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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1301/2010 adresată de „Colectivo de técnicos superiores sanitarios 
en la especialidad de documentacíon sanitaria”, un organism care reprezintă 
secretarii medicali specialiști (din Spania), privind recrutarea personalului 
din această categorie de către autoritățile galiciene

1. Rezumatul petiției

Petiționarii obiectează împotriva creării de către guvernul galician, în cadrul departamentului 
de sănătate, a unei categorii profesionale denumite „técnico especialista en sanitaria 
documentacíon” (secretar medical), indicând faptul că această calificare, care este deținută de 
o parte din personalul medical general, nu este recunoscută la nivel național sau european, 
ceea ce restrânge libertatea acestei categorii profesionale între comunitățile autonome și în 
cadrul UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Reglementările privind o anumită profesiune sunt de competența statelor membre. Într-
adevăr, în cazul în care decid să o facă, statele membre sunt libere să supună exercitarea unei 
profesiuni anumitor criterii de formare specifice (a se vedea, de exemplu, hotărârea CJUE în 
cauza Mac Quen C-108/96). În state diferite, o profesiunea poate, sau nu, să fie reglementată. 
La nivel european, în etapa actuală nu există niciun fel de armonizare și, în acest domeniu, 
Comisia nu este în măsură să treacă peste competențele statelor membre.

Indiferent dacă în UE există sau nu o abordare armonizată în ceea ce privește reglementarea 
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profesiei de „secretar medical”, o persoană specializată poate exercita această profesiune într-
un alt stat membru atâta timp cât îndeplinește criteriile de recunoaștere din sistemul general, 
în conformitate cu prevederile Directivei 2005/36 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale1.

În ceea ce privește reglementarea profesiei de „secretar medical” în regiuni diferite ale 
aceluiași stat membru, acest aspect este, de asemenea, de competență națională și adoptarea 
unei decizii în acest sens este de resortul autorităților naționale.

                                               
1 JO L 255, 30.9.2005, pp.22-142.


