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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0117/2013 adresată de Cristinel Corobana, de cetățenie română, în 
numele asociației Freedom Smile, privind presupusa discriminare a studenților 
români în Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că studenții români sunt discriminați în Regatul Unit, deoarece au 
nevoie de autorizații speciale pentru a putea lucra cu fracțiune de normă și de asigurări private 
de sănătate, pe lângă asigurarea generală de sănătate recunoscută la nivel european. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Petiționarul face referire la prezentările din presa britanică, în care studenții români din Marea 
Britanie sunt discriminați pentru că au nevoie de permise (carduri galbene) pentru a lucra în 
Marea Britanie, de asemenea studenții români și bulgari ar trebui să dețină asigurări private de 
sănătate, asigurările obișnuite din UE (probabil petiționarul se referă la Cardul European de 
Asigurări de Sănătate - CEASS) nefiind acceptat de către Border Agency din Regatul Unit ca 
dovadă a calității de asigurat. 

Petiționarul se plânge de faptul că studenților români și bulgari li s-a cerut în 2013 să dețină 
,,cardul galbenˮ, pentru a putea lucra în Regatul Unit. De fapt, până la 31 decembrie 2013, s-
au aplicat măsurile tranzitorii prevăzute în tratatele de aderare pentru Bulgaria și România, 
ceea ce a permis statelor membre, cu respectarea anumitor condiții, să restricționeze accesul 
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cetățenilor români și bulgari pe piețele lor de muncă, până la 31 decembrie 2013. În termeni 
juridici, aplicarea dispozițiilor tranzitorii presupunea faptul că statele membre au continuă să 
aplice propriile lor dispoziții naționale privind accesul la piețele lor de muncă iar legislația 
UE, în special articolul 45 din TFUE și articolele 1 și 6 din Regulamentul (UE) nr. 492/1011, 
nu se aplică.

RU a continuat să aplice astfel de dispoziții tranzitorii pentru accesul pe piața muncii până la 
31 decembrie 2013. Din acest motiv, cetățenii români trebuiau să solicite permise de muncă 
dacă doreau să lucreze în timpul studiilor, al vacanțelor sau ca parte a unui curs de formare 
profesională. Obligativitatea acestor permise galbene, era așadar în conformitate cu legislația 
UE. Începând cu 1 ianuarie 2014, nici resortisanților români, și nici celor bulgari nu li se mai 
cere permisul de muncă în RU.

Petiționarul mai susține că studenților români și bulgari li se cer asigurări private de sănătate, 
nefiind acceptate asigurările obișnuite în UE. 

În temeiul normelor UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Regulamentul 
(CE) nr. 883/2004), studenții care rezidă temporar în statul în care își continuă studiile sunt 
considerați ca având încă reședința în statul lor de origine. 

Cardul European de Asigurări de Sănătate (CEASS) oferă acoperire completă atunci când 
cetățeanul UE vizat nu își schimbă domiciliul în sensul normelor de coordonare prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 în statul membru gazdă și intenționează să se întoarcă în țara 
de origine, de exemplu, în cazul studiilor sau al trimeterii în interes de serviciu în alt stat 
membru1.

Prin urmare, în cazul în care un student în RU prezintă CEASS, acest lucru dovedește 
acoperirea completă necesară. Pe baza detaliilor furnizate pe site-ul guvernului britanic2, 
CEASS este acceptat ca dovadă a asigurării medicale complete pentru studenți.

Concluzii

Obligativitatea permisului de muncă în RU în 2013 pentru studenți respecta legislația UE. 
Această obligativitate a fost eliminată la 1 ianuarie 2014.

Detaliile furnizate de petiționar cu privire la cerințele privind asigurarea medicală și 
informațiile disponibile cu privire la procedurile aplicate în Regatul Unit nu indică o încălcare 
a dreptului comunitar și, în special, a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială. 

                                               
1 COM(2009)0313. 
2 A se vedea site-ul Border Agency din RU, secțiunile referitoare la prevederile pentru resortisanții români și 
bulgari înainte și după 2014: 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/


