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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0372/2011, adresată de S.M., de cetățenie germană, privind diferențele 
dintre Franța și Germania în ceea ce privește recunoașterea calificărilor medicale 
de specialitate

1. Rezumatul petiției

Petiționara, medic specialist, instruită în Germania, nu a beneficiat de recunoașterea calificării 
în Franța, deși a prezentat un certificat conform căruia formarea sa ca anestezist este în 
conformitate cu Directiva 93/16/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011

Petiționara, medic instruit în Germania, a lucrat la diferite spitale din Franța timp de câțiva 
ani. 

Petiția tratează două aspecte:
– faptul că colegiul medicilor din Franța a recunoscut calificarea petiționarei de medic 

specialist (anestezist) cu o întârziere de 2,5 ani;
– faptul că, în anii precedenți, experiența profesională și vechimea sa în muncă anterioare 

dobândite în calitate de medic în Germania nu au fost luate în considerare de autoritățile 
franceze în vederea stabilirii condițiilor sale de muncă (de exemplu, a salariului, gradului 
etc.). 
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- Referitor la recunoașterea calificărilor profesionale:

Comisia primise anterior o plângere din partea petiționarei. Din documentele pe care 
petiționara le-a pus la dispoziția Comisiei, s-ar putea considera că aceasta a obținut o 
calificare medicală de specialitate în anesteziologie în Germania la 5 februarie 2003. Conform 
documentelor depuse de petiționară, autoritatea germană competentă a atestat, la 9 mai 2005, 
faptul că această calificare de specialitate a sa îndeplinește cerințele minime prevăzute în 
Directiva 93/16/CEE1.

Se pare că decizia referitoare la calificarea de specialitate a petiționarei a fost luată în Franța 
la 14 septembrie 2005.

Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale2 stabilește termenele-
limită pentru procedura de recunoaștere. Conform articolului 51 alineatul (2) din directivă, 
procedura de examinare a unei cereri de obținere a autorizației de a exercita o profesie 
reglementată trebuie finalizată în cel mai scurt timp și trebuie să conducă la o decizie 
justificată în mod corespunzător a autorității competente a statului membru gazdă, în orice 
caz, în termen de trei luni de la data prezentării dosarului complet al persoanei în cauză.

Întrucât informațiile furnizate de petiționară nu oferă detalii cu privire la data depunerii 
dosarului complet, serviciile Comisiei intenționează să o contacteze pentru a obține aceste 
probe.

- Referitor la recunoașterea experienței profesionale și a vechimii în vederea stabilirii 
condițiilor de muncă:

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene3, Comisia consideră că 
autoritățile statului membru gazdă trebuie să ia în considerare perioadele anterioare de 
angajare a lucrătorului migrant pe un post similar într-un alt stat membru în vederea accesului 
la posturi și a stabilirii condițiilor de muncă (de exemplu, salariu, grad etc.) în același mod 
care se aplică pentru perioadele de activitate realizate în sistemul statului membru gazdă. 

Între 2005 și 2008, serviciile Comisiei au menținut un contact direct cu petiționara cu privire 
la acest subiect. Cauza acesteia a fost soluționată în cadrul procedurilor privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva Franței referitoare la chestiunea luării în considerare a 
experienței profesionale și a vechimii în muncă în vederea accesului la posturi și a stabilirii 
condițiilor de muncă (de exemplu, salariu, grad etc.) în sectorul public. 

În 2008, serviciile Comisiei au informat petiționara că autoritățile franceze au aliniat normele 
aplicabile la legislația UE. Serviciile Comisiei nu au primit nicio informație din care să reiasă 

                                               
1

Directiva 93/16/CEE a Consiliului privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare, Jurnalul Oficial L 165, 7.7.1993, p. 1.
2

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale, 
JO L 255, 30.9.2005, p. 22.
3

Cauza C-419/92, Scholz, Rec., 1994, p. I-00505; cauza C-15/96, Schöning, Rec., 1998, p. I-00047; cauza C-187/96, 
Comisia/Grecia, 1998, p. I-01095; cauza C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Rec., 2000, p. I-10497; 
cauza C-224/01, Köbler, Rec., 2003, p. I-10239; cauza C-205/04, Comisia/Spania, Rec., 2006, p. I-00031; cauza 
C-278/03, Comisia/Italia, Rec., 2005, p. I-03747; cauza C-371/04, Comisia/Italia, Rec., 2006, p. I-10257.
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că soluționarea cauzei petiționarei nu a respectat legislația UE. 

Întrucât informațiile furnizate în petiție nu oferă detalii cu privire la problemele anterioare 
referitoare la această chestiune, serviciile Comisiei vor contacta petiționara pentru a afla dacă 
aceasta încă mai întâmpină dificultăți în această privință.

După obținerea unor informații suplimentare din partea petiționarei, serviciile Comisiei vor 
informa Parlamentul European cu privire la poziția lor și la orice măsură ulterioară.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 19 decembrie 2013

Serviciile Comisiei au purtat un schimb de scrisori cu petiționara. Pe baza informațiilor 
primite, Comisia are următoarea poziție:

- Referitor la recunoașterea calificărilor profesionale

Se pare că petiționara se plânge de faptul că decizia privind recunoașterea calificării sale 
medicale de specialitate în anesteziologie, decizie luată în Franța la 14 septembrie 2005, nu 
menționează data la care a fost dobândită calificarea.
Cu toate acestea, Directiva 2005/36/CE nu obligă autoritățile statelor membre să menționeze 
în decizia de recunoaștere a calificării data la care a fost dobândită calificarea.
Conform articolului 51 din Directiva 2005/36/CE, autoritatea competentă este obligată să 
elibereze o decizie justificată în mod corespunzător în termen de trei luni de la data prezentării 
dosarului complet. Cu toate acestea, termenul respectiv poate fi prelungit cu o lună.
Conform articolului 51 alineatul (3), neluarea unei decizii de către autoritatea competentă în 
termenul menționat anterior face obiectul unei acțiuni în justiție în temeiul legislației 
naționale.
În concluzie, serviciile Comisiei consideră că decizia colegiului medicilor din Franța nu 
încalcă Directiva 2005/36/CE în ceea ce privește conținutul minim al deciziei acestuia. 
Rămâne la latitudinea petiționarei să solicite acordarea de despăgubiri în fața instanțelor 
naționale pentru eventuala întârziere legată de examinarea cererii sale de recunoaștere.

- Referitor la recunoașterea experienței profesionale și a vechimii în vederea stabilirii 
condițiilor de muncă:

Serviciile Comisiei au întrebat-o pe petiționară în ce sens perioadele de activitate realizate în 
alte state membre nu au fost luate în considerare; aceasta a fost invitată să transmită informații 
cu privire la contactele sale purtate cu autoritățile franceze pe această temă, inclusiv deciziile 
administrative și/sau judiciare, pentru a permite serviciilor Comisiei să evalueze în detaliu 
cazul acesteia.
Petiționara susține că, după reforma dispozițiilor franceze aplicabile, încă nu a primit salariul 
la care au dreptul medicii care au realizat perioade de activitate comparabile în Franța. Cu 
toate acestea, petiționara nu a prezentat copii ale corespondenței sale cu autoritățile franceze 
și/sau ale deciziilor administrative sau judiciare. De asemenea, aceasta a informat Comisia că, 
după reforma dispozițiilor franceze aplicabile, a lucrat doar ca suplinitor (cadru înlocuitor), 
fără să i se ofere un post remunerat corespunzător.
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Concluzie

Dispozițiile franceze privind luarea în considerare a perioadelor de activitate realizate în alte 
state membre în vederea stabilirii condițiilor de muncă în sectorul public (de asemenea, pentru 
praticiens hospitaliers – medici precum petiționara) au fost armonizate cu dreptul UE în 
cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, inițiată împotriva Franței. Întrucât 
serviciile Comisiei nu dispun de suficiente dovezi ale unei practici administrative având un 
caracter general și constant contrar dreptului UE, acestea nu pot să identifice o eventuală 
încălcare a legislației privind libera circulație a lucrătorilor, pe care să o aducă în atenția 
autorităților franceze. Petiționara a fost informată în consecință.


