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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0771/2011, adresată de Algimantas-Jonas Petraitis, de cetățenie 
lituaniană, privind recunoașterea diplomei de medic a acestuia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a studiat medicina în Uniunea Sovietică și a obținut diploma în Lituania, în 
anul 1972. Deși Ministerul Sănătății din Lituania a emis un document care certifică faptul că 
diploma acestuia este în conformitate cu Directiva 2005/36/CE, petiționarul nu este autorizat 
să practice medicina în Germania.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

În conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE1 (care tratează 
drepturile obținute), fiecare stat membru recunoaște, printre altele, titlurile de calificare ca 
medic care permit accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și care au 
fost eliberate de fosta Uniune Sovietică atunci când autoritățile (în cazul de față ale) Lituaniei 
atestă că respectivele calificări au, pe teritoriul lor, același efect pe plan juridic ca cele pe care 
ele însele le eliberează, printre altele, în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de 
medic cu formare de bază.

Cu toate acestea, conform dispoziției menționate, această atestare trebuie să fie însoțită de un 
certificat eliberat de aceleași autorități, care să demonstreze că respectivele persoane au 
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exercitat în mod efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul lor pe o perioadă de cel puțin 
trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului.

Din informațiile prezentate de către petiționar, se pare că a doua cerință cu privire la 
certificatul însoțitor nu este îndeplinită în cazul de față, pentru că petiționarul locuiește deja în 
Germania, încă din 1989. În aceste circumstanțe, plângerile petiționarului nu par fondate.


