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Ref.: Petiția nr. 0699/2009, adresată de Pawel Gregorek, de cetățenie poloneză, privind 
discriminarea în străinătate a persoanelor cu diplomă poloneză în arhitectură

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care deține o diplomă poloneză în arhitectură, descrie dificultățile pe care le-a 
întâmpinat în încercarea de a se înscrie la studii postuniversitare de arhitectură, cu durata de 
un an, la Universitatea din Belfast. Acestuia i s-a cerut ca diploma sa poloneză să fie însoțită 
de un certificat de membru al Camerei Regionale a Arhitecților din Polonia, care i-ar acorda 
dreptul de a profesa ca arhitect în Polonia. Totuși, o persoană poate deveni membru al 
Camerei Arhitecților din Polonia numai dacă deține diploma postuniversitară poloneză 
corespunzătoare. Petiționarul subliniază faptul că, deși în 2008 a avut loc o modificare a 
normelor poloneze privind acordarea statutului de membru al Camerei Arhitecților, acest 
lucru nu a dus la o soluție pentru el sau alți rezidenți în străinătate cu diplome poloneze în 
arhitectură. Întrucât consideră că este vorba de un caz de tratament discriminatoriu, 
petiționarul solicită Parlamentului European să investigheze chestiunea.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționarul este titularul unei diplome de master în arhitectură, obținută în 2003 și acordată 
de Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității Tehnice din Cracovia (Polonia). După 
obținerea acesteia, petiționarul a lucrat într-un cabinet polonez de arhitectură și, în 2007, a 
decis să meargă să lucreze în Irlanda de Nord într-un alt cabinet de arhitectură, unde continuă 
să lucreze și în prezent. Anul trecut, acesta a demarat formalitățile pentru obținerea 
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autorizației de exercitare a profesiei de arhitect în Regatul Unit.

Pentru obținerea autorizației, autoritățile din Regatul Unit i-au cerut să urmeze un curs de un 
an într-o universitate acreditată și să aibă o experiență profesională de cel puțin doi ani într-un 
cabinet de arhitectură; ulterior, petiționarul a fost informat de către Queen’s University din 
Belfast că, pentru a avea acces la formarea postuniversitară în arhitectură, trebuie să dețină, pe 
lângă diploma poloneză, și un certificat de membru al Camerei Regionale a Arhitecților din 
Polonia, prin care i se conferă dreptul de a profesa ca arhitect în Polonia. Petiționarul 
consideră că este vorba de un paradox, deoarece, dacă ar fi avut dreptul de a profesa ca 
arhitect în Polonia, acest drept i-ar fi fost automat recunoscut în Regatul Unit, nemaiavând 
astfel nevoie de un curs postuniversitar; dar, pentru a deveni membru al Camerei Arhitecților, 
acesta trebuie să aibă nu doar o diplomă de master, ci și o diplomă de studii postuniversitare. 
Prin urmare, petiționarul consideră că este vorba de un cerc vicios. În sfârșit, acesta adaugă 
că, în 2008, a avut loc o modificare a legislației poloneze în ceea ce privește statutul de 
membru al Camerei Arhitecților, dar aceasta nu a reprezentat o soluție nici pentru el, nici 
pentru alte persoane rezidente în străinătate, deținătoare ale unor diplome poloneze în 
arhitectură.

Din moment ce petiționarul nu a obținut dreptul de a profesa ca arhitect în Polonia, cererea sa 
de înscriere la un curs de arhitectură în Regatul Unit intră în sfera recunoașterii calificărilor
sale academice și nu a celor profesionale. În acest sens, în conformitate cu dispozițiile
articolului 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în vigoare până la 30 noiembrie 
2009 și reluat de articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană1, în vigoare începând cu 
1 decembrie 2009, Uniunea Europeană, în temeiul principiului atribuirii, acționează numai în 
limitele competențelor care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de aceste tratate, orice competență neatribuită Uniunii prin tratate 
aparținând statelor membre. Or, în domeniul educației, articolul 149 din Tratatul CE (reluat de 
articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în vigoare începând cu 1 
decembrie 2009) stipulează că Uniunea Europeană contribuie la dezvoltarea unei educații de 
calitate, prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, în cazul în care este necesar, prin 
sprijinirea și completarea acțiunii acestora, respectând pe deplin responsabilitatea statelor 
membre față de conținutul învățământului și de organizarea sistemului educațional, precum și 
diversitatea lor culturală și lingvistică.

În acest context, recunoașterea diplomelor universitare care conferă acces la educație ține de 
competența statelor membre. 

Astfel, Comisia Europeană ar fi în măsură să intervină doar în cazul în care refuzul de a 
recunoaște o diplomă universitară ar avea la bază o discriminare pe motiv de cetățenie. De 
asemenea, refuzul de a recunoaște o diplomă fără o justificare adecvată sau aplicarea unor 
proceduri excesiv de lungi sau de costisitoare ar putea fi interpretate ca o sancționare a 
cetățeanului european pentru că și-a exercitat dreptul la liberă circulație și a studiat într-un alt 
stat membru. Astfel de practici ar putea fi, de asemenea, considerate ca o încălcare a dreptului 
Uniunii Europene. 

Totuși, pentru a aplana dificultățile practice legate de recunoașterea calificărilor pe teritoriul 

                                               
1 Versiunea consolidată publicată în JO 115 din 9 mai 2008, p. 13.
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UE fără a recurge la proceduri judiciare, Uniunea Europeană a încurajat statele membre să 
instituie o rețea de centre de informare pentru recunoașterea calificărilor academice și 
profesionale, care să ajute la soluționarea problemelor privind recunoașterea și/sau accesul la 
studii, prin contacte directe între centrele din țările vizate. 

Prin urmare, se recomandă petiționarului să consulte rețeaua ENIC-NARIC la următoarea 
adresă de internet (unde sunt enumerate toate adresele și punctele de contact din statele 
membre):

http://www.enic-naric.net/

În cele din urmă, pentru ca prezenta comunicare să fie completă, Comisia dorește să 
menționeze că, în 2007, a primit o plângere din partea Asociației licențiaților în arhitectură 
din facultățile poloneze (ADRUP) pe aceeași temă; Comisia a contactat atunci autoritățile 
britanice care, prin scrisoarea din 9 aprilie 2008, au răspuns solicitând informații suplimentare 
privind natura exactă a plângerii. Din informațiile furnizate de autoritățile britanice reiese că 
autoritatea responsabilă cu înregistrarea arhitecților (ARB, Architects Registration Board) nu 
are puterea de a împiedica studenții să se înscrie la cursuri universitare. Prin urmare, ar fi 
vorba de o confuzie care se face în plângere între, pe de-o parte, accesul la studii în sensul 
academic al termenului și, pe de altă parte, procedura de evaluare a calificărilor profesionale 
derulată de ARB. Prin scrisoarea din 20 iunie 2008, Comisia a transmis reclamanților 
solicitarea de clarificare din partea autorităților britanice. Deoarece nu a primit niciun răspuns 
din partea acestora, Comisia a considerat chestiunea închisă.


