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Ref.: Petiția nr. 1507/2012, adresată de Rosella Lucente, de cetățenie italiană, privind 
nerecunoașterea calificărilor profesionale în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care deține o „Licenciatura en derecho” (licență în drept) în Spania, obiectează 
împotriva Legii 05/2012 de modificare a Legii 34/06, care reglementează accesul la profesia 
de avocat în Spania.

Legea 34/06 prevede excepții pentru cetățenii spanioli, care nu se aplică cetățenilor UE, decât 
celor care au solicitat echivalarea calificărilor lor naționale până la data de 31 octombrie 2011. 
În opinia petiționarei, acest lucru este considerat o discriminare.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Ca o remarcă preliminară, Comisia ar dori să puncteze faptul că problema semnalată de 
petiționară nu pare să aibă legătură cu „nerecunoașterea calificărilor profesionale”, după cum 
este sugerat în titlul petiției. Pe baza informaților furnizate, petiționara deține o diplomă 
universitară în drept, dar nu a primit autorizația de practicare a profesiei de avocat în orice stat 
membru și, în consecință, nu este inclusă în domeniul de aplicare al niciuneia dintre 
directivele din domeniul recunoașterii calificărilor profesionale. Așadar, petiția trebuie privită 
din perspectiva principiului general al nediscriminării consacrat în tratat. 
Comisia a examinat prevederile Legii 34/2006 din Spania, care introduce noi cerințe de 
calificare pentru obținerea titlului profesional de „avocat” în acest stat. Comisia înțelege că, 
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până la intrarea în vigoare a prezentei legi, era suficientă acordarea unei „licenciatura en 
derecho” (licență în drept), de către o universitate spaniolă sau obținerea de la autoritățile 
spaniole a unei decizii cu privire la „omologarea” unei licențe în drept obținute în străinătate 
(un proces de recunoaștere academică, care este în afara domeniului de aplicare al dreptului 
Uniunii Europene), pentru a fi admis în Baroul spaniol și pentru a practica în temeiul titlului 
profesional spaniol. Legea 34/2006 modifică acest sistem și prevede formare profesională 
suplimentară și examinare ca precondiție pentru obținerea titlului de „avocat” valabil în 
Spania. 

Legea nu prevede nicio diferență de tratament între cetățenii spanioli și cetățenii altor state 
membre. Cu toate acestea, există diferențe atunci când vine vorba despre tratamentul titularii 
unei diplome obligatorii din Spania și al celor care dețin o diplomă de licență în drept 
acordată în alte state membre, în sensul aplicării anumitor clauze tranziționale („de menținere 
temporară”) Există două măsuri tranzitorii separate pentru fiecare dintre aceste două categorii 
de persoane. Titularii diplomei spaniole „licenciatura en derecho” pot beneficia de scutire de 
la noile cerințe de calificare dacă și-au început studiile în drept în Spania înainte de intrarea în 
vigoare a Legii 34/2006, chiar dacă licența este acordată după intrarea în vigoare a legii. 
Titularii de diplome obținute în străinătate pot beneficia de scutire dacă și-au finalizat studiile, 
le-au fost acordate licențele și au solicitat „omologare” în Spania înainte de intrarea în vigoare 
a legii. Legea a intrat în vigoare la 30 noiembrie 2011.

Pe baza informațiilor furnizate de petiționară, ea face parte din categoria persoanelor care 
încearcă să profeseze ca avocat în Spania, prin omologarea unei diplome în drept obținute în 
străinătate: ea a solicitat „omologarea” diplomei „Laurea in Giurisprudenza”, obținute în Italia 
la 16 februarie 2012. Ea a întrunit condițiile pentru „omologare” în iunie 2012 și a fost emisă 
o decizie pozitivă la 3 septembrie 2012. În consecință, ea este exclusă de la scutirea tranzitorie 
de noi cerințe pentru obținerea titlului profesional în Spania, din moment ce a înaintat o cerere 
de „omologare” a diplomei ei obținute în Italia, după intrarea în vigoare a Legii 34/2006 la 30 
noiembrie 2011. 

Primul pas în a stabili dacă prevederile legislației spaniole sunt sau nu discriminatorii trebuie 
să fie stabilirea măsurii în care cele două categorii de persoane vizate de respectivele 
prevederi tranzitorii ale Legii 34/2006 pot fi considerate egale în contextul obiectivului 
urmărit de aceste prevederi. Obiectivul este de a permite persoanelor care și-au înregistrat 
intenția de a practica profesia juridică în temeiul titlului profesional din Spania, înainte de 
introducerea cerințelor mai stricte, pentru a beneficia de posibilitatea de a obține titlul în 
conformitate cu cerințele în vigoare la data la care aceștia și-au făcut studiile care au condus 
la obținerea titlului. 

În cazul unor activități profesionale, locul în care au fost făcute studiile poate fi irelevant, din 
moment ce acestea sunt fundamentate pe un program care, în virtutea legislației UE sau de 
facto, este standardizat pe întreg teritoriul Europei. Așadar, o persoană care dorește, în final, 
să exercite o astfel de profesie într-un anumit stat membru, ar putea decide să studieze la o 
universitate aflată într-un alt stat membru. Cu toate acestea, din moment ce fiecare stat 
membru are un sistem juridic diferit, obținea titlului profesional de „avocat” într-un anumit 
stat membru este, în general, fundamentat pe competența în dreptul național al respectivului 
stat membru. În consecință, studiile de drept sunt adaptate, în mare măsură, acelui sistem 
juridic, chiar dacă includ și dreptul Uniunii și pe cel internațional, precum și alte subiecte pe 
care programele de studii le au în comun în diferite țări. Acest lucru justifică definirea de către 
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autoritățile dintr-un stat membru a momentului în care o persoană înregistrează solicitarea de 
a practica în cadrul legislativ al acelui stat, ca momentul în care aceștia, fie efectuează studiile 
în dreptul acelui stat, fie solicită „omologarea” în respectivul stat a unei diplome în drept 
obținute în străinătate. 

În contextul acestor considerente, trebuie concluzionat faptul că prevederile legislației 
spaniole luate în discuție tratează în mod egal toate persoanele, indiferent de cetățenie, care, 
înainte de intrarea în vigoare a noilor cerințe referitoare la calificări, au întreprins etapele 
necesare în vederea îndeplinirii cerințelor anterioare, fie prin efectuarea studiilor în dreptul 
spaniol, fie prin solicitarea recunoașterii unei diplome în drept, obținute în străinătate, de către 
autoritățile spaniole. 

Concluzie

Prevederile tranzitorii ale Legii spaniole 34/2006 par să asigure tratamentul egal al situațiilor 
similare, adică al persoanelor care, la momentul intrării în vigoare a acestor noi prevederi, și-
au demonstrat intenția de a deveni membri ai profesiei juridice în Spania, fie prin studierea 
dreptului spaniol, fie prin parcurgerea etapelor necesare în direcția autorizării ca avocat an 
Spania, în ciuda studierii unui sistem de drept străin. În consecință, aceste prevederi nu par să 
încalce dreptul UE.


