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Ref.: Petiţia nr. 1008/2012, adresată de Cecilia Sanna, de cetăţenie italiană, privind 
recunoaşterea certificatelor medicale

1. Rezumatul petiţiei

În conformitate cu legislaţia italiană, femeile însărcinate au dreptul de a înceta munca în luna 
care precede data preconizată pentru naştere şi patru luni după această dată, sub rezerva 
certificării de către specialiştii naţionali în domeniul sănătăţii sau de către alţi specialişti 
recunoscuţi oficial la nivel naţional a faptului că starea de sănătate a viitoarei mame şi a 
copilului nenăscut nu va fi afectată în niciun caz.

Potrivit petiţionarei, impunerea certificării de către un medic naţional pune viitoarea mamă în 
imposibilitatea de a furniza angajatorului ei un certificat medical emis într-un alt stat membru, 
limitând astfel mobilitatea lucrătoarelor în cadrul UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

În conformitate cu legislaţia italiană1, femeile însărcinate nu au voie să lucreze în ultimele 
două luni de sarcină şi în primele trei luni după naştere. 

Legislaţia italiană a introdus o excepţie de la această normă, potrivit căreia femeile însărcinate 
au dreptul de a înceta munca în luna care precede data preconizată pentru naştere şi patru luni 
după această dată, sub rezerva certificării de către doctorul specialist din cadrul serviciului 

                                               
1 Articolul 4 din Legea nr. 1204 din 30 decembrie 1971.
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naţional de sănătate sau aprobat de acesta şi de către doctorul responsabil pentru sănătatea şi 
siguranţa la locul de muncă a faptului că starea de sănătate a viitoarei mame şi a copilului 
nenăscut nu va fi afectată.

Potrivit petiţionarei, impunerea certificării de către un medic naţional pune viitoarea mamă în 
imposibilitatea de a furniza angajatorului ei un certificat medical emis într-un alt stat membru, 
limitând astfel mobilitatea lucrătoarelor în cadrul UE. 

Libera circulaţie a personalelor este o libertate fundamentală a cetăţenilor UE în temeiul 
tratatelor UE. În domeniul securităţii sociale a lucrătorilor migranţi din UE, legislaţia UE, în 
special Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009, prevede coordonarea sistemelor de 
securitate socială, şi nu armonizarea lor. Acest lucru înseamnă că fiecare stat membru este 
liber să stabilească detaliile propriului sistem de asigurări sociale, inclusiv prestaţiile care se 
acordă, condiţiile de eligibilitate, modalitatea de calculare a acestor prestaţii şi cuantumul 
cotizaţiilor care trebuie plătite. 

Potrivit celor de mai sus, legislaţia naţională poate defini condiţiile de acordare a prestaţiilor 
de maternitate şi/sau a prestaţiilor prenatale. Problema recunoaşterii certificatelor medicale 
din alte state membre ale UE de către autorităţile naţionale nu intră în domeniul de aplicare al 
normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială menţionate anterior.

Concluzii

Nerecunoaşterea certificatelor medicale de către doctorii italieni nu încalcă 
Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009.


