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COMMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref. : Petiția nr. 640/90, adresată de J.S. GARDNER, precum și petițiile nr. 124/93, 
229/94, 322/94, 500/94, 651/94, 732/94, 750/94, 819/94, 858/94, 940/94, 1141/94, 
1187/94, 1/95, 425/95, 1161/95, 21/96, 22/96, 29/96, 75/96, 260/96, 1198/97, 511/98 
și 689/98
privind dificultățile întâmpinate de către lectorii de limbă străină (lettori) din
universitățile italiene

I. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 12 februarie 1999:

Toate aceste petiții vizează problema lectorilor de limbă străină din universitățile 
italiene, problemă care este foarte bine cunoscută în toate instituțiile comunitare.

În cadrul procedurii privind încălcarea dreptului comunitar intentată de Comisie pentru 
nerespectarea drepturilor dobândite ale lectorilor de limbă străină de către universitățile 
italiene, Guvernul italian a notificat Comisiei, în august 1998, o circulară 
administrativă din partea Ministerului Universităților, din iulie 1998, care solicită 
tuturor rectorilor din toate universitățile italiene să pună capăt definitiv conflictului 
lectorilor, respectând drepturile dobândite ale acestora astfel cum este prevăzut de 
dreptul italian.

Cu toate acestea, Comisia a solicitat informații speciale asupra cazurilor concrete care 
aveau loc într-un anumit număr de universități. Guvernul italian a informat recent 
Comisia că va transmite aceste informații în cel mai scurt timp posibil. 

Comisia nu va ezita să informeze Comisia pentru petiții asupra cursului dat acestor 
contacte. 
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II Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 27 aprilie 1999:

În urma informațiilor suplimentare furnizate de autoritățile italiene, precum și în urma 
numeroaselor scrisori ale lectorilor trimise în cursul lunii ianuarie 1999, Comisia a 
notificat un aviz motivat suplimentar autorităților italiene la data de 29 ianuarie 1999, 
în special privind o întreagă serie de cazuri individuale din anumite universități.

Serviciile Comisiei nu vor ezita să informeze Parlamentul European asupra cursului dat 
acestei proceduri. 

III Communicarea suplimentară a Comisiei, primită la 22 februarie 2000

Toate aceste petiții vizează problema lectorilor de limbă străină din universitățile 
italiene. Efectiv, de mai mulți ani, un grup de lectori străini se plâng de faptul că au 
făcut obiectul unor discriminări de către universitățile italiene în ceea ce privește 
condițiile lor de lucru.

Estimând că Italia (și în special anumite universități italiene) nu respecta suficient 
drepturile acestor cetățeni italieni, Comisia a intentat o procedură privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva Italiei. 

Această procedură privind încălcarea dreptului comunitar a fost adusă recent în fața 
Curții de Justiție de către Comisie. Chestiunea este de acum înainte pe rol în fața Curții. 

IV Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 19 aprilie 2001:

Petițiile în cauză vizează protecția drepturilor dobândite ale lectorilor de limbă străină 
din universitățile italiene.

Astfel cum s-a explicat de către Comisie în comunicările anterioare, în urma 
numeroaselor plângeri ale lectorilor, Comisia a prezentat un recurs în lipsă împotriva 
Italiei în fața Curții de Justiție. 

Audierea orală în fața Curții a avut loc pe 11 ianuarie 2001. Avocatul General și-a 
prezentat concluziile la 21 martie 2001. În concluziile sale, Avocatul General,  potrivit 
Comisiei, propune Curții: 

„- să constate că, în ceea ce privește practica administrativă și contractuală urmată de 
anumite universități de stat care nu recunosc sau recunosc insuficient drepturile 
dobândite în mod individual de către foștii lectori de limbă străină în momentul 
reangajării acestora în calitate de colaboratori lingvistici, din moment ce această 
recunoaștere este garantată ansamblului celorlalți lucrători naționali, Republica 
italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în baza articolului 39 CE (fostul 
articol 48 din tratatul TCE)”
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Cazul este de acum înainte în așteptarea unei hotărâri din partea Curții de Justiție. 
Comisia nu va ezita să informeze Comisia pentru petiții asupra deciziei finale a Curții. 

V. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 25 ianuarie 2002:

Comisia face trimitere la comunicările sale anterioare referitoare la petițiile care provin 
de la cetățenii UE privind tratamentul foștilor lectori de limbă străină în universitățile 
italiene. Dat fiind că încălcarea tratatului nu a fost rectificată în urma procedurilor
privind încălcarea dreptului comunitar inițiate de Comisie în 1996 împotriva Italiei, 
Comisia a adus cazul în fața Curții Europene de Justiție în iulie 1999. Curtea și-a 
pronunțat verdictul  (Cauza C-212/99) la 26 iunie 2001.

În hotărârea sa, Curtea a stabilit că Italia nu și-a îndeplinit obligațiile în baza articolului 
48 din tratatul TCE (denumit astăzi, după modificare, articolul 39 CE) din moment ce 
aceasta nu a garantat recunoașterea drepturilor dobândite de către foștii asistenți de 
limbă străină deveniți adjuncți și lingviști în limba lor maternă, chiar dacă o astfel de 
recunoaștere este garantată tuturor lucrătorilor naționali. 

Comisia a scris autorităților italiene și a solicitat informații privind măsurile pe care 
acestea le-au adoptat pentru a se conforma hotărârii pronunțate de către Curtea de 
Justiție. 

VI. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 17 iunie 2002:

La 8 aprilie 2002, Comisia a primit răspunsul autorităților italiene privind măsurile 
adoptate de către Italia pentru a se conforma hotărârii Curții de Justiție în cauza C-
212/99.

Comisia examinează în prezent răspunsul și va urmări evoluția în universitățile italiene 
cu privire la măsurile pe care acestea le vor adopta pentru a asigura recunoașterea 
drepturilor dobândite de către foștii asistenți de limbi străine deveniți asociați sau 
experți în lingvistică în limba lor maternă, astfel cum prevede hotărârea Curții. 

În cazul în care Comisia estimează în urma studiului că măsurile adoptate se dovedesc 
nesatisfăcătoare sau insuficiente, Comisia poate, în baza articolului 228 alineatul (2)
din tratat, să elaboreze un aviz motivat. 

În cazul în care autoritățile italiene nu adoptă măsurile necesare pentru a se conforma 
hotărârii în termenii fixați de către Comisie, aceasta din urmă poate aduce încă o dată 
cazul în fața Curții de Justiție. 

VII. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 12 decembrie 2002:

Comisia a decis la 16 octombrie 2002 că s-ar cuveni în mod normal să trimită un aviz 
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motivat autorităților italiene și să autorizeze serviciile competente ale Comisiei să ia 
legătura cu acestea din urmă pentru a clarifica anumite puncte. Această decizie va 
trebuie pusă în aplicare în cele trei luni. 

În conformitate cu precizările Comunicării anterioare a Comisiei, aceasta din urmă 
poate aduce din nou cazul în fața Curții de Justiție în cazul în care Italia nu adoptă 
măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curții. 

VIII Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 3 decembrie 2003

Comisia pentru petiții a Parlamentului European dorește să obțină informații suplimentare 
privind nerespectarea procedurii privind încălcarea dreptului comunitar în temeiul articolului 
228 CE referitor la respectarea hotărârii Curții Europene de Justiție din 26.06.2001 în cauza
C-212/99, fiind vorba de discriminarea a cărei victime sunt lectorii de limbă străină din 
universitățile italiene. 

În baza informațiilor trimise de către autoritățile italiene ca răspuns la avizul de somație în 
baza articolului 228 CE, se pare că, în ciuda unui proiect de acord referitor la contractul 
național colectiv de angajare pentru personalul universitar, decizii privind creșterile salariilor 
pentru lettori au fost unilateral adoptate de către autorități în cel puțin 5 din 6 dintre 
universitățile vizate. În plus, creșterile acordate intră în vigoare la date diferite și atât 
numărul, cât și suma „sporurilor de vechime” variază de la o universitate la alta. În plus, 
informațiile furnizate nu indică sau nu identifică nicio categorie de lucrători naționali care 
îndeplinesc sarcini comparabile sau similare cu cele ale foștilor lettori de care trebuie să se 
țină seama în calitate de parametru sau de referință pentru a evalua condițiile aplicabile
acestor lettori. Informațiile sunt, de asemenea, deficitare în ceea ce privește dreptul la 
asigurarea socială. 

În consecință, Comisia a elaborat un aviz motivat în temeiul articolului 228 CE la 2.5.2003.

Autoritățile italiene au răspuns la 25.7.2003. Serviciile Comisiei sunt în curs de a examina
răspunsul actual pentru a stabili dacă drepturile dobândite de către lettori au fost pe deplin 
respectate. În cazul în care acestea estimează că guvernul italian nu a adoptat măsurile 
necesare pentru a se conforma pe deplin hotărârii Curții de Justiție în cauza C-212/99, 
Comisia poate trimite din nou cazul în fața Curții de Justiție în baza articolului 228 CE și 
poate solicita Curții să aplice sancțiuni. 

IX Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 17 aprilie 2008

În urma procedurii privind încălcarea dreptului comunitar inițiată de către Comisie, 
Curtea de Justiție a pronunțat o hotărâre la 26 iunie 2001 (cauza C-212/99) declarând că 
Italia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în baza articolului 39 CE (fostul 
articol 48), întrucât nu a recunoscut foștilor lectori, deveniți CEL, drepturile pe care 
aceștia le dobândiseră în materie de remunerație, vechime și asigurare socială, în timp ce 
o astfel de recunoaștere a fost acordată lucrătorilor naționali. Hotărârea vizează mai exact 
șase universități.
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Având în vedere că Italia nu a adoptat măsurile necesare pentru a executa această 
hotărâre, Comisia a inițiat procedura prevăzută la articolul 228 CE, care prevede 
posibilitatea de a impune sancțiuni pecuniare. 

La finele lunii ianuarie 2006, Avocatul General și-a prezentat concluziile: acesta a 
propus Curții să declare că Italia nu a executat hotărârea din iunie și să aplice o amendă 
de 265 500 EUR pe zi de la data pronunțării noii hotărâri până la executarea hotărârii din 
iunie 2001. 

La 18 iunie 2006, Curtea de Justiție și-a pronunțat hotărârea în cauza C-119/04: Curtea
afirmă că, întrucât nu a asigurat, la data la care a expirat termenul limită acordat în avizul 
motivat, recunoașterea drepturilor dobândite foștilor lectori, în timp ce o astfel de 
recunoaștere era garantată ansamblului lucrătorilor naționali, Italia nu a pus în aplicare 
toate măsurile pe care le implica executarea hotărârii din 26 iunie 2001 (C-212/99) și nu 
și-a îndeplinit prin aceasta obligațiile care îi revin în temeiul articolului 228 CE. Cu toate 
acestea, Curtea a hotărât să nu impună constrângeri, întrucât a considerat că nu există 
elemente suficiente pentru a-i permite să tragă concluzia că neîndeplinirea obligațiilor 
persista la data la care aceasta examina faptele.

În hotărârea sa, Curtea a decis, de asemenea, contrar opiniei Comisiei și a Avocatului 
General, că decretul-lege nr.2/2004 (devenit legea nr. 63 din 5.03.2004), nu poate fi 
considerat că a furnizat un cadru juridic incorect pentru ca fiecare dintre universitățile
vizate să fie în măsură să treacă la reconstituirea exactă a carierei foștilor lectori. Acest 
decret stabilește o serie de criterii care trebuie aplicate pentru a reconstitui cariera foștilor 
lectori, precum și o clauză care obligă să fie respectate tratamente mai favorabile decât 
cele care rezultă din parametrii stabiliți de către lege care au fost recunoscuți anterior 
anumitor lectori în baza hotărârilor naționale. 

Astfel cum Comisia a explicat cu ocazia reuniunilor Comisiei pentru petiții din 21 
noiembrie 2006 și din 16 iulie 2007, problema aplicării în practică a decretului-lege ține 
de dreptul național. Căile de recurs disponibile la nivel național ar trebui să fie, prin 
urmare, utilizate în cazul în care legislația în cauză nu a fost aplicată în mod corect. 

Cu toate acestea, serviciile Comisiei au luat legătura cu autoritățile italiene pentru a 
obține informații suplimentare asupra aplicării decretului-lege. Ca răspuns, serviciile 
Comisiei au primit asigurări ferme și definitive din partea autorităților italiene (și a 
universităților vizate) conform cărora noua legislație este aplicată în mod corect și că 
acestea se angajează să supravegheze buna aplicare. 

Sugestia ca Comisia să solicite revizuirea hotărârii a fost făcută în mod regulat. O astfel 
de revizuire, în conformitate cu articolul 44 din Statutul Curții de Justiție, nu poate 
interveni decât în virtutea descoperirii unui fapt care să poată exercita o influență 
decisivă și care nu era cunoscut Curții înainte de pronunțarea hotărârii. În această
privință, Comisia a examinat informațiile primite din partea foștilor lectori. Examinarea 
acestor informații nu a permis Comisiei să stabilească existența unor noi fapte decisive. 
Cu toate că documentele sunt posterioare datei hotărârii și, prin aceasta, sunt noi, 
informațiile pe care le conțin nu sunt noi, întrucât acestea nu fac decât să confirme 
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argumentația juridică prezentată de către Comisie în reclamație. În consecință, Comisia 
nu poate sesiza Curtea în baza elementelor deja cunoscute și a argumentelor pe care 
aceasta le-a respins în mod explicit. 

CONCLUZII

În acest stadiu, suntem obligați să constatăm că Comisia a epuizat toate căile legale avute 
la dispoziție, de unde și clasarea procedurii privind încălcarea dreptului comunitar în 
reuniunea Colegiului din  27 iunie 2007. 


