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Ref.: Petiția nr. 1039/2007, adresată de Giuseppe Lipari, de cetățenie italiană, în 
numele comisiei „construiamo il domani” (să construim pentru viitor), 
privind pretinsa încălcare a dreptului fundamental la educație în cazul 
înscrierii la Facultatea de Medicină și Odontologie din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită intervenția Uniunii Europene pentru renunțarea la principiul numerus 
clausus aflat la baza procesului de admitere la Facultatea de Medicină și de Odontologie, 
susținând că asemenea restricții din cadrul legislației italiene cu privire la sistemul universitar 
de educație contravin articolelor relevante din Carta drepturilor fundamentale (articolele 14 și 
52) referitoare la dreptul la educație și principiul proporționalității, precum și Directivei 
privind recunoașterea calificărilor profesionale în cazul exercitării libertății de stabilire.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Petiționarul solicită intervenția Uniunii Europene pentru renunțarea la principiul numerus 
clausus aflat la baza procesului de admitere la Facultatea de Medicină și de Odontologie în 
conformitate cu legislația italiană privind învățământul universitar. Acesta subliniază că 
aceste restricții sunt incompatibile cu articolele corespunzătoare din Carta Drepturilor 
Fundamentale (articolele 14 și 52) privind dreptul la educație și principiul proporționalității, 
precum și cu Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale în ceea ce privește 
exercitarea libertății de stabilire.
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Constatând, în temeiul articolului 149 din Tratat, că organizarea sistemului educativ nu intră 
în sfera de competențe a Uniunii Europene, ci este mai curând responsabilitatea exclusivă a 
statelor membre, Parlamentul European a declarat petiția inadmisibilă și a informat 
petiționarul în acest sens, adăugând că dispozițiile menționate mai sus din Carta Drepturilor 
Fundamentale și din Directiva privind condițiile de acces la profesiile reglementate - și, 
așadar, exercitarea libertății de stabilire și a libertății de prestare a serviciilor - trebuie 
interpretate ținându-se cont de dispoziția fundamentală de la articolul 51 alineatul (2) din 
Cartă care prevede că aceasta din urmă nu creează nici o competență sau sarcină nouă pentru 
Comunitate și pentru Uniune și nu modifică competențele și sarcinile stabilite de tratate.

Printr-o nouă scrisoare adresată Parlamentului European în mai 2009, petiționarul a prezentat 
o serie de argumente, în special cu privire la distorsiunea creată pe piața profesiilor din 
sănătate. El consideră că aceste distorsiuni, deși prezente în Italia, produc efecte în restul 
Comunității și că, în consecință, este necesară intervenția comunitară. Acesta invocă în primul 
rând o recomandare a autorității italiene pentru protecția concurenței și a pieței (AGCM), 
intitulată „Observații privind modul de stabilire a numerus clausus pentru admiterea la 
studiile universitare de medicină dentară”. Concluziile recomandării respective, „în vederea 
concilierii principiilor de protecție a calității formării participanților la cursurile de calificare
în medicină dentară cu menținerea concurenței în domeniul dentar”, sunt, în special, că, 
pentru a stabili numărul anual de locuri disponibile la cursurile de medicină dentară, nu 
trebuie luată în considerare decât oferta formării în universități și nu alte cerințe, care țin, de 
exemplu, de organizarea profesiei, și că numărul anual al celor admiși la aceste studii ar trebui 
mărit la maximum.

Comisia aderă la poziția Parlamentului European menționată mai sus, conform căreia, în 
temeiul articolului 149 din Tratat, organizarea sistemului educativ este responsabilitatea 
exclusivă a statelor membre și, prin urmare, nu intră în domeniul de competențe al Uniunii 
Europene. Documentul din 21 aprilie 2009 al autorității italiene pentru protecția concurenței și 
a pieței (AGCM) prezentat de petiționar nu face decât să confirme teza conform căreia este 
vorba despre o dezbatere națională internă privind numărul de locuri alocate în fiecare an 
pentru studiile de medicină dentară. 

Un răspuns identic a fost dat de serviciile Comisiei petiționarului la 21 ianuarie 2008, în urma 
unei scrisori care semnala aceeași problemă.


