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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1453/2009, adresată de Brigitte Maille Calgaro, de cetățenie 
franceză, privind recunoașterea de către autoritățile italiene a calificărilor 
sale în domeniul juridic, obținute în Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționara se plânge de atitudinea autorităților italiene din provincia Padova, care nu i-au 
recunoscut diploma în științe juridice obținută în Franța și care au împiedicat-o să-și exercite 
profesia într-un cabinet de avocatură din Italia. Aceasta se plânge și de modul în care 
Consiliul Local al localității Cervarese Santa Croce i-a tratat candidatura depusă în cadrul 
unui concurs pentru ocuparea unui post de asistent administrativ în cadrul departamentului 
juridic, afirmând că diplomele sale, obținute în Franța, nu au fost luate în considerare. 
Petiționara solicită autorităților italiene să aplice prevederile legislației comunitare privind 
recunoașterea calificărilor profesionale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiția

În esență, petiționara denunță faptul că diploma sa în drept (diplomă de studii avansate în 
drept public) nu a fost recunoscută de autoritățile italiene. Mai concret, i-a fost refuzată 
înscrierea pe lângă ordinul avocaților din Padova în vederea efectuării celor doi ani de 
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practică juridică într-un cabinet. În plus, aceasta se plânge de faptul că nu a fost admisă la un 
concurs bazat pe calificări și teste pentru un post de colaborator administrativ, secția juridică.

Aceasta adresează două întrebări. Prima se referă la posibilitatea unui recurs necontencios 
împotriva autorităților care nu aplică dreptul comunitar, iar cea de a doua vizează realizarea 
echivalării diplomelor în drept comunitar. 

Observațiile Comisiei privind petiția

În ceea ce privește faptele denunțate, petiționara nu furnizează niciun document care să ateste 
refuzul înscrierii pe lângă ordinul avocaților din Padova, sau refuzul de a participa la 
concursul de recrutare emis de administrația care organiza acest concurs. Aceasta nu 
precizează nici dacă aceste refuzuri sunt absolute sau sunt condiționate de demonstrarea 
obținerii cunoștințelor și calificărilor lipsă în ceea ce privește dreptul italian, condiție permisă 
de jurisprudența Curții (cf. hotărârea Morgenbesser, C-313/01 din 13 noiembrie 2003, punctul 
70).

Prima sa întrebare viza acțiunile pe care le poate întreprinde un cetățean al Uniunii care se 
confruntă cu refuzul aplicării dreptului comunitar, fără a se implica într-un proces juridic care 
să îl ducă în fața Curții de Justiție. Răspunsul se regăsește în cadrul rețelei Solvit, căreia 
petiționara i se poate adresa invocând hotărârea Morgenbesser privind recunoașterea 
calificărilor pentru accesul la un stagiu în domeniul juridic. Această hotărâre a fost confirmată 
și precizată de hotărârea Pesla (C- 345/08) din 10 decembrie 2009.

Cea de a doua întrebare se referă la realizarea echivalării diplomelor în drept comunitar. 
Potrivit petiționarei, această echivalare încă nu a fost efectuată în baza articolelor 10, 12, 14, 
39, 43 și 149 CE. Aceste articole au fost invocate de Curtea italiană de casație în cazul 
Morgenbesser (C-313/01). Cu toate acestea, Curtea nu a reținut decât articolele 39 și 43 CE; 
de fapt, articolele 10, 12 și 14 CE cuprind dispoziții mai generale, iar articolul 149 CE
referitor la educație exclude orice armonizare a dispozițiilor legislative și de reglementare ale
statelor membre (cf. § 4). Aceste dispoziții ale Tratatului CE au fost reluate în esență în cadrul 
Tratatului de la Lisabona privind funcționarea Uniunii Europene, prin intermediul articolelor 
3a § 3 UE, 18, 26, 45, 49 și 165 TFUE.

Jurisprudența Morgenbesser nu se limitează în principiu la profesia de avocat. De altfel, 
Curtea constată în acest caz că Directiva 89/48 CE, care a fost reluată de Directiva 
2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoașterea calificărilor profesionale1, se aplică profesioniștilor deplin calificați, adică nu 
echivalării academice a diplomelor, având în vedere respectivul articol 149 CE.

Concluzie

Din petiție nu reiese nicio încălcare a dreptului comunitar. Petiționara se poate adresa rețelei 
Solvit (http://www.ec.europa.eu/solvit/) invocând jurisprudența Morgenbesser. 

                                               
1 J.O. L255, 30.9.2005, p. 22 și s.


