
european, atunci când este disponibil.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă acte de punere în (6) Comisia adoptă acte de punere în 
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aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei 
profesii în cauză. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 58.

aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei 
profesii în cauză. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 58. Comisia consultă autoritățile 
competente naționale și partenerii sociali 
de la nivel european și național și 
asociațiile profesionale care reprezintă 
profesiile sectoriale cu privire la detaliile 
tehnice exacte referitoare la cardurile 
pentru anumite profesii. Comisia poate, 
de asemenea, să realizeze proiecte pilot 
care țin cont de particularitățile fiecărei 
profesii în cauză.

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4a – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia poate introduce un card 
profesional european printr-un act de 
punere în aplicare, cu condiția să fie 
îndeplinite următoarele criterii: 

1. profesia să fie reglementată în mai mult 
de cinci state membre;

2. profesia să aibă un potențial ridicat de 
mobilitate în interiorul Uniunii 
Europene;

3. existența unui interes puternic din 
partea profesioniștilor sau asociațiilor 
profesionale.

Comisia sprijină statele membre care 
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doresc să introducă obligatoriu cardul 
profesional european pentru profesiile 
pentru care acesta a fost introdus. Acest 
proces poate fi precedat de o evaluare a 
impactului.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui 
card profesional european. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea criteriilor de calcul și a 
distribuției tarifelor.

(7) Procedura administrativă de eliberare 
a unui card profesional european nu 
trebuie să impună niciun cost suplimentar 
pentru un profesionist individual.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă.
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 

(1) În alte domenii decât cele care privesc 
serviciile de asistență medicală și socială,
autoritatea competentă a statului membru 
de origine verifică cererea, creează și 
validează un card profesional european în 
termen de două săptămâni de la data la care 
primește o cerere completă. Autoritatea 
competentă din statul membru gazdă 
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cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

asigură verificarea prealabilă a 
candidaturii complete pe care 
profesionistul o depune în vederea 
furnizării temporare de servicii, pentru a 
stabili dacă acesta deține calificări în 
conformitate cu cerințele naționale din 
țara gazdă privind calificările pentru 
furnizarea unor servicii similare. Statele 
membre prezintă Comisiei o listă cu 
anumite profesii în cazul cărora este 
nevoie de o verificare prealabilă a 
candidaturii, dacă serviciile sunt furnizate 
pe baza unui card de mobilitate temporară 
sau conform regimului de declarații 
prealabile. Statul membru gazdă nu poate 
solicita o nouă declarație în conformitate 
cu articolul 7 pentru următorii doi ani, cu 
excepția cazului în care se exprimă 
anumite motive imperative.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4b – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care se precizează 
specificațiile tehnice, măsurile necesare 
pentru a asigura integritatea, 
confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea 
unui card profesional european la 
dispoziția titularului acestuia, inclusiv 
posibilitatea de a-l descărca de pe internet 
sau de a transmite actualizări la dosar.
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de consultare
menționată la articolul 58.

(4) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care se precizează 
specificațiile tehnice, măsurile necesare 
pentru a asigura integritatea, 
confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea 
unui card profesional european la 
dispoziția titularului acestuia, inclusiv 
posibilitatea de a-l descărca de pe internet 
sau de a transmite actualizări la dosar.
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 58.
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Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4c – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă.
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european.
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de patru săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă.
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european.
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu
articolul 7 pentru următorii doi ani, cu 
excepția cazului în care se exprimă 
anumite motive imperative justificate.

La doi ani de la intrarea în vigoare a 
dispozițiilor prin care se stabilește cardul 
profesional european, Comisia realizează 
un studiu de impact menit să evalueze 
durata procedurii.

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de două
săptămâni menționat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de patru
săptămâni menționat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.
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Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în termen de două
săptămâni, autenticitatea și valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorității 
competente a statului membru gazdă și 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii.

(1) În alte domenii decât cele care privesc 
serviciile de asistență medicală și socială,
la primirea unei cereri complete pentru un 
card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în termen de patru
săptămâni, autenticitatea și valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorității 
competente a statului membru gazdă și 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii. La 
doi ani de la intrarea în vigoare a 
dispozițiilor prin care se stabilește cardul 
profesional european, Comisia realizează 
un studiu de impact menit să evalueze 
durata procedurii.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile prevăzute la articolele 16, 
21 și 49a, un stat membru gazdă decide cu 
privire la validarea unui card profesional 
european în conformitate cu alineatul (1) în 
termen de o lună de la data primirii 
cardului profesional european transmis de 
către statul membru de origine. În cazul 
unor îndoieli justificate, statul membru 
gazdă poate cere informații suplimentare 

(2) În cazurile prevăzute la articolele 16, 
21 și 49a, un stat membru gazdă decide cu 
privire la validarea unui card profesional 
european în conformitate cu alineatul (1) în 
termen de o lună de la data primirii 
cardului profesional european transmis de 
către statul membru de origine. În cazul 
unor îndoieli justificate, statul membru 
gazdă poate cere informații suplimentare 
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de la statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de o lună.

de la statul membru de origine. Această 
solicitare suspendă termenul de o lună.

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre de origine și gazdă actualizează 
prompt dosarul IMI corespunzător cu 
informații referitoare la acțiuni disciplinare 
sau sancțiuni penale impuse sau la orice 
alte circumstanțe specifice grave care pot 
avea consecințe asupra desfășurării 
activităților titularului cardului profesional 
european în temeiul prezentei directive.
Aceste actualizări includ ștergerea de 
informații care nu mai sunt necesare.
Autoritățile competente în cauză 
informează titularul cardului profesional 
european și autoritățile competente 
implicate în dosarul IMI corespunzător cu 
privire la orice actualizări.

(1) Autoritățile competente din statele 
membre de origine și gazdă actualizează 
prompt dosarul IMI corespunzător și cu 
informații referitoare la acțiuni 
disciplinare, administrative sau sancțiuni 
penale impuse sau la orice alte 
circumstanțe specifice grave care pot avea 
consecințe asupra desfășurării activităților 
titularului cardului profesional european în 
temeiul prezentei directive. Aceste 
actualizări includ ștergerea de informații 
care nu mai sunt necesare. Orice fel de 
actualizare se bazează pe o decizie luată 
în prealabil de o instanță sau o autoritate 
competentă care să interzică unui 
profesionist să își exercite activitatea 
profesională. Autoritățile competente în 
cauză informează prompt titularul cardului 
profesional european și autoritățile 
competente implicate în dosarul IMI 
corespunzător cu privire la orice 
actualizări.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4e – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informațiile necesare pentru certificarea 

(4) Informațiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informațiile necesare pentru certificarea 
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dreptului titularului de a exercita profesia 
pentru care a fost emis, în special numele, 
prenumele, data și locul nașterii, profesia, 
regimul aplicabil, autoritățile competente 
implicate, numărul de card, elementele de 
securitate și referirea la un act valabil de 
identitate.

dreptului titularului de a exercita profesia 
pentru care a fost emis, în special numele, 
prenumele, data și locul nașterii, profesia, 
regimul aplicabil, autoritățile competente 
implicate, numărul de card, elementele de 
securitate, educația, experiența și 
calificările profesionale formale, 
cursurile de formare profesională cu 
relevanță pentru sănătatea publică și 
referirea la un act valabil de identitate.

Justificare

Pentru ca un angajator să poată stabili dacă un prestator de servicii îndeplinește condițiile 
impuse pentru funcția postului respectiv, cardul profesional trebuie să conțină informații cu 
privire la educația și cursurile de formare finalizate de prestatorul de servicii, precum și la 
experiența profesională a acestuia.

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4e – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre asigură titularului unui 
card profesional european dreptul de a cere 
în orice moment rectificarea, ștergerea și 
blocarea dosarului său din cadrul 
sistemului IMI și de a fi informat în 
legătură cu dreptul său la momentul 
eliberării cardului profesional european, 
precum și de a i se reaminti aceasta din doi 
în doi ani după eliberarea cardului său 
profesional european.

(5) Statele membre asigură titularului unui 
card profesional european dreptul de a cere 
în orice moment și gratuit rectificarea, 
ștergerea și blocarea dosarului său din 
cadrul sistemului IMI și de a fi informat în 
legătură cu dreptul său la momentul 
eliberării cardului profesional european, 
precum și de a i se reaminti aceasta din doi 
în doi ani după eliberarea cardului său 
profesional european.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4e – alineatul 7 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care se precizează condițiile de acces 
la dosarul IMI, mijloacele tehnice și 
procedurile de verificare menționate la 
primul paragraf. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la
articolul 58.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care se precizează condițiile de acces 
la dosarul IMI, mijloacele tehnice și 
procedurile de verificare menționate la 
primul paragraf. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la
articolul 58.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4f – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru gazdă acordă acces parțial la o 
activitate profesională pe teritoriul său, 
dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru gazdă acordă acces parțial la o 
activitate profesională pe teritoriul său,
după consultarea partenerilor sociali 
naționali în domeniu și a asociațiilor 
profesionale care reprezintă profesiile 
sectoriale din care face parte și profesia 
candidatului, dacă se îndeplinesc 
următoarele condiții:

Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4f – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) diferențele ca atare dintre activitatea 
profesională exercitată legal în statul 
membru de origine și profesia reglementată 
în statul membru gazdă sunt atât de mari 
încât, în realitate, aplicarea de măsuri 
compensatorii ar însemna să se ceară 
solicitantului să urmeze întregul program 

(a) diferențele care subzistă între
activitatea profesională exercitată legal în 
statul membru de origine și profesia 
reglementată în statul membru gazdă sunt
în mod obiectiv atât de mari, încât 
aplicarea necesară de măsuri 
compensatorii ar însemna să se ceară 
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de învățământ și formare cerut în statul 
membru gazdă pentru a avea acces deplin 
la profesia reglementată în statul membru 
gazdă;

solicitantului să urmeze întregul program 
de învățământ și formare cerut în statul 
membru gazdă pentru a putea beneficia de
acces deplin la profesia reglementată în 
statul membru gazdă;

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4f – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitatea profesională poate fi 
separată în mod obiectiv de alte activități 
care intră în cadrul profesiei reglementate
în statul membru gazdă.

(b) activitatea profesională poate fi 
separată în mod obiectiv de alte activități 
care intră în cadrul profesiei reglementate 
în statul membru gazdă. În timpul 
evaluării globale privind separarea 
activității de alte activități, autoritățile 
competente din statul membru gazdă țin 
cont, printre altele, de faptul dacă 
activitatea este exercitată în statul 
membru de origine ca o activitate 
autonomă.

Justificare

Formularea Comisiei din acest articol este mai complexă decât ceea ce s-a stabilit de către 
Curtea Europeană de Justiție în Hotărârea sa din 19 ianuarie 2006 [C-330/03(Colegio)]. 
Întrucât Comisia este de părere că statul membru trebuie să accepte că o activitate este 
separabilă în cazul în care poate fi exercitată ca o activitate autonomă în statul membru de 
origine, CEJ este mai puțin categorică, susținând că acest criteriu ar trebui să fie un element 
esențial în procesul de determinare al accesului parțial.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4f – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b), o activitate se eliminat
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consideră a fi separabilă dacă se exercită 
ca activitate autonomă în statul membru 
de origine.

Justificare

Ca urmare a modificărilor de la articolul 4f punctul 1.

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Statele membre pot refuza aplicarea 
principiului accesului parțial dacă această 
respingere se justifică printr-un motiv 
imperativ de interes public, precum 
sănătatea publică, siguranța pacienților 
sau protecția consumatorilor, dacă aceasta 
ar asigura atingerea obiectivului urmărit și 
nu ar depăși ceea ce este necesar.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4f – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul stabilirii în statul membru 
gazdă, cererile se examinează în 
conformitate cu capitolele I și IV din titlul 
III.

(3) În cazul stabilirii în statul membru 
gazdă, autoritățile competente ale statului 
membru, împreună cu partenerii sociali 
naționali și asociațiile profesionale 
relevante care reprezintă profesiile 
sectoriale examinează cererile pentru 
stabilire în conformitate cu capitolele I și 
IV din titlul III.

Justificare

Autoritățile competente din statele membre ar trebui să implice partenerii sociali naționali de 



AD\914694RO.doc 27/47 PE489.564v02-00

RO

fiecare dată când se oferă acces parțial unui anumit prestator de servicii care aparține unei 
profesii sectoriale reprezentată de respectivii parteneri sociali.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie într-unul sau mai 
multe state membre pe o perioadă de cel 
puțin doi ani în decursul ultimilor 10 ani 
anteriori prestării, atunci când profesia nu 
este reglementată în statul membru de 
stabilire.

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie într-unul sau mai 
multe state membre pe o perioadă de cel 
puțin doi ani în decursul ultimilor 10 ani 
anteriori prestării, atunci când profesia nu 
este reglementată în statul membru de 
stabilire. Prestarea de servicii în domeniul 
construcțiilor este exclusă din serviciile 
care beneficiază de această libertate 
generală de prestare a serviciilor. 
Condiția care impune o exercitare timp de 
doi ani a profesiei nu se aplică în cazul în 
care profesia sau educația și formarea 
profesională care au dus la formarea 
profesiei sunt reglementate. 

Justificare

Există pericolul ca subcontractanții din domeniul construcțiilor să desfășoare într-un stat 
membru, altul decât statul lor propriu, o activitate fără a avea calificările minime necesare. 
Pentru protejarea lucrătorilor din domeniul construcțiilor împotriva dumpingului social, 
acest domeniu trebuie să fie exclus.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prestatorul însoțește beneficiarul, cu 
condiția ca reședința obișnuită a 

eliminat
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beneficiarului să fie în statul membru de 
stabilire a prestatorului și profesia să nu 
apară în lista menționată la articolul 7 
alineatul (4).

Justificare

Propunerea Comisiei oferă unui prestator de servicii care nu deține o experiență de 2 ani în 
muncă posibilitatea de a presta servicii unui beneficiar de aceeași naționalitate. Cu toate 
acestea, acest lucru ar putea implica faptul că prestatorii de servicii străini vor putea angaja 
lucrători din statul membru în care prestatorul își are originea în condiții mai puțin severe 
decât cele care se aplică lucrătorilor din statul membru gazdă.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (4): eliminat
"(4) În cazul notarilor, actele autentice și 
alte activități de autentificare care 
necesită sigiliul statului membru gazdă se 
exclud din prestare.”

Justificare

Excluderea anumitor servicii în cazul notarilor imigranți, în special a actelor autentice și a 
altor activități de autentificare care necesită ștampila statului membru gazdă ar duce la 
formarea a două grupuri de notari, având competențe diferite. Acest lucru poate afecta 
protecția drepturilor consumatorilor și ar impune obligația de a informa consumatorii în mod 
corespunzător.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul i
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în ceea ce privește profesiile în (e) în ceea ce privește toate profesiile, în 
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domeniile securității și sănătății, în cazul 
în care statul membru solicită acest lucru
resortisanților săi, dovada inexistenței 
unor suspendări temporare și finale de la 
exercitarea profesiei sau a unor condamnări 
penale.

cazul în care statul membru prevede acest 
lucru, dovada inexistenței unor suspendări 
temporare și finale de la exercitarea 
profesiei sau a unor condamnări penale.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul titlurilor de calificare 
menționate la articolul 21 alineatul (1) și în 
cazul certificatelor de drepturi dobândite 
menționate la articolele 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 și 43, dovada care atestă 
cunoașterea limbii statului membru gazdă.

(f) în cazul titlurilor de calificare 
menționate la articolul 21 alineatul (1) și în 
cazul certificatelor de drepturi dobândite 
menționate la articolele 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 și 43, dovada care atestă 
cunoașterea suficientă a limbii statului 
membru gazdă”.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul iia (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) se adaugă următoarea literă (fa):
(fa) în cazul tuturor profesioniștilor, 
dovada care atestă cunoașterea limbii 
statului membru gazdă.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru prima prestare de servicii, în 
cazul profesiilor reglementate cu implicații 
în materie de sănătate sau de siguranță 
publică și care nu beneficiază de o 
recunoaștere automată în temeiul
capitolelor II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranța beneficiarului serviciului, ca 
urmare a lipsei de calificare profesională a 
prestatorului și cu condiția să nu 
depășească ceea ce este necesar în acest 
scop.

(4) Pentru prima prestare de servicii, în 
cazul profesiilor reglementate cu motive 
imperative de interes public și care nu 
beneficiază de o recunoaștere automată în 
temeiul capitolului III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele pentru sănătatea sau 
siguranța beneficiarului serviciului, a 
prestatorului de servicii sau a publicului, 
în general, ca urmare a lipsei de calificare 
profesională a prestatorului și cu condiția 
să nu depășească ceea ce este necesar în 
acest scop.

Justificare

Scutirea profesiilor menționate în capitolul II din titlul III poate avea consecințe negative 
pentru sănătatea și siguranța publică, întrucât aceasta ar însemna ca lucrătorii care 
desfășoară activități independente și managerii cărora nu li s-au verificat calificările 
profesionale să aibă posibilitatea de a presta servicii în alt stat membru. Întrucât mulți dintre 
lucrătorii din străinătate desfășoară activități independente în sectorul construcțiilor din 
unele state membre, scutirea acestora de verificarea prealabilă a calificărilor ar putea avea 
implicații grave pentru siguranța și sănătatea în acest sector.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei lista 
profesiilor pentru care este necesară o 
verificare prealabilă a calificărilor pentru a 
se evita daunele grave pentru sănătatea 
sau siguranța beneficiarului serviciului în 
temeiul legislației și reglementărilor sale 

Statele membre notifică Comisiei lista 
profesiilor pentru care este necesară o 
verificare prealabilă a calificărilor pentru a 
se evita daunele grave aduse interesului 
public în temeiul legislației și 
reglementărilor sale naționale. Statele 
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naționale. Statele membre furnizează 
Comisiei o justificare specifică pentru 
includerea în listă a fiecăreia dintre aceste 
profesii.

membre furnizează Comisiei o justificare 
specifică pentru includerea în listă a 
fiecăreia dintre aceste profesii.

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 22 la considerentul (4).

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
2011/0435(COD)
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cel mult o lună de la data 
primirii declarației și a documentelor 
anexate, autoritatea competentă informează 
prestatorul fie cu privire la decizia de a nu 
controla calificările, fie cu privire la 
rezultatul verificării. În cazul întâmpinării 
unor dificultăți care ar putea conduce la o 
întârziere, autoritatea competentă 
informează prestatorul, înainte de sfârșitul 
primei luni, cu privire la motivele 
întârzierii. Dificultatea se rezolvă în 
termen de o lună de la notificare și decizia 
se finalizează în decursul celei de-a doua 
luni după rezolvarea dificultății.

În termen de cel mult o lună de la data 
primirii declarației și a documentelor 
anexate, autoritatea competentă informează 
prestatorul fie cu privire la decizia de a nu 
controla calificările, fie cu privire la 
rezultatul verificării. În cazul întâmpinării 
unor dificultăți care ar putea conduce la o 
întârziere, autoritatea competentă 
informează prestatorul, înainte de sfârșitul 
primei luni, cu privire la motivele 
întârzierii. Dificultatea se rezolvă într-un 
timp cât mai scurt de la notificare și 
decizia se finalizează în decursul celei de-a 
doua luni după rezolvarea dificultății.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
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natură să afecteze în mod negativ
sănătatea sau siguranța publică și nu 
poate fi compensată de prestator prin 
experiența profesională sau învățarea pe 
tot parcursul vieții, statul membru gazdă 
oferă prestatorului posibilitatea de a 
demonstra, în special printr-o probă de 
aptitudini, că a obținut cunoștințele și 
competențele care lipsesc. În oricare dintre 
cazuri, prestarea serviciului trebuie să fie 
posibilă în termen de o lună de la data 
deciziei adoptate în aplicarea celui de-al 
treilea paragraf.

natură să afecteze în mod negativ interesul 
public, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obținut cunoștințele și competențele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în 
termen de o lună de la data deciziei 
adoptate în aplicarea celui de-al treilea 
paragraf.

Justificare

Învățarea informală („învățarea prin practică”) nu înlocuiește formarea formală și formarea 
profesională ulterioară (de exemplu, sub forma cursurilor intensive).

Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În lipsa unei reacții din partea autorității 
competente în termenele stabilite la cel 
de-al treilea și al patrulea paragraf, 
serviciul poate fi prestat.

eliminat

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2005/36/CE
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot solicita autorităților 
competente din statul membru de stabilire, 
în cazul unor îndoieli, orice informații 
pertinente privind legalitatea stabilirii și 

(1) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot solicita autorităților 
competente din statul membru de stabilire, 
în cazul unor îndoieli, orice informații 
pertinente privind legalitatea stabilirii și 
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buna conduită a prestatorului, precum și 
absența unor sancțiuni disciplinare sau 
penale cu caracter profesional. În cazul 
controlului calificărilor, autoritățile 
competente din statul membru gazdă pot 
solicita autorităților competente din statul 
membru de stabilire informații privind 
cursurile de formare absolvite de prestator 
în măsura necesară pentru evaluarea 
diferențelor semnificative care pot avea 
efecte negative asupra sănătății sau 
siguranței publice. Autoritățile competente 
din statul membru de stabilire comunică 
aceste informații în conformitate cu 
articolul 56.

buna conduită a prestatorului, precum și 
absența unor sancțiuni disciplinare sau 
penale cu caracter profesional. În cazul 
controlului calificărilor, autoritățile 
competente din statul membru gazdă pot 
solicita autorităților competente din statul 
membru de stabilire informații privind 
cursurile de formare absolvite de prestator 
în măsura necesară pentru evaluarea 
diferențelor semnificative care pot avea 
efecte negative asupra interesului public.
Autoritățile competente din statul membru 
de stabilire comunică aceste informații în 
conformitate cu articolul 56.”.

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 5 privind considerentul (4).

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2005/36/CE
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră calificare care atestă o 
formare prevăzută la articolul 11, inclusiv 
în ceea ce privește nivelul în cauză, orice 
titlu de calificare sau ansamblu de titluri de 
calificare care a fost eliberat de o autoritate 
competentă a unui stat membru, care atestă 
absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, 
cu frecvență integrală sau parțială, în 
cadrul sau în afara programelor formale, 
recunoscută de respectivul stat membru ca 
având nivel echivalent și care conferă 
titularului aceleași drepturi de acces la o 
profesie sau de exercitare a acesteia sau 
care pregătește pentru exercitarea 
respectivei profesii.

Se consideră calificare care atestă o 
formare prevăzută la articolul 11, inclusiv 
în ceea ce privește nivelul în cauză, orice 
titlu de calificare sau ansamblu de titluri de 
calificare care a fost eliberat de o autoritate 
competentă a unui stat membru, care atestă 
absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, 
cu frecvență integrală sau parțială, în 
cadrul programelor formale, recunoscută 
de respectivul stat membru ca având nivel 
echivalent și care conferă titularului 
aceleași drepturi de acces la o profesie sau 
de exercitare a acesteia sau care pregătește 
pentru exercitarea respectivei profesii.
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Justificare

Formarea informală („învățarea prin practică”) nu poate fi asimilată formării formale, care 
implică evaluări de performanță. Statutul formării formale ar fi periclitat, iar calitatea 
serviciilor furnizate ar fi grav subminată.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) 
ale prezentului articol, autoritatea 
competentă a statului membru gazdă 
poate refuza accesul la profesie și 
exercitarea acesteia titularilor unui 
atestat de competență atunci când 
calificarea națională necesară pentru 
exercitarea profesiei pe teritoriul său este 
clasificată la literele (d) sau (e) din 
articolul 11.

eliminat

Justificare

Articolul 13 alineatul (4) i-ar împiedica pe maiștrii-meșteșugari să se angajeze în activități 
transfrontaliere. Aceștia se încadrează în categoria abordată la articolul 11c.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Se inserează următorul articol 13a:
„Articolul 13a
În cazul în care un stat membru impune 
profesioniștilor proprii să întreprindă și să 
demonstreze dezvoltarea profesională 
continuă, respectivul stat membru are de 
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asemenea dreptul de a extinde această 
condiție la profesioniștii din alte state 
membre, care intenționează să practice 
activități pe teritoriul acestora.”

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 13 nu aduce atingere dreptului 
statului membru gazdă de a impune 
solicitantului să urmeze un stagiu de 
adaptare de cel mult trei ani sau să susțină 
o probă de aptitudini dacă formarea pe care 
a primit-o acoperă aspecte semnificativ 
diferite în ceea ce privește activitățile 
profesionale față de cele acoperite de 
formarea în statul membru gazdă.

(1) Articolul 13 nu aduce atingere dreptului 
statului membru gazdă de a impune 
solicitantului să urmeze un stagiu de 
adaptare de cel mult trei ani sau să susțină 
o probă de aptitudini dacă formarea pe care 
a primit-o acoperă aspecte semnificativ 
diferite în ceea ce privește activitățile 
profesionale față de cele acoperite de 
formarea în statul membru gazdă, în cazul 
în care durata formării pentru care se 
face dovada este cu cel puțin un an mai 
scurtă decât perioada minimă impusă de 
statul membru gazdă și/sau dacă în statul 
membru gazdă profesia reglementată 
include una sau mai multe activități 
profesionale reglementate care nu au 
corespondent în statul de origine al 
candidatului și dacă această diferență 
constă într-o pregătire specifică impusă în 
statul membru gazdă și care acoperă 
semnificativ mai multe subiecte dintre 
cele acoperite de certificatul de 
competențe al candidatului sau de dovada 
calificărilor formale.

Justificare

Nu se explică clar de ce criteriile (a) și (c) din articolul 14 alineatul (1) nu ar mai trebui să se 
aplice în viitor. Acestea au fost aprobate ca fiind instrumente foarte eficiente pentru 
autoritățile competente din statele membre. Amendamentul urmărește să asigure faptul că 
aceste criterii, (a) și (c), sunt menținute.
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Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la alineatul (3), după primul paragraf 
se inserează următorul paragraf:

eliminat

„Pentru profesia de notar, statul membru 
gazdă, atunci când stabilește măsura de 
compensare, poate să țină cont de 
activitățile specifice ale acestei profesii pe 
teritoriul său, în special în ceea ce 
privește legislația care trebuie aplicată.”

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Directiva 2005/36/CE
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58 a în 
ceea ce privește adaptarea listelor de 
activități care sunt menționate în anexa IV 
și care fac obiectul recunoașterii 
experienței profesionale în temeiul
articolului 16, în vederea actualizării sau a 
clarificării nomenclaturii, fără ca respectiva 
modificare să implice o restrângere a 
domeniului de aplicare a activităților legate 
de diferitele categorii.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58 a în 
ceea ce privește adăugările la listele de 
activități care sunt menționate în anexa IV 
și care fac obiectul recunoașterii 
experienței profesionale în temeiul
articolului 16, în vederea actualizării sau a 
clarificării nomenclaturii, fără ca respectiva 
modificare să implice o restrângere a 
domeniului de aplicare a activităților legate 
de diferitele categorii. Activitățile 
profesionale care au fost deja incluse pe o 
anumită listă nu sunt transferate pe altă 
listă.

Amendamentul 61
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a în 
ceea ce privește modificările la lista de la 
punctul 5.2.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul educațional, 
științific și tehnic.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a în 
ceea ce privește modificările la lista de la 
punctul 5.2.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul educațional, 
științific și tehnic și în vederea dezvoltării 
și evoluției profesiei de asistent medical.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea de asistent medical generalist 
constă în cel puțin trei ani de studii care
cuprind cel puțin 4 600 de ore de instruire 
teoretică și clinică, perioada de instruire 
teoretică reprezentând cel puțin o treime, 
iar cea de instruire clinică cel puțin 
jumătate din perioada minimă de formare. 
Statele membre pot acorda exceptări 
parțiale persoanelor care au beneficiat de o 
parte din formare la cursuri de nivel cel 
puțin echivalent.

Formarea de asistent medical generalist 
constă în cel puțin trei ani de studii, care
pot fi exprimați și prin credite ECTS 
echivalente, sau 4 600 de ore de instruire 
teoretică și clinică, perioada de instruire 
teoretică reprezentând cel puțin o treime, 
iar cea de instruire clinică cel puțin 
jumătate din perioada minimă de formare.
Statele membre pot acorda exceptări 
parțiale persoanelor care au beneficiat de o 
parte din formare la cursuri de nivel cel 
puțin echivalent.

Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 23 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 33 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

23a. Se introduce următorul articol 33b:
„Articolul 33b
Dispoziții tranzitorii
Începând de la [a se introduce data 
intrării în vigoare a prezentei directive], 
statele membre au la dispoziție un termen 
de șase ani pentru a-și adapta sistemul de 
formare la noile cerințe prevăzute la 
articolul 31 alineatul (1) cu privire la 
cerința unui învățământ general de 12 ani 
în cazul asistentelor și moașelor sau 
promovarea unui examen de nivel 
echivalent.”

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea de bază de medic dentist constă 
în total în cel puțin cinci ani de instruire 
teoretică și practică, pe bază de program 
integral, care se poate exprima și prin 
echivalentul în credite ECTS, cuprinzând
cel puțin programa descrisă în anexa V 
punctul 5.3.1 și efectuată într-o 
universitate, într-o instituție de învățământ 
superior care asigură formare la un nivel 
recunoscut ca fiind echivalent sau sub 
supravegherea unei universități.

Formarea de bază de medic dentist constă 
în total în cel puțin cinci ani de instruire, 
care se poate exprima și prin echivalentul 
a 300 de credite ECTS, și care cuprinde 
cel puțin 5 000 de ore de instruire
teoretică și practică, pe bază de program 
integral și cel puțin programa descrisă în 
anexa V punctul 5.3.1 și efectuată într-o 
universitate, într-o instituție de învățământ 
superior care asigură formare la un nivel 
recunoscut ca fiind echivalent sau sub 
supravegherea unei universități.

Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 44 – alineatul 2 – litera b



AD\914694RO.doc 39/47 PE489.564v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la finalul formării teoretice și practice, 
șase luni de stagiu într-o farmacie deschisă 
publicului sau într-un spital, sub 
supravegherea serviciului farmaceutic al 
respectivului spital.

(b) în cursul sau la terminarea formării 
teoretice și practice, șase luni de stagiu 
într-o farmacie deschisă publicului sau într-
un spital, sub supravegherea serviciului 
farmaceutic al respectivului spital.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu remunerat;

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu;

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stagiul remunerat trebuie să se 
efectueze într-un stat membru sub 
supravegherea unei persoane care oferă 
garanții adecvate în ceea ce privește 
capacitatea sa de a oferi pregătire practică.
Acesta trebuie să se realizeze după 
încheierea studiilor menționate la alineatul
(1). Încheierea stagiului remunerat trebuie 
să fie atestată de un certificat care însoțește 
titlul de calificare.

(3) Stagiul trebuie să se efectueze într-un 
stat membru sub supravegherea unei 
persoane care oferă garanții adecvate în 
ceea ce privește capacitatea sa de a oferi 
pregătire practică. Acesta trebuie să se 
realizeze după încheierea studiilor 
menționate la alineatul (1). Încheierea 
stagiului trebuie să fie atestată de un 
certificat care însoțește titlul de calificare.

Amendamentul 68
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49a – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cunoștințele, aptitudinile și 
competențele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile din Cadrul european al
calificărilor, astfel cum sunt definite în 
anexa II la Recomandarea Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
stabilirea Cadrului european al 
calificărilor pentru învățarea de-a lungul 
vieții(*);

(d) cunoștințele, aptitudinile și 
competențele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile stabilite la articolul 11 din
prezenta directivă;

Articolul 11 nu se aplică profesiilor 
reglementate în temeiul anexei V 
punctul 1.

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49a – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) profesia în cauză nu este acoperită de 
un alt cadru comun de formare și nici nu 
este reglementată deja în capitolul III din 
titlul III;

(e) profesia în cauză nu este acoperită de 
un alt cadru comun de formare și nici nu 
este reglementată deja în capitolul III din 
titlul III sau la articolul 10 litera (b);

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49a – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cadrul comun de formare a fost pregătit (f) cadrul comun de formare a fost pregătit 
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în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu implicarea părților 
interesate din statele membre în care 
profesia nu este reglementata;

în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu implicarea
partenerilor sociali naționali, a 
asociațiilor profesionale care reprezintă 
profesiile sectoriale și a părților interesate 
din statele membre în care profesia este 
sau nu este reglementată;

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 b – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) testul comun de formare a fost pregătit 
în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu participarea 
părților interesate din statele membre în 
care profesia nu este reglementata;

(c) testul comun de formare a fost pregătit 
în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu participarea
partenerilor sociali naționali, a 
asociațiilor profesionale care reprezintă 
profesiile sectoriale și a părților interesate 
din statele membre în care profesia este 
sau nu este reglementată;

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoașterii unei limbi se realizează de
către o autoritate competentă după 
adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 
alineatul (3) și în cazul în care există 
îndoieli serioase și concrete cu privire la 
nivelul suficient al cunoștințelor lingvistice 
ale profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 

Un stat membru se asigură că orice
verificare a cunoașterii unei limbi se 
realizează gratuit pentru candidat de către 
o autoritate competentă și în cazul în care 
există îndoieli serioase și concrete cu 
privire la nivelul suficient al cunoștințelor 
lingvistice ale profesionistului legate de 
activitățile profesionale pe care această 
persoană intenționează să le desfășoare.
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intenționează să le desfășoare.

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în cazul 
în care sistemul național de asistență 
medicală solicită aceasta în mod expres 
sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.

În cazul profesiilor cu implicații asupra
sănătății publice și siguranței pacienților
sau a calității educației, statele membre 
pot conferi autorităților competente dreptul 
de a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în cazul 
în care sistemul național de asistență 
medicală solicită aceasta în mod expres 
sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților sau 
partenerii sociali. Verificarea lingvistică 
efectuată de autoritatea competentă nu 
aduce atingere dreptului angajatorului de 
a efectua verificări suplimentare, dacă 
este cazul.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale 
ale statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată și
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 

Orice verificare a cunoștințelor lingvistice
este proporțională cu activitatea care 
urmează a fi desfășurată și gratuită pentru 
profesionist. Persoana în cauză are dreptul 
de a exercita o cale de atac împotriva 
acestor acțiuni de control în fața instanțelor 
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atac împotriva acestor acțiuni de control în 
fața instanțelor naționale.

naționale.

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea stagiului remunerat Recunoașterea stagiului

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul remunerat
desfășurat în alt stat membru și certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să țină cont în mod proporțional 
de stagiul desfășurat în alt stat membru și 
certificat de către o autoritate competentă 
din statul membru respectiv.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a interzis de 
către autoritățile sau tribunalele naționale 

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a retras 
temporar sau parțial dreptul de a practica 
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să desfășoare, pe teritoriul statului
membru respectiv, chiar și cu caracter 
temporar, următoarele activități 
profesionale:

în statul membru de origine sau în statul 
membru gazdă următoarele activități 
profesionale:

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56a – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asistenții medicali recunoscuți în 
temeiul articolului 10;

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile care nu fac obiectul 
Directivei 2006/123/CE, în cazul în care un 
profesionist stabilit într-un stat membru 
exercită o activitate profesională sub un alt 
titlu profesional decât cele menționate la 
alineatul (1) și în cadrul prezentei directive, 
un stat membru informează fără întârziere 
alte state membre în cauză și Comisia 
atunci când ia cunoștință efectiv despre 
orice comportament, acte sau circumstanțe 
specifice care se referă la această activitate 
și care ar putea cauza prejudicii grave
sănătății sau siguranței persoanelor sau 
mediului într-un alt stat membru.
Informația respectivă nu depășește ceea ce 
este strict necesar pentru a identifica 
profesionistul în cauză și include trimiterea 
la decizia unei autorități competente de a 
interzice acestuia să își desfășoare 
activitățile profesionale. Alt stat membru 

(2) În cazul în care un profesionist stabilit 
într-un stat membru exercită o activitate 
profesională sub un alt titlu profesional 
decât cele menționate la alineatul (1) și în 
cadrul prezentei directive, un stat membru 
informează fără întârziere alte state 
membre în cauză și Comisia atunci când ia 
cunoștință efectiv despre orice 
comportament, acte sau circumstanțe 
specifice care se referă la această activitate 
și care ar putea cauza prejudicii sănătății 
sau siguranței persoanelor, interesului 
public sau mediului într-un alt stat 
membru. Informația respectivă nu 
depășește ceea ce este strict necesar pentru 
a identifica profesionistul în cauză și 
include trimiterea la decizia unei autorități 
competente de a interzice acestuia să își 
desfășoare activitățile profesionale. Alt stat 
membru poate solicita informații 
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poate solicita informații suplimentare în 
conformitate cu condițiile prevăzute la 
articolele 8 și 56.

suplimentare în conformitate cu condițiile 
prevăzute la articolele 8 și 56.

Justificare

Mecanismul de alertă nu ar trebui să se limiteze la cazurile care nu intră sub incidența 
Directivei 2006/123/CE, ci ar trebui să fie extins la toți profesioniștii în cazul acțiunilor care 
pot provoca pagube, nu numai pentru sănătatea și siguranța persoanelor sau a mediului 
dintr-un alt stat membru, ci și pentru interesul public.

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate procedurile se desfășoară în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2006/123/CE privind ghișeele unice. Orice 
termen de respectare a procedurilor sau 
formalităților prevăzute în prezenta 
directivă de către statele membre începe în 
momentul în care un cetățean a depus o 
cerere la un ghișeu unic.

(4) Toate procedurile se desfășoară în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2006/123/CE privind ghișeele unice. Orice 
termen de respectare a procedurilor sau 
formalităților prevăzute în prezenta 
directivă de către statele membre începe în 
momentul în care un cetățean a depus o 
cerere completă la autoritatea competentă, 
prin intermediul unui ghișeu unic.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57a – alineatul 4 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Funcționarea ghișeelor unice nu 
aduce atingere repartizării funcțiilor și 
competențelor între autorități în cadrul 
sistemelor naționale.

Amendamentul 82
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale, care asigură o reprezentare 
și consultare adecvate, atât la nivel 
european, cât și la nivel de experți 
naționali. Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
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