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Ref.: Petiţia nr. 0504/2009, adresată de E.C.N., de cetăţenie spaniolă, privind 
echivalarea diplomei de medic pentru a putea profesa în Franţa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara are o diplomă de medic obţinută în Spania în 2006. Aceasta a găsit un loc de 
muncă în Perpignan şi „Ordinul Medicilor” cere ca diploma sa să fie aprobată în conformitate 
cu Directiva 2005/36/CE. Acest fapt a împiedicat-o pe petiţionară să ia în primire noul ei post 
pentru care are un contract semnat la data de 23 martie 2009. Petiţionara a cerut această 
acreditare Ministerului Spaniol, însă este de părere că aceasta reprezintă un obstacol în calea 
liberei circulaţii a persoanelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

˝Petiţia

Se pare că petiţionara deţine o diplomă de medic eliberată într-un stat membru al UE.
Petiţionara doreşte să profeseze ca medic în Franţa şi a găsit un post vacant prin intermediul 
Eures. Petiţionara afirmă că diploma sa a fost deja acreditată în conformitate cu Directiva
93/16/CEE şi apoi recunoscută de „Agency Mobility Europe”. Ea reclamă faptul că, fără a 
aduce atingere acreditării în conformitate cu Directiva 93/16/CEE, „Ordinul Medicilor” din 
Perpignan i-a cerut ca diploma să fie acreditată în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.
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Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Directiva 93/16/CEE1 privind medicii a fost abrogată şi înlocuită de Directiva 2005/36/CE2

privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Aceasta constituie cadrul juridic european 
pentru asigurarea recunoaşterii diplomelor pe teritoriul UE. 

În ceea ce priveşte medicii, Directiva 2005/36/CE acoperă două sisteme de recunoaştere: 
recunoaşterea automată pentru profesiile sectoriale, cum ar fi medicii, pentru care cerinţele 
minime obligatorii de pregătire profesională au fost armonizate la nivelul UE, şi recunoaşterea 
non-automată pentru profesiile pentru care cerinţele minime obligatorii de pregătire 
profesională nu au fost armonizate la nivelul UE.

Recunoaşterea automată înseamnă că autorităţile competente ale statului gazdă nu pot verifica 
formarea de bază a migrantului şi, de asemenea, că nu acestuia nu îi poate fi impusă nicio 
măsură compensatorie. Cu toate acestea, petiţionara va trebui să trimită o cerere de 
recunoaştere a diplomei sale autorităţilor competente din statul membru în care doreşte să se 
stabilească. De fiecare dată când un migrant doreşte să se stabilească într-un alt stat membru, 
va trebui să facă o cerere în statul membru respectiv.

Concluzii

Autorităţile franceze nu au încălcat Directiva 2005/36 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale atunci când i-au cerut petiţionarei să solicite recunoaşterea diplomei sale de 
medic.˝

                                               
1 Directiva Consiliului 93/16/CEE din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi 

recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare, JO L 165, 7.7.1993, 
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2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor
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