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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0007/2008, adresată de Celegrat Christopher, de naţionalitate 
poloneză, privind discriminarea practicată în Regatul Unit faţă de dentiştii din 
alte state membre ale Uniunii Europene

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea faţă de discriminarea practicată în Regatul Unit faţă de 
dentiştii din alte state membre ale Uniunii Europene, indicând că, drept consecinţă a 
amânărilor, aceştia sunt înregistraţi cu întârzieri de săptămâni întregi comparativ cu colegii lor 
britanici. Calificările dentiştilor care au studiat în afara Regatului Unit sunt evaluate de 
comitete locale (local deaneries), spre a se stabili conformitatea cu cerinţele britanice. Chiar 
dacă dentiştii s-au înscris deja la Consiliul General Dentar şi au demonstrat că posedă 
calificările minime cerute de articolul 1 din a doua directivă cu privire la dentişti 
(78/687/CEE), Ministerul Sănătăţii impune evaluări suplimentare ale calificării lor 
profesionale, pentru a stabili dacă întrunesc cerinţele minime ale directivei, ceea ce constituie 
efectiv o discriminare la adresa acestora.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

I. Petiţia
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Petiţionarul se plânge de faptul că dentiştii resortisanţi ai altor state membre sunt victime ale 
măsurilor discriminatorii din Regatul Unit. În particular, aceştia sunt înregistraţi cu întârzieri 
de săptămâni întregi comparativ cu colegii lor britanici. În plus, calificările acestora sunt 
examinate de autorităţile locale spre a se stabili conformitatea cu cerinţele britanice.
Ministerul Sănătăţii impune evaluări suplimentare ale calificării profesioniştilor resortisanţi ai 
altor state membre, chiar dacă aceştia s-au înscris deja la Consiliul General Dentar şi au 
demonstrat că posedă calificările minime solicitate în baza dreptului comunitar.

II. Comentariile Comisiei referitoare la petiţie

Directiva 2005/36/CE1 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, de anulare şi înlocuire 
printre altele a directivelor 78/686/CEE şi 78/687/CEE privind recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor de medic dentist2 şi coordonarea formării profesionale a acestora3 prevede 
recunoaşterea automată a diplomelor de medic dentist din statele membre enumerate de 
aceasta şi care înlocuiesc calificările minime în materie (cf. articolul 21 alineatul (1) şi 
articolul 34 din Directiva 2005/36/CE). Diplomele care atestă o formare profesională care nu 
se conformează calificărilor minime, întrucât aceasta a fost încheiată sau începută înainte de 
data standard pentru statul membru în cauză (cf. anexa V punctul 5.3.2), pot beneficia de 
recunoaştere automată în conformitate cu dispoziţiile generale (articolul 23 alineatul (1)) sau 
specifice (articolul 37) de drept dobândit.

Recunoaşterea automată presupune că statul membru gazdă nu poate controla sub nicio formă 
conţinutul formării efectuate de migrant. În plus, recunoaşterea acordată permite migrantului  
accesul la profesia respectivă şi exercitarea acesteia în aceleaşi condiţii ca şi pentru 
resortisanţii statului membru gazdă.

În ceea ce priveşte termenul de soluţionare a unei cereri prin care se solicită recunoaşterea şi, 
în consecinţă, autorizaţia de exercitare a unei profesii, Directiva 2005/36/CE stipulează că 
statul membru gazdă trebuie să ia o decizie temeinic motivată, în orice caz, în termen de trei 
luni de la data primirii dosarului complet al persoanei interesate (articolul 51). Termenul se 
aplică recunoaşterii automate a diplomelor de medic dentist. 

Întrucât petiţia nu are la bază decât menţiunile petiţionarului (fără a se face referire la actele 
administrative sau la schimbul de corespondenţă care să evidenţieze aceste menţiuni), 
serviciile Comisiei au trimis petiţionarului, la 16 iulie 2008, un email prin care i-au solicitat 
informaţii suplimentare în acest sens, precum şi o copie după actele legislative, actele de 
reglementare, documentele sau scrisorile care să evidenţieze problema în cauză, precum şi 
presupusa discriminare.  

Prin e-mail-ul din 16 iulie 2008, petiţionarul a comunicat serviciilor Comisiei că urmează să 
le pună la dispoziţie informaţiile suplimentare solicitate în decurs de câteva zile. Până în 
prezent, aceste informaţii nu au fost primite.

                                               
1 JO L 255, 30.9.2005, p. 22–142.

2 JO L 233, 24.8.1978, p. 1

3 JO L 233, 24.8.1978, p. 10
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În consecinţă, deoarece nu a fost primită nicio plângere în care să fie invocată o discriminare 
cu privire la situaţia medicilor dentişti resortisanţi ai altor state membre, serviciile Comisiei 
sunt în aşteptarea informaţiilor suplimentare anunţate de către petiţionar. 

III. Concluzie

În concluzie, Comisia nu se poate pronunţa decât după ce va primi şi analiza informaţiile 
suplimentare anunţate de către petiţionar.
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