
CM\853698RO.doc PE445.623v00-02

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

13.1.2011
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Ref.: Petiţia nr. 1887/2009 adresată de Bernardo Sánchez Capuchino, de cetăţenie 
spaniolă, privind recunoaşterea de către autorităţile locale din domeniul 
sănătăţii din provincia Valencia a experienţei sale profesionale obţinute într-
un alt stat membru

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă faptul că autorităţile locale din domeniul sănătăţii din provincia Valencia 
nu au evaluat corect experienţa sa profesională, neluând în considerare cei şapte ani în care a 
lucrat ca medic specialist în psihiatrie în Regatul Unit. Evaluarea respectivă nu îl favorizează, 
din punct de vedere profesional, la angajarea sa în cadrul autorităţilor locale din domeniul 
sănătăţii din provincia Valencia, deoarece punctajul este mult inferior celui pe care crede că ar 
trebui să-l aibă dacă i s-ar recunoaşte cei 7 ani de experienţă din Regatul Unit.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010

Conform principiului non-discriminării consacrat în articolul 45 TFUE şi în articolul 7 
alineatul (1) din Regulamentul 1612/68, lucrătorii migranţi, inclusiv cei care se întorc în 
propriile state membre, trebuie să primească acelaşi tratament ca şi lucrătorii care au lucrat 
întotdeauna în statul membru de origine, în privinţa accesului la locurile de muncă şi pentru 
determinarea condiţiilor de muncă.

Chestiunea recunoaşterii experienţei profesionale acumulate în sectorul public al unui alt stat 
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membru a făcut subiectul mai multor hotărâri ale CEJ1. Comisia consideră ca urmare a acestei 
jurisprudenţe că perioadele anterioare de angajare comparabile acumulate în alt stat membru 
trebuie luate în considerare de administraţiile statelor membre în scopul accesului la propriul 
sistem public şi al determinării condiţiilor de muncă (incluzând vechimea în muncă, gradul, 
salariul) în acelaşi mod ca şi experienţa acumulată în propriul lor sistem.  

În cadrul procedurii de încălcare a obligaţiilor declanşată în 1999 împotriva Spaniei, 
autorităţile spaniole au explicat că, în conformitate cu legislaţia lor, experienţa profesională 
acumulată în alte state membre este luată în considerare în scopurile accesului la sectorul 
public. 

Comisia consideră că ar fi important să cunoască motivele pe care autorităţile regionale şi-au 
întemeiat refuzul de a lua în considerare experienţa profesională a petiţionarului.

Comisia mai indică şi faptul că, în cadrul unei plângeri anterioare, autorităţilor spaniole li s-a 
cerut să trimită informaţii despre regulile care se aplică în prezent la nivel regional. Răspunsul 
autorităţilor spaniole va fi util pentru a evalua pe deplin cazul petiţionarului.

Concluzii

Serviciile Comisiei vor contacta petiţionarul pentru a obţine mai multe informaţii detaliate 
referitoare la motivele invocate de autorităţile spaniole pentru a refuza luarea în considerare a 
experienţei profesionale a acestuia obţinute în Regatul Unit.

Serviciile Comisiei consideră, de asemenea, că este necesar să aştepte răspunsul autorităţilor 
spaniole în cadrul unor plângeri similare pentru a putea să evalueze pe deplin cazul 
petiţionarului. 

După evaluarea acestei informaţii, serviciile Comisiei vor decide cum să procedeze. Cu toate 
acestea, este recomandabil ca petiţionarul să folosească toate căile de atac disponibile la nivel 
naţional care, ca regulă, îi permit acestuia să-şi afirme drepturile în mod mai direct şi mai 
personal.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

În iunie 2010, Comisia a contactat petiţionarul pentru a obţine mai multe informaţii referitoare 
la motivele invocate de autorităţile spaniole pentru a refuza luarea în considerare a experienţei 
profesionale a acestuia obţinute în Regatul Unit. Petiţionarul nu a reacţionat la această cerere. 

În contextul unei plângeri pe care a primit-o, Comisia a cerut autorităţilor spaniole să 
transmită informaţii cu privire la normele care reglementează recunoaşterea experienţei 
profesionale şi a vechimii în scopul accederii şi al stabilirii condiţiilor de muncă aplicate în 
prezent la nivel regional. Autorităţile spaniole au transmis informaţii detaliate asupra acestei 
                                               
1Cauza C-419/92, Scholz ECR [1994] I-00505; Cauza C-15/96, Schöning ECR [1998] I-00047; Casuza C-
187/96, Comisia v Grecia [1998] I-01095; Cauza C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, ECR [2000] I-
10497; Cauza C-224/01, Köbler, ECR [2003] I-10239; Cauza C-278/03, Comisia v. Italia, ECR [2005] I-03747, 
cauza C-205/04, Comisia v. Spania, ECR [2006] I-00031; cauza C-371/04, Comisia v. Italia, ECR [2006] I-
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chestiuni, pe care Comisia le-a evaluat. A rezultat că prevederile aplicabile în Valencia nu 
implică un tratament diferenţiat al perioadelor lucrate într-un alt stat membru. În consecinţă, 
dificultăţile cu care se confruntă petiţionarul ar putea fi generate de aplicarea 
necorespunzătoare a normelor naţionale în vigoare. 

Concluzii

Întrucât petiţionarul nu a furnizat informaţii cu privire la motivele pentru care autorităţile 
regionale au refuzat să ia în consideraţie experienţa sa profesională, serviciile Comisiei nu pot 
desfăşura alte cercetări în cauză.


