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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1463/2009, adresată de Yuliyan Dotsev, de cetăţenie bulgară, 
privind punerea în aplicare a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a 
studiilor sale efectuate în Bulgaria în domeniul fiziokinetoterapiei

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care a efectuat un curs de formare în domeniul fiziokinetoterapiei în Bulgaria, 
doreşte să profeseze în Franţa. În acest scop, el trebuie să prezinte o serie de documente, 
inclusiv un certificat care să ateste faptul că diplomele sale corespund criteriilor enumerate de 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale, precum şi un certificat care să ateste faptul că are dreptul să-şi 
exercite profesia în Bulgaria. Cu toate acestea, Ministerul Educaţiei din Bulgaria nu este în 
măsură să-i transmită petiţionarului informaţiile necesare privind modul de obţinere a acestor 
certificate, în timp ce nici sesizările adresate de acesta reţelei SOLVIT nu au dus la 
soluţionarea problemei. Petiţionarul, care consideră că i-au fost încălcate dreptul la liberă 
circulaţie şi dreptul la muncă într-un alt stat membru, solicită Parlamentului European să 
intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţionarul a trimis o plângere pe aceeaşi temă şi Comisiei Europene. 

Comisia a considerat că este contrar articolului 50 din Directiva 2005/36/CE faptul ca 
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Ministerul Sănătăţii francez să solicite solicitanţilor să prezinte mai multe documente, inclusiv 
un certificat care să ateste faptul că diploma respectivă corespunde criteriilor enumerate în 
directivă şi altul care să ateste faptul că solicitantul are dreptul să-şi exercite profesia în statul 
membru de origine. Articolul 50 din directivă prevede că autorităţile competente pot cere 
solicitanţilor să prezinte doar documentele enumerate în anexa VII la directivă. În cazul în 
care sunt necesare informaţii suplimentare, acestea trebuie să contacteze autorităţile 
competente din statul membru de origine al solicitantului. Cele două certificate menţionate 
anterior nu figurează în anexa VII la directivă. Prin urmare, autorităţile franceze nu erau 
îndreptăţite să solicite aceste documente. 

Comisia a contactat autorităţile franceze la 11 noiembrie 2009, atrăgând atenţia cu privire la 
încălcarea legislaţiei europene şi le-a solicitat să modifice formularul de solicitare, astfel încât 
să nu mai fie nevoie ca cetăţenii să prezinte cele două certificate în cauză.

Autorităţile franceze au răspuns Comisiei la 22 decembrie 2009, recunoscând încălcarea 
comisă. Conform celor indicate de către acestea, conţinutul formularului de solicitare respectă 
în prezent condiţiile prevăzute de o ordonanţă a Ministerului Sănătăţii francez. Ministrul 
francez al Sănătăţii a emis o nouă ordonanţă la 25 februarie 2010, care, în opinia Comisiei, 
pune capăt nerespectării legislaţiei UE.

Petiţionarul a trimis un email Comisiei la 6 martie 2010, în care afirma că a fost informat prin 
telefon de către Ministerul francez al Sănătăţii că nu mai era necesar să prezinte cele două 
certificate în cauză şi că o comisie a revizuit şi a acceptat solicitarea sa la 25 februarie 2010. 
De asemenea, acesta a fost informat de către acelaşi minister că autorizaţia sa de practică în 
Franţa urma să îi parvină prin poştă în luna martie 2010. 

Petiţionarul a trimis un email Comisiei la 21 martie 2010, confirmând recunoaşterea calificării 
sale de către autorităţile franceze.


