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Ref.: Petiția nr. 1896/2012, adresată de Calin Carmen Elena, de cetățenie română, 
privind recunoașterea diplomelor în UE

1. Rezumatul petiției

Petiționara, o resortisantă română care trăiește în Regatul Unit, subliniază deficiențele din 
sistemul britanic în ceea ce privește recunoașterea formării specializate din alte state ale UE, 
în special în domeniul medicinii de reabilitare, și nu numai. Ea consideră că este tratată ca un 
resortisant al unei țări terțe, având în vedere faptul că i s-a recomandat să înceapă din nou 
întreaga formare în domeniul reabilitării. Ea adresează trei întrebări specifice sugerând că 
Regatul Unit ar putea să încalce regulamentele europene relevante și solicită PE să examineze 
cazul. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

Petiționara este cetățeană română care a obținut calificări în România ca specialist medical în 
domeniul medicinii de reabilitare. Ea s-a confruntat cu dificultăți pe parcursul recunoașterii 
acestei specializării în Regatul Unit. 
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Petiționara este de părere că punctul 5.1.3. din anexa V la Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale1 („Directiva”) ar trebui să includă titlul național din 
Regatul Unit la categoria specialist medical în „Fizioterapie (durata minimă de formare: 
3 ani)”. Aceasta ar permite petiționarei să beneficieze de recunoașterea automată a acestei 
specializări medicale în Regatul Unit. 

Petiționara a avut dificultăți și în finalizarea măsurii compensatorii impuse drept condiție 
pentru recunoaștere în Regatul Unit.

Directiva 2005/36/CE constituie cadrul juridic european pentru recunoașterea reciprocă a 
calificărilor profesionale. Directiva se aplică tuturor resortisanților unui stat membru care 
doresc să aibă acces sau să urmeze o profesie reglementată în alt stat membru.
Specializările medicale au un regim special în sistemul de recunoaștere a calificărilor 
profesionale pe baza condițiilor de formare armonizate, astfel cum se prevede la titlul III 
capitolul III din directivă. Acest regim decurge din faptul că există o diferență semnificativă 
în numărul de specializări medicale reglementate între statele membre. Astfel, deși Directiva 
acoperă armonizarea cerințelor minime de formare profesională pentru 54 de specializări 
medicale (punctul 5.1.3. anexa V la directivă), nu toate statele membre reglementează aceste 
specializări medicale în sistemele lor naționale de asistență medicală.
În temeiul articolului 21 alineatul (7) din directivă, statele membre pot notifica Comisiei 
titlurile specialiștilor lor medicali. Respectivele titluri sunt enumerate ulterior la punctul 5.1.3 
anexa V la Directiva 2005/36/CE și sunt reglementate de regimul recunoașterii automate, 
enunțat în directivă, în măsura în care aceeași specializare este enumerată atât pentru statul 
membru de origine, cât și pentru statul membru gazdă în anexa V la directivă.

De fapt, în temeiul Directivei, statele membre nu pot notifica Comisiei anumite specializări 
medicale, chiar dacă ele sunt reglementate pe teritoriul lor. În această privință, specializările 
medicale sunt diferite de alte specializări reglementate de titlul III capitolul III din directivă. 

Prin urmare, este evident că nu ține de competența Comisiei să adauge un titlu național de 
curs de formare de specialiști medicali la punctul 5.1.3. anexa V la directivă, fără o notificare 
din partea statului membru în cauză, sau să publice în această privință o comunicare 
corespunzătoare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în temeiul articolului 21 alineatul (7) 
din Directiva 2005/36/CE.

Prin urmare, pentru fiecare categorie de specializări medicale de la punctul 5.1.3 anexa V la 
directivă, statele membre au dreptul să decidă dacă doresc sau nu să participe la sistemul de 
recunoaștere automată a respectivelor calificări. În toate celelalte cazuri, în care o anumită 
specializare medicală este reglementată în statul membru gazdă, dar titlul național 
corespunzător nu este notificat Comisiei de către statul membru respectiv, specialiștii 
calificați în alte state membre pot obține recunoașterea specializării lor în statul membru 
gazdă prin așa-numitul sistem general (titlul III capitolul I din directivă). 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor 

profesionale, Jurnalul Oficial L 255, 30 septembrie 2005, pagina 22.
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Prin sistemul general, autoritatea competentă din statul membru gazdă poate compara 
formarea profesională a specialistului cu propriile cerințe naționale în materie de formare 
profesională. În cazul unor diferențe considerabile în ceea ce privește formarea de bază din 
două state membre, statul membru gazdă poate impune măsuri compensatorii înainte de 
recunoașterea calificării unui specialist care a urmat o formare în străinătate. 

În cazul de față, se pare că autoritatea competentă din Regatul Unit a examinat cererea 
petiționarei în temeiul sistemului general și a impus măsuri compensatorii. Această cerință 
este în concordanță cu directiva.

Deși petiționara contestă decizia Regatului Unit, directiva permite în mod evident statelor 
membre gazdă să impună astfel de măsuri compensatorii. În temeiul articolului 3 alineatul (1) 
litera (g) din directivă, orice stagiu de adaptare care trebuie finalizat de petiționară drept 
condiție de recunoaștere ar putea fi supravegheat și ar putea, de asemenea, să fie însoțit de o
formare profesională suplimentară. Acest stagiu de practică supravegheată face obiectul unei 
evaluări. 

În plus, în temeiul articolului 51 alineatul (3) din directivă, decizia unei autorități competente 
face obiectul unei acțiuni în justiție în temeiul legislației naționale. Din informațiile 
disponibile Comisiei, se pare că autoritatea competentă din Regatul Unit a furnizat 
petiționarei informații detaliate privind eventualele acțiuni în justiție în temeiul legislației 
naționale.

Concluzie

Comisia a concluzionat că Regatul Unit nu a încălcat Directiva 2005/36/CE prin faptul că nu a 
notificat Comisiei specializarea sa medicală în „medicina de reabilitare”. Prin urmare, 
Comisia nu intenționează să ia măsuri suplimentare în această privință.

În plus, autoritatea competentă din Regatul Unit a aplicat în mod corect așa-numitul sistem 
general de recunoaștere a specializării medicale a petiționarei.

De asemenea, autoritatea competentă din Regatul Unit a indicat petiționarei eventualele 
acțiuni în justiție împotriva deciziei lor în temeiul legislației naționale, în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (3) din directivă.


