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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0937/2010, adresată de I. M. V. D., de cetățenie portugheză, privind 
presupusele dificultăți legate de activitatea desfășurată ca liber-profesionist în 
Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că este traducătoare independentă (freelancer) de 10 ani, lucrând pentru 
diferite agenții din mai multe țări europene (cu excepția Italiei), și că a locuit în Portugalia, 
Luxemburg și Spania. Aceasta susține că începând cu anul 2008 a locuit în Italia, împreună cu 
soțul ei de cetățenie italiană, o fiică minoră dintr-o căsătorie anterioară, de cetățenie 
portugheză, și un fiu, tot minor, născut în Italia din a doua căsătorie și care are dublă 
cetățenie. Petiționara reclamă faptul că autoritățile italiene îi solicită reînnoirea anuală a 
înregistrării la Camera de Comerț din Italia, condiție indispensabilă pentru a fi considerată ca 
persoană care desfășoară activități independente. Ea consideră că această cerință este ilegală și 
simte că este discriminată în raport cu alți lucrători din Uniunea Europeană și din afara 
acesteia. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Comisia nu are cunoștință de vreo obligație de înscriere la Camera de Comerț din Italia pentru 
activități precum cele desfășurate de către petiționară. 

Din informațiile transmise Comisiei, nu se poate constata nicio încălcare a dreptului 
comunitar. Problemele descrise par să decurgă mai curând dintr-o chestiune de identificare 
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realizată de autoritățile competente. În această privință, Comisia este de părere că SOLVIT ar 
putea fi mijlocul cel mai eficace și cel mai adaptat pentru problemele cu care s-a confruntat 
petiționara. Această rețea de administrații naționale, care are drept scop soluționarea de 
probleme, este destinată deopotrivă cetățenilor și întreprinderilor. Scopul său este de a găsi, în 
termen de 10 săptămâni, o soluție la o presupusă problemă de aplicare necorespunzătoare a 
dreptului pieței interne. 

Pentru a găsi o soluție rapidă și adaptată nevoilor petiționarei, se recomandă acesteia să se 
adreseze Centrului SOLVIT Italia, ale cărui coordonate sunt următoarele:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia 20
IT - 00186 Roma

Tel. +39 06 677 95 844
Fax. +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

De asemenea, se poate depune o plângere la centrul SOLVIT prin intermediul unui formular 
on-line disponibil la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm


