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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0081/2011, adresată de M.M., de cetățenie bulgară, privind o pretinsă 
discriminare pe motiv de cetățenie

1. Rezumatul petiției

Petiționara s-a înscris la Universitatea din Sofia în anul 2006 în calitate de cetățean străin și a 
plătit taxa anuală de studii pentru studenții străini. În anul 2008, a primit cetățenie bulgară și, 
prin urmare, ar fi trebuit să plătească o taxă de studii mult mai mică, în calitate de student 
bulgar. Cu toate acestea, universitatea susține că se ia în calcul doar cetățenia declarată la 
înscriere, lucru care petiționarei i se pare absurd. Întrucât consideră că este discriminată pe 
motiv de cetățenie, iar solicitările adresate Ministerului Educației din Bulgaria au fost fără 
succes, aceasta solicită Parlamentului European să intervină în vederea soluționării acestei 
probleme.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 noiembrie 2011

Cazul prezentat de petiționară și informațiile pe care aceasta le aduce evocă cazul unei 
plângeri pe care Comisia l-a analizat în urmă cu trei ani: autoritățile bulgare refuzau să acorde 
beneficiul reducerii taxei de studii acordat studenților bulgari deoarece reclamanta nu fusese 
admisă la universitate conform regulilor stabilite pentru studenții bulgari, și anume prin 
promovarea unui examen de admitere. De fapt, reclamanta respectivă fusese admisă la 
Universitate în urma transferului dosarului său de la Universitatea „Sf. Chiril și Metodiu” din 
Skopje, F.Y.R.O.M, unde își efectuase primul semestru de studii. Cu ocazia analizei 
dosarului, autoritățile bulgare au semnalat că, prin circulara Ministerului de Finanțe din 15 
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februarie 2007 și ca urmare a aderării Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană, cu efect 
începând de la 1 ianuarie 2007, taxa de studii pentru studenții resortisanți ai unui stat membru 
al Uniunii Europene și ai Spațiului Economic European se aliniază, începând cu al doilea 
semestru al anului universitar 2006/2007, la taxa de studii a studenților bulgari, indiferent de 
anul lor de studii, adică pentru toate promoțiile. De asemenea, Hotărârea din 2 iunie 2007, 
care a confirmat taxele de înscriere pentru accesul la instituții publice de învățământ superior 
începând cu anul universitar 2007/2008, a coroborat circulara susmenționată, punând în 
aplicare principiul egalității de tratament între resortisanții UE și cetățenii bulgari. Ca urmare 
a acestui fapt, Comisia a considerat că Republica Bulgaria s-a conformat principiului 
nediscriminării în ceea ce privește studenții resortisanți ai altor state membre, iar dosarul a 
fost închis.

Petiționara a furnizat apoi informații suplimentare, care au ajuns în atenția Comisiei în iulie 
2011. Documentele furnizate au relevat că există două tipuri de examene de admitere la 
universitate în Bulgaria – unul pentru resortisanții bulgari și altul pentru străini – și că tipul de 
examen de admitere dat stabilește nivelul taxelor percepute studentului în cauză. Petiționara a 
trebuit să susțină un examen de admitere destinat candidaților străini deoarece, la vremea 
respectivă, avea cetățenie armeană. În consecință, i s-a perceput o taxă anuală de studii mai 
mare decât cea solicitată studenților bulgari. În 2009, petiționara a dobândit cetățenia bulgară, 
prin decretul guvernului bulgar din 23 iunie 2009.

Comisia Europeană consideră că este oportun să solicite clarificări din partea autorităților 
bulgare asupra faptului că taxa de studii depinde de tipul de examen de acces la universitate 
și, în special, asupra tratamentului candidaților din state membre ale UE.  

În consecință, serviciile Comisiei au deschis o anchetă care își propune să găsească, prin 
intermediul unor contacte cu autoritățile statului membru în cauză, soluții rapide (în termen de 
10 săptămâni) și adaptate cazurilor particulare în ceea ce privește plângerile legate de 
interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene. 

Comisia Europeană va ține la curent Comisia pentru petiții cu privire la evoluția acestui caz.

4.  Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 aprilie 2013

Comisia Europeană s-a adresat în scris autorităților bulgare, solicitând informații privind 
politica acestora în materie de taxe de studii. În cadrul răspunsului lor din 19 noiembrie 2012, 
autoritățile bulgare au furnizat informații detaliate cu privire la Legea privind învățământul 
superior (ZVO), promulgată prin SG nr. 83 din 2005, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007), 
care a fost modificată astfel încât să acorde resortisanților altor state membre ale Uniunii 
Europene și ale Spațiului Economic European aceleași drepturi cu cele ale cetățenilor bulgari 
în ceea ce privește admiterea la instituțiile de învățământ superior și taxele de studiu 
percepute în cadrul acestora din urmă, începând din data aderării Republicii Bulgaria la UE, 1 
ianuarie 2007.

În special:

- Articolul 68 alineatul (7) din Legea învățământului superior solicită ca studenții care 
urmează cursuri universitare sau postuniversitare și sunt cetățeni ai statelor membre ale 
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Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European să fie admiși pe baza acelorași 
acorduri ca resortisanții bulgari;

- Articolul 95 alineatul (8) din Legea învățământului superior solicită ca studenții care 
urmează cursuri universitare sau postuniversitare și sunt cetățeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European să plătească aceleași taxe de studii ca 
și cetățenii bulgari; 

Sunt prevăzute norme detaliate în privința posibilității de a acorda burse și scutiri de taxele de 
studii studenților și absolvenților înscriși la programe postuniversitare, în funcție de  scorul 
obținut de fiecare universitate la acreditare și de modalitățile prevăzute în regulamentul 
instituțiilor de învățământ superior și în contractele încheiate între studenți și instituțiile de 
învățământ superior.

Pe baza informațiilor menționate anterior, întrucât pare să existe un tratament egal între 
resortisanții bulgari și cei ai altor state membre UE, o situație de tipul celei care constituie 
obiectul actualei reclamații privește doar data care trebuie avută în vedere pentru punerea în 
aplicare a unor taxe de studiu mai favorabile, și anume dacă ar trebui ca aceasta să fie data 
înscrierii inițiale ca student – după cum este prevăzut în legislația bulgară – sau mai degrabă 
data înscrierii anuale ca student, după cum pretinde petiționara. 

Opțiunea cea mai favorabilă studenților ar fi interpretarea conceptului de înscriere la 
universitate ca incluzând necesitatea reînnoirii anuale – în cadrul acestei opțiuni, petiționara ar 
fi început să plătească taxe de studiu mai mici din anul următor obținerii cetățeniei bulgare. 
Opțiunea mai strictă ar fi interpretarea conceptului de înscriere la universitate ca extinzându-
se de-a lungul unui ciclu întreg de cursuri (de exemplu, ciclul care conduce la obținerea 
licenței). În acest caz, plata taxei de studiu reduse ar fi început din ciclul conducând la 
următorul grad academic, și anume masteratul. Începerea studiilor pentru masterat ar trebui 
astfel să fie considerată ca o nouă înscriere. 

Autoritățile bulgare au ales ultima opțiune, pe cea mai strictă.

Concluzii

Comisia Europeană consideră că hotărârea autorităților bulgare de a alege opțiunea mai strictă 
nu încalcă prevederile legislației UE, mai cu seamă pe cele care interzic discriminarea pe 
motive de cetățenie, conform articolului 18 al TFUE. Prevederile juridice în cauză – și, ca 
efect, taxele reduse – se aplică resortisanților bulgari și tuturor resortisanților UE fără 
discriminare, petiționara având în orice caz cetățenie bulgară.

De asemenea, nu se aplică clauzele din Carta drepturilor fundamentale care interzic 
discriminarea, întrucât acestea se aplică numai instituțiilor UE și statelor membre în cadrul 
punerii în aplicare a legislației UE.

Mai mult decât atât, în cazuri precum cel prezent, când un resortisant bulgar depune o 
plângere împotriva tratamentului pe care l-a primit în Bulgaria din partea autorităților bulgare, 
nu există aspecte transfrontaliere care să justifice intervenția Comisiei Europene. Astfel, cazul 
ar trebui instrumentat din perspectiva legislației naționale, iar petiționara, conform propriei 
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relatări a faptelor, a adus deja situația sa în atenția autorităților naționale.

În concluzie, Comisia Europeană dorește să informeze Parlamentul European că situația care 
constituie obiectul prezentei plângeri se regăsește în afara sferei competențelor acordate 
Comisiei de către tratat. 


