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Ref.: Petiția nr. 0482/2010, adresată de Sonia Lamberti, de cetățenie italiană, 
privind presupusa încălcare a Directivei 93/16/CEE a Consiliului în legătură 
cu medicii specialiști stagiari

1. Rezumatul petiției

Petiționara reamintește faptul că anexa I la Directiva 93/16/CEE stabilește cadrul pentru 
salarizarea medicilor specialiști stagiari („salarizare corespunzătoare”). Statul italian a 
transpus directiva prin Decretul de lege nr. 368/1999 care prevede că medicii specialiști 
stagiari sunt legați prin contract de universitatea de care aparțin, ceea ce le conferă statutul de 
angajați. Prin Decretul nr. 517/1999, articolele relevante din Decretul anterior nr. 368 au fost 
abrogate și statutul de angajat a fost înlocuit printr-o bursă, care nu include niciun drept la 
concediu, asigurare de boală sau pensie și interzice orice altă angajare. Abia începând din 
2006, medicii specialiști stagiari au primit din nou un contract corespunzător. Diferența de 
venit anual între medicii specialiști licențiați înainte și după 2006 este de câteva mii de euro. 
Petiționara afirmă că încălcarea Directivei nr. 93/16/CEE de către statul italian între anii 
2000-2005 a cauzat un prejudiciu considerabil medicilor specialiști, cărora nu li se oferă nicio 
compensație ca urmare a acestui fapt.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Petiționarii susțin că, prin adoptarea decretului legislativ 368/1999, autoritățile italiene au 
adus prejudicii medicilor specialiști stagiari între 2000 și 2005. Aceste prejudicii sunt 
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rezultatul nerespectării anexei I la fosta Directivă 93/16/CEE1, acordând statutul de angajați 
medicilor stagiari doar pentru perioada începând cu 2006.
Anexa I la Directiva 93/16/CEE descrie felul în care ar trebui organizată formarea 
specializată. Este prevăzut, de asemenea, faptul că „aceste posturi sunt remunerate
corespunzător”.

Cu toate că anexa I la Directiva 93/16 introduce principiul conform căruia doctorii aflați în 
stagiu de formare ar trebui să primească o remunerație corespunzătoare, nu oferă nicio 
indicație referitoare la statutul social la care medicii în stagiu de formare ar avea dreptul. De 
asemenea, nu definește ce înseamnă mai exact „remunerat corespunzător”. Astfel, rămâne la 
latitudinea fiecărui stat membru să hotărască cu privire la modul în care asigură faptul că 
specialiștii în stagiu de formare primesc o remunerație corespunzătoare. Directiva 93/16/CEE 
a fost abrogată și înlocuită cu Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor 
profesionale2.

Din acest motiv, Comisia este de părere că legislația italiană nu încalcă legislația UE.

                                               
1 Directiva 93/16/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei 
circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri 
oficiale de calificare, JO L 165, 7.7.1993, p. 1-24
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, Jurnalul Oficial L 255 din 30 septembrie 2005 - pagina 22.


