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Ref.: Petiția nr. 0082/2003, adresată de Petros-Constantinos Evangelatos, de 
cetățenie elenă, privind recunoașterea calificărilor sale în Grecia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care deține o diplomă în drept și calificări postuniversitare de la Universitatea din 
Grenoble (Franța), indică faptul că s-a înscris la această universitate prin intermediul unui 
centru de studii profesionale din Grecia. Dorind să se înscrie în Baroul din Atena, i s-au 
solicitat optsprezece luni de experiență practică (pe care le-a efectuat) și recunoașterea 
calificărilor sale de către DIKATSA (Centrul interuniversitar pentru recunoașterea diplomelor 
din străinătate). În acest scop, DIKATSA i-a solicitat petiționarului să furnizeze dovada 
șederii sale în țara în cauză pe durata studiilor efectuate (facturi pentru electricitate, telefon 
etc.). Petiționarul nu poate să furnizeze aceste dovezi deoarece în Grecia a studiat într-un 
centru de studii profesionale care este, oricum, recunoscut pe deplin de guvernul francez și de 
Ministerul francez al educației naționale. Diplomele eliberate de acesta atestă calificări la 
nivel național, autentificate de Procuratura Curții de Apel din Grenoble, unde este situată 
universitatea. În consecință, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pentru a 
împiedica DIKATSA să respingă recunoașterea calificărilor sale obținute în străinătate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 septembrie 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 14 ianuarie 2004

Domnul Evangelatos deține o diplomă de licență și o diplomă de master în drept eliberate de 
Universitatea din Grenoble din Franța. Petiționarul a obținut aceste calificări prin intermediul 
unui centru de studii profesionale din Grecia. Ulterior, acesta a efectuat un stagiu de un an în 
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cadrul unei firme de avocatură din Grecia. Petiționarul reclamă faptul că (a) Baroul din Atena 
a solicitat recunoașterea academică a calificărilor sale pentru a demonstra echivalența acestora 
cu calificările relevante din Grecia înainte de a-i da dreptul să susțină examenul de admitere în 
profesia de avocat și (b) autoritatea elenă responsabilă pentru recunoașterea academică, 
DIKATSA, a refuzat recunoașterea calificărilor sale pe motiv că nu a efectuat o parte din 
studiile sale pe teritoriul francez. Petiționarul susține că niciuna dintre decizii nu respectă 
Directiva 89/48/CEE, care a stabilit un „sistem general” de recunoaștere a diplomelor de 
învățământ superior acordate pentru formarea profesională.

Comisia dorește să facă următoarele observații:

a) Cerința de recunoaștere academică a diplomei petiționarului ca o cerință prealabilă pentru 
susținerea examenului prin care i se acordă accesul la profesia de avocat 

Directiva 89/48/CEE se aplică numai în cazul specialiștilor cu calificări complete. Numai 
titularii diplomelor profesionale, precum diplomele care atestă faptul că titularii acestora sunt 
calificați să practice o profesie reglementată în statul membru de origine [a se vedea 
articolul 1 litera (a) a treia liniuță din directivă] fac obiectul acestei directive. Din informațiile 
furnizate de către petiționar reiese că acesta deține calificările academice, dar nu deține 
certificatul solicitat pentru practicarea profesiei de avocat în Franța, CAPA (certificat 
d’aptitude à la profession d’avocat). Prin urmare, petiționarul nu este eligibil pentru 
recunoașterea profesională în temeiul Directivei 89/48/CEE și, în consecință, nu a avut loc o 
încălcare a acestei directive. 
Cu toate acestea, în cazul în care petiționarul lucrează în Grecia ca avocat stagiar și este plătit 
pentru activitatea desfășurată, acesta este eligibil pentru recunoașterea diplomei sale în 
conformitate cu prevederile TFUE. În hotărârea din cauza Morgenbesser (C-313/01), în care a 
fost intentat proces împotriva Italiei, Curtea de Justiție a hotărât că solicitarea în vederea 
admiterii ca avocat stagiar a recunoașterii academice anterioare a diplomelor în drept obținute 
în alte state membre nu era în conformitate cu dreptul comunitar. Curtea a afirmat că, atunci 
când activitatea de avocat stagiar implică activități plătite, principiile aplicabile sunt cele 
stabilite de jurisprudența Curții, în temeiul articolelor 39 și 43 din TFUE. Conform acestor 
principii, autoritățile naționale trebuie să compare cunoștințele persoanei în cauză, așa cum 
sunt atestate de calificările pe care persoana respectivă le deține sau așa cum au fost dobândite 
prin experiența profesională, fie în statul membru de origine fie în statul membru gazdă, cu 
cunoștințele necesare în vederea obținerii unei astfel de diplome în conformitate cu legislația 
națională. În cazul în care, în urma examinării comparative se constată că aceste cunoștințe 
sunt echivalente, diploma trebuie acceptată. În cazul în care, pe de altă parte, în urma 
examinării comparative se constată numai o echivalență parțială, statul gazdă poate solicita 
persoanei în cauză să demonstreze că a dobândit și celelalte cunoștințe cu privire la care nu 
există dovezi concrete.

În vederea finalizării analizei de mai sus, Comisia va solicita petiționarului să furnizeze 
informații suplimentare pentru a stabili dacă această condiție privind recunoașterea academică 
rezultă din legislația elenă, în cazul său, și dacă activitatea de avocat stagiar este plătită în 
Grecia. 

b) Refuzul DIKATSA de a recunoaște diplomele în drept ale petiționarului pe motiv că 
acesta nu a efectuat o parte din cursuri în Franța
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Comisia a fost informată că autoritățile elene refuză să recunoască diplomele eliberate în baza 
acordurilor de franciză. Acordurile de franciză sunt acorduri încheiate între două instituții de 
învățământ din state membre diferite (A și B). Dacă studenții au efectuat un curs în cadrul 
unei instituții din statul membru B și au susținut examene care respectă standardele instituției 
din statul membru A, acestora li se eliberează o diplomă de către instituția din statul membru 
A.

În decizia în cauza Neri din 13 noiembrie 2003, în care s-a intentat proces împotriva Italiei, 
Curtea de Justiție a considerat că nerecunoașterea diplomelor din alte state membre pe 
motivul că acestea au fost eliberate în baza unui acord de franciză încalcă articolul 43 din 
TFUE.

Comisia a inițiat împotriva Greciei două proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 
în care una dintre afirmații se referă la nerecunoașterea de către Grecia a diplomelor pe motiv 
că acestea au fost eliberate în baza unui acord de franciză. În cazul uneia dintre proceduri s-a 
decis sesizarea Curții, care ar trebui să o examineze cât mai repede.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 octombrie 2004

În ceea ce privește cerința privind recunoașterea academică a diplomei petiționarului pentru 
ca acesta să poată să susțină examenul prin care i se acordă accesul la profesia de avocat, 
reclamantul a trimis Comisiei un set de documente privind, printre altele, remunerarea 
avocaților stagiari. Aceste documente sunt examinate în prezent împreună cu un alt caz în 
legătură cu care Comisia a fost informată și pentru care s-au solicitat informații suplimentare.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 februarie 2007

I. Cadru/Rezumatul faptelor/Istoric

Petiționarul susține că, deși a obținut o diplomă în drept de la universitatea franceză din 
Grenoble prin intermediul unui centru de studii profesionale din Grecia, autoritățile elene nu 
recunosc această diplomă ca fiind echivalentă și, prin urmare, nu îi permit să susțină 
examenul de intrare în barou în Grecia. Acesta afirmă, de asemenea, că autoritățile elene nu 
aplică concluziile hotărârii Morgenbesser a Curții Europene de Justiție (cauza C-313/01) și 
condiționează permisiunea de a susține examenul de intrare în barou de recunoașterea 
academică a diplomei universitare solicitate.

Printr-o scrisoare din 26 aprilie 2006, Comisia a informat petiționarul cu privire la măsurile 
luate în legătură cu eliberarea diplomei în baza acordului de franciză și la Decretul-lege 
nr. 3026/1954 (Codul avocaților) și i-a solicitat să furnizeze dovezi suplimentare pentru 
susținerea cauzei sale.

Comisia a raportat situația Comisiei pentru petiții în cadrul reuniunii sale din 20 iunie 2006.

II. Observațiile Comisiei privind argumentele petiționarului

În ceea ce privește cele două afirmații prezentate mai sus, situația este următoarea:
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a) Presupusa neaplicare a concluziilor hotărârii Morgenbesser

Comisia a investigat amănunțit problema și, după ce a primit un răspuns detaliat din partea 
autorităților elene la scrisoarea sa suplimentară de punere în întârziere din luna iulie 2006, 
concluzionează că autoritățile elene nu au încălcat articolele 43 și 49 din TCE. În ceea ce 
privește posibilitatea de a-și desfășura activitatea ca avocați stagiari, titularii unei diplome 
străine în drept se consideră că sunt acceptați imediat pe lista avocaților stagiari fără alte 
formalități suplimentare (fără măsuri compensatorii pentru lipsa de cunoștințe în anumite 
chestiuni legale specifice solicitate în baza legislației naționale din Grecia). În ceea ce 
privește permisiunea de a susține examenul final de intrare în barou, autoritățile elene au 
explicat că sistemul care a fost pus în practică permite efectuarea unei analize comparative 
detaliate a aptitudinilor și cunoștințelor avocatului stagiar:
1)înainte de susținerea examenului de intrare în barou, DOATAP (Organismul național de 
recunoaștere a calificărilor) efectuează o comparație a materiilor studiate de titularul diplomei 
străine în drept și a materiilor pe care un student elen trebuie să le studieze în vederea 
obținerii unei diplome în drept; apoi DOATAP organizează, de asemenea, examene la 
materiile de drept care diferă într-o mare măsură în sistemele juridice naționale respective 
(îndeosebi drept civil, procedură civilă, drept constituțional).
2) apoi urmează evaluarea celorlalte calificări (perioada de stagiu, experiența acumulată în 
timpul stagiului efectuat în străinătate etc.) de către Baroul din Atena.

b) Nerecunoașterea diplomelor în drept eliberate în contextul studiilor efectuate pe baza 
unui acord de franciză

În cazul de față, franciza este încheiată între instituția publică franceză, Universitatea din 
Grenoble, și instituția de învățământ privată din Grecia (centru de studii profesionale). Prin 
nerecunoașterea diplomei în drept a petiționarului, autoritățile elene încalcă articolele 43 și 49 
din TCE.

Deși Curtea Europeană de Justiție a luat deja o hotărâre în ceea ce privește acordurile de 
franciză încheiate între două instituții de învățământ recunoscute în mod oficial (cauza C-
153/01, Neri, 2003) și a declarat că nerecunoașterea diplomelor acordate pe baza unor astfel 
de acorduri de către autoritățile italiene încalcă articolul 43 din TCE, Comisia a decis să 
deschidă o acțiune împotriva Greciei înaintea Curții Europene de Justiție la 4 iulie 2005
(cauza C-274/05) deoarece obiecțiile ridicate diferă din două puncte de vedere: Comisia a 
susținut că Curtea de Justiție ar trebui să declare că prin nerecunoașterea diplomelor (de 
profesor și inginer) acordate pe baza acordului de franciză (încheiat între o instituție de 
învățământ recunoscută în mod oficial într-un stat membru al UE și o instituție de învățământ 
privată din Grecia) autoritățile elene încalcă Directiva 89/48/CEE.

III. Concluzii

Comisia așteaptă hotărârea Curții de Justiție în cauza C-274/05, care va stabili dacă 
autoritățile elene au dreptul să refuze recunoașterea diplomelor acordate în baza acordului de 
franciză încheiat între o instituție de învățământ recunoscută în mod oficial în UE și o 
instituție de învățământ privată din Grecia.
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6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 07 martie 2008

Comisia a adresat deja mai multe comunicări în legătură cu această petiție și a prezentat 
situația actuală în reuniunea Comisiei pentru petiții din 16 iulie 2007.

În ceea ce privește presupusa încălcare a legislației comunitare, Comisia face referire la 
intervenția sa în timpul reuniunii Comisiei pentru petiții din 16 iulie 2007: la 4 iulie 2007, 
Comisia a decis să deschidă o acțiune împotriva Greciei înaintea CEJ (cauza C-274/05), 
solicitând Curții să declare că, prin nerecunoașterea diplomelor (de profesor și inginer) 
acordate în baza unui acord de franciză (încheiat între o instituție de învățământ recunoscută 
în mod oficial într-un stat membru al UE și o instituție de învățământ privată din Grecia), 
autoritățile elene încalcă Directiva 89/48/CEE.

Avocatul general și-a prezentat concluziile referitoare la solicitarea Comisiei la 
19 aprilie 2007. Acesta a sprijinit în întregime opinia Comisiei referitoare la eliberarea 
diplomelor în baza acordului de franciză și este de părere că Grecia a încălcat 
Directiva 89/48/CEE prin nerecunoașterea diplomelor acordate de către o autoritate 
competentă a unui stat membru în baza acestui acord.

Comisia așteaptă acum hotărârea Curții de Justiție în cauza C-274/05, care va stabili dacă 
autoritățile elene au dreptul să refuze diplomele acordate în baza unui acord de franciză 
încheiat între o instituție de învățământ recunoscută în mod oficial într-un stat membru al UE 
și o instituție de învățământ privată din Grecia.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 martie 2009

„Observațiile suplimentare ale Comisiei privind petiția
Comisia a deschis o acțiune împotriva Greciei înaintea CEJ la 4 iulie 2005, C-274/05, pentru 
încălcarea mai multor dispoziții ale fostei Directive 89/48/CEE1 privind sistemul general de 
recunoaștere a diplomelor de învățământ superior acordate pentru formarea profesională cu 
durata minimă de trei ani. Directiva 89/48/CEE a fost înlocuită de Directiva 2005/36/CE2

privind recunoașterea calificărilor profesionale la 20 octombrie 2007.

Printre obiecțiile pe care Comisia le-a adus împotriva Greciei, cea de primă importanță pentru 
petiționar a fost nerecunoașterea diplomelor acordate de autoritățile competente dintr-un alt 
stat membru în contextul unei formări bazate pe sistemul de franciză.

CEJ a pronunțat hotărârea în această cauză la 23 octombrie 2008. Potrivit acesteia, Grecia a 
încălcat legislația europeană, întrucât nu a recunoscut diplomele acordate de autoritățile 
competente ale unui alt stat membru ca urmare a educației și formării oferite în cadrul unui 
acord conform căruia educația și formarea oferite de o instituție privată din Grecia sunt 

                                               
1 Directiva 1989/48/CE privind sistemul general de recunoaștere a diplomelor de învățământ superior acordate 
pentru formarea profesională cu durata minimă de trei ani (JO L 19, 24.1.1989, p. 16) și Directiva 1992/51/CE 
privind cel de-al doilea sistem general de recunoaștere a formării profesionale, de completare a 
Directivei 89/48/CEE (JO L 209, 24.7.1992, p. 25).
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, JO L 255, 30.9.2005, p. 22.
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omologate de respectivele autorități.

Motivele invocate de CEJ au fost următoarele: 

„[…] este inerent acestui sistem, care nu efectuează nicio armonizare a formărilor care dau 
acces la profesiile reglementate, ca numai autoritățile competente care eliberează diplomele 
care acordă un astfel de acces să aibă sarcina de a verifica, în lumina normelor aplicabile în 
cadrul sistemului acestora de formare profesională, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute 
pentru eliberarea lor. În această privință, se poate arăta că articolul 8 alineatul (1) din 
Directiva 89/48 obligă în mod expres statul membru gazdă să accepte, în orice situație, ca 
probă a faptului că sunt îndeplinite condițiile cerute pentru recunoașterea unei diplome, 
atestatele și documentele eliberate de autoritățile competente ale altor state membre. În 
consecință, statul membru gazdă nu poate examina temeiul în baza căruia au fost eliberate 
astfel de documente, având totuși posibilitatea de a efectua controale în ceea ce privește acele 
condiții prevăzute la articolul 1 litera (a) din Directiva 89/48 care nu rezultă din textul 
documentelor respective că sunt deja îndeplinite.1”

„De asemenea, din moment ce sunt eliberate de autoritățile competente ale altor state 
membre numai în lumina normelor aplicabile în cadrul sistemelor lor de formare 
profesională, diplomele acordate pentru formările organizate în cadrul acordurilor de 
omologare nu fac parte, în contextul Directivei 89/48, din sistemul educațional elen. Prin 
urmare, obiectivul referitor la asigurarea unui nivel ridicat în privința formărilor 
universitare elene nu este pus în discuție de aceste formări, a căror calitate trebuie să fie 
asigurată de autoritățile competente ale altor state membre care au eliberat diplomele care 
atestă formările respective.2”

Conform procedurii standard, Comisia a adresat deja o scrisoare oficială autorităților elene la 
o săptămână de la adoptarea acestei hotărâri, invitându-le să informeze Comisia în privința 
măsurilor concrete pe care le va lua în vederea respectării hotărârii.

Concluzie

Comisia va informa petiționarul în privința hotărârii și îl va invita pe acesta să conteste în fața 
organismelor sau a instanțelor administrative naționale decizia pronunțată de autoritățile de 
omologare elene prin care i s-a refuzat solicitarea de recunoaștere a calificărilor sale.

8. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV V), primit la 16 noiembrie 2011

Petiționarului i-a fost refuzată recunoașterea diplomei franceze în drept, obținută în baza 
acordului de franciză, și participarea la examenul de admitere în Baroul din Atena pentru a 
putea deveni avocat în Grecia.

Diploma franceză a petiționarului nu îi conferă acestuia accesul la profesia de avocat în 
Franța. În consecință, acesta nu este un profesionist pe deplin calificat în Franța pentru a putea 

                                               
1 Punctul 31 din hotărâre.
2 Punctul 40 din hotărâre.
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exercita profesia de avocat. Prin urmare, petiționarul nu poate beneficia de 
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și nu poate invoca 
hotărârea Curții de Justiție în cauza C-274/05, deoarece această hotărâre se referă numai la 
recunoașterea diplomelor eliberate în baza unui acord de franciză în cadrul 
Directivei 89/48/CEE (în prezent 2005/36/CE).

Procedura aplicabilă în Grecia privind recunoașterea diplomei petiționarului este cea 
prevăzută de Legea nr. 3328/2005 privind Centrul național de informare și de recunoaștere 
academică, precum și de alte dispoziții Potrivit petiționarului, autoritatea competentă pentru o 
astfel de recunoaștere este DOATAP.

Această lege însă interzice recunoașterea diplomelor obținute în baza unui acord de franciză. 

Serviciile Comisiei au atras atenția autorităților elene asupra acestei interdicții și le-au 
solicitat să o elimine. Autoritățile elene au trimis Comisiei un proiect de text care, potrivit 
acestora, este menit să răspundă acestei solicitări. După o primă analiză, acest proiect ridică o 
serie de întrebări. La 20 octombrie 2011, au fost solicitate explicații autorităților elene.

În cazul în care răspunsul autorităților elene nu este satisfăcător, Comisia poate decide să 
adreseze Greciei o scrisoare de punere în întârziere.

9. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV VI), primit la 30 mai 2012

Prin scrisoarea din 20 octombrie 2011, serviciile Comisiei au solicitat autorităților elene 
explicații cu privire la domeniul de aplicare al proiectului de lege menit să armonizeze 
legislația elenă cu normele comunitare, în special prin eliminarea interdicției de recunoaștere 
a diplomelor eliberate în baza unui acord de franciză. Trebuie subliniat că acest proiect nu 
vizează modificarea Legii nr. 3328/2005, care prevede interdicția recunoașterii diplomelor 
eliberate în baza unui acord de franciză, ci modificarea decretului de transpunere în dreptul 
elen a Directivei 2005/36CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Obiectivul vizat 
este acela de a extinde domeniul de aplicare a acestui decret, cu scopul de a integra situațiile 
care nu sunt acoperite de Directiva 2005/36/CE, astfel încât aceste situații să nu mai intre sub 
incidența procedurii prevăzute de Legea nr. 3328/2005, și îndeosebi să nu mai fie afectate de 
interdicția recunoașterii diplomelor obținute în baza unui acord de franciză. Însă domeniul de 
aplicare al proiectului nu pare să elimine decât într-o foarte mică măsură interdicția de 
recunoaștere a diplomelor eliberate în baza unui acord de franciză.

Autoritățile elene au răspuns la scrisoarea din 20 octombrie 2011 prin e-mailul din 
13 noiembrie 2011. Întrucât răspunsul dat nu a fost clar, la 18 noiembrie 2011 a fost transmis 
un e-mail prin care se solicitau explicații suplimentare, la care autoritățile elene au răspuns 
prin e-mailul din 28 noiembrie 2011.

În paralel, la 21 noiembrie 2011, serviciile Comisiei au solicitat informații autorităților elene, 
care au răspuns la 23 decembrie 2012. 

Având în vedere că răspunsurile date la diferitele e-mailuri nu au fost satisfăcătoare, 
serviciile Comisiei s-au întâlnit cu autoritățile elene la 27 ianuarie 2012. Întâlnirea a fost 
urmată de un schimb de scrisori. Cu toate acestea, situația nu pare să fi evoluat în 
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direcția dorită. Din acest motiv, Comisia nu exclude posibilitatea de a transmite Greciei 
o scrisoare de punere în întârziere.

10. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV VII), primit la 27 noiembrie 2012

La 26 aprilie 2012, Comisia a transmis Greciei o scrisoare de punere în întârziere pentru 
neconformitatea Legii 3328/2005 cu normele prevăzute de TFUE privind libera circulație a 
membrilor unei profesii. Această lege, care vizează recunoașterea calificărilor în scopuri 
academice, este utilizată, de asemenea, pentru recunoașterea calificărilor în scopuri 
profesionale. Această lege interzice însă recunoașterea diplomelor obținute în baza unui acord 
de franciză. 

Autoritățile elene au răspuns la punerea în întârziere prin scrisoarea din 12 septembrie 2012. 
Această scrisoare este în curs de examinare. În paralel, autoritățile elene au prezentat Comisiei 
un nou proiect de decret, care vizează extinderea domeniului de aplicare al decretului care 
transpune în dreptul elen Directiva 2005/36/CE. Obiectivul vizat este acela de a integra 
situațiile care nu sunt acoperite de Directiva 2005/36/CE, astfel încât aceste situații să nu mai 
intre sub incidența procedurii prevăzute de Legea nr. 3328/2005, și, îndeosebi, să nu mai fie 
afectate de interdicția recunoașterii diplomelor obținute în baza unui acord de franciză. 
Comisia va contacta autoritățile elene pentru a obține informații mai detaliate și pentru a 
verifica dacă situația petiționarului intră sub incidența acestei legislații.

11. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV VIII), primit la 27 martie 2013

La sfârșitul anului 2012, autoritățile elene au adoptat o lege care vizează armonizarea 
legislației elene cu normele TFUE și, îndeosebi, permiterea recunoașterii diplomelor eliberate 
în baza unui acord de franciză inclusiv în situațiile care nu intră sub incidența 
Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. La sfârșitul lunii 
ianuarie 2013, această lege a fost transmisă serviciilor Comisiei, care o examinează în prezent 
pentru a verifica dacă într-adevăr pune capăt încălcării legislației.

12. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV IX), primit la 31 mai 2013

La sfârșitul anului 2012, autoritățile elene au adoptat o lege care vizează armonizarea 
legislației elene cu normele TFUE și, îndeosebi, permiterea recunoașterii diplomelor eliberate 
în baza unui acord de franciză inclusiv în situațiile care nu intră sub incidența 
Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. La sfârșitul lunii 
ianuarie 2013, această lege a fost transmisă serviciilor Comisiei, care, în urma analizei, au 
declarat-o ca fiind satisfăcătoare. În temeiul acestei legi, petiționarului nu ar trebui să i se mai 
refuze recunoașterea diplomei sale pe motiv că aceasta a fost obținută în baza unui acord de 
franciză. Serviciile Comisiei urmează să propună clasarea procedurii de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor aflate în curs. 


