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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1218/2012, adresată de C.A., de cetățenie italiană, privind 
exercitarea liberă a profesiei de medic legist în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită, în mod foarte succint, ca exercitarea profesiei de medic legist să fie 
reglementată în mod uniform în interiorul Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționarul consideră că ar trebui să existe cerințe armonizate pentru formarea profesională a 
medicilor specialiști în domeniul medicinii legale. Prin urmare, punctul 5.1.3. din anexa V la 
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale1 ar trebui să cuprindă, 
de asemenea, și specializările medicale în „medicina legală”. Petiționarul subliniază faptul că, 
în prezent, nu există cerințe armonizate pentru formarea profesională a acestor specialiști, iar 
practica din diferite state membre variază foarte mult în acest sens.

Observațiile Comisiei 
Există diferențe semnificative în ceea ce privește numărul specializărilor medicale 
reglementate în statele membre, precum și organizarea sistemelor naționale de formare 
profesională a specialiștilor medicali. În consecință, în cadrul sistemului privind recunoașterea 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, Jurnalul Oficial L 255, 30 septembrie 2005 – pagina 22.
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reciprocă a calificărilor profesionale stabilit de Directiva 2005/36/CE, specializările medicale 
se consideră a avea un regim special. 

Această directivă acoperă, în prezent, armonizarea cerințelor minime de formare profesională 
pentru 54 de specializări medicale. Durata minimă a fiecărei formări profesionale de 
specialitate este stabilită la punctul 5.1.3. din anexa V la directivă. Totuși, „medicina legală” 
nu este reglementată la punctul 5.1.3. din anexa V la directivă. În consecință, statele membre 
nu au obligații în temeiul directivei în ceea ce privește organizarea acestei specializări.

Deși statele membre ar putea să notifice Comisiei titlurile naționale aferente categoriilor 
relevante ale directivei, acestea nu sunt obligate să organizeze toate specializările. Prin 
urmare, un specialist poate beneficia de recunoașterea automată a specializării sale dacă titlul 
național pentru specializarea în cauză este indicat atât de statul membru de origine, cât și de 
statul membru gazdă.

În temeiul articolului 26 din Directiva 2005/36/CE, Comisia poate include la punctul 5.1.3. 
din anexa V la directivă noi specializări medicale comune pentru cel puțin două cincimi din 
statele membre. Pentru a adopta o astfel de măsură, Comisia trebuie să urmeze procedura de 
comitologie menționată la articolul 58 alineatul (3) din directivă.

Comisia nu a primit încă nicio solicitare oficială din partea statelor membre pentru a include 
medicina legală la punctul 5.1.3. din anexa V la directivă.

Prin urmare, specialiștii medicali în medicina legală pot beneficia de recunoașterea 
calificărilor lor în cadrul așa-numitului sistem general (capitolul I din Directiva 2005/36/CE).

Comisia și-a prezentat propunerea de modernizare a Directivei 2005/36/CE în 
decembrie 2011. Propunerea este, în prezent, în dezbatere în cadrul Consiliului și al 
Parlamentului European.

Modificarea propusă ar simplifica procedura de includere a unor noi specializări medicale în 
anexa V la directivă prin reducerea la o treime a pragului necesar de state membre. Totuși, 
propunerea și această modificare nu au fost convenite încă.

Concluzie 

Punctul 5.1.3. din anexa V la Directiva 2005/36/CE este complet în ceea ce privește diferitele 
titluri de formări de specializare medicală. 
Această anexă nu enumeră medicina legală ca fiind una dintre specializările medicale cu 
cerințe armonizate. În consecință, statele membre nu au obligații în temeiul directivei pentru 
organizarea acestei specializări.
Comisia va putea lua în considerare includerea acestei specializări dacă cel puțin două cincimi 
din statele membre vor raporta Comisiei faptul că reglementează chirurgia medico-legală ca o 
specializare efectivă. Cu toate acestea, Comisia nu a primit nicio solicitare din partea niciunui 
stat membru pentru a include medicina legală în anexa V la directivă. 
În orice caz, specialiștii medicali în chirurgia medico-legală pot beneficia de recunoașterea 
calificării lor în cadrul așa-numitului sistem general.


