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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0720/2010, adresată de Giulio Marini, de cetățenie italiană, privind 
clarificările referitoare la transpunerea de către Italia a Directivei 98/5/CE 
de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un 
stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită clarificări pentru a se stabili dacă transpunerea de către Italia a Directivei 
98/5/CE reflectă în mod corespunzător intenția legiuitorilor de a facilita exercitarea cu 
caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a 
obținut calificarea. Conform petiționarului, legea italiană adaugă un criteriu suplimentar care 
nu este prevăzut de directivă și care face ca accesul la exercitarea profesiei să fie mai 
complicat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiția

În solicitarea sa de clarificări privind transpunerea, de către Italia, a Directivei 98/5/CE, 
petiționarul ridică două întrebări. În primul rând, dacă autoritatea națională competentă ar 
trebui să ia în considerare activitatea derulată în sensul Directivei 77/249/CEE de facilitare a 
exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați (fără înregistrare în asociația 
națională relevantă) în calcularea perioadei de exercitare efectivă și cu regularitate a profesiei, 
în sensul articolului 10 din Directiva 98/5/CE. În al doilea rând, dacă ar fi posibilă definirea 
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conceptului de „activitate exercitată efectiv și cu regularitate” și indicarea unei liste de situații 
excluse. 

În ceea ce privește prima întrebare, ar trebui remarcat, încă de la început, faptul că 
Directiva 77/249/CEE și Directiva 98/5/CE au obiective diferite. Directiva 77/249/CEE 
vizează facilitarea exercitării profesiei de avocat într-un stat membru fără obligația stabilirii în 
acel stat membru (pentru avocații care sunt stabiliți legal în unul dintre celelalte state 
membre). În schimb, Directiva 99/5/CE asigură un cadru pentru stabilirea avocaților într-un 
alt stat membru decât cel în care și-au obținut calificările profesionale, incluzând, în cele din 
urmă, integrarea deplină, în cadrul profesiei de avocat din statul membru gazdă, a dreptului de 
a utiliza titlul profesional din acel stat membru. 

Această diferență dintre obiective se reflectă în respectivele dispoziții privind înregistrarea la 
o asociație națională relevantă: în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 77/249/CEE, 
avocații sunt scutiți de la obligația de a se înscrie într-o organizație profesională din statul 
membru gazdă, în timp ce articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/5/CE prevede că „un 
avocat care dorește să profeseze într-un alt stat membru decât cel în care și-a obținut 
calificarea profesională este obligat să se înregistreze la autoritatea competentă din acel stat”. 

În lumina celor de mai sus, se pare că activitățile exercitate în cadrul Directivei 77/249/CE, 
adică în contextul exercitării dreptului la libertatea de a presta servicii, ar putea să nu 
îndeplinească condițiile de desfășurare efectivă și cu regularitate, care, la articolul 10 alineatul 
(1) din Directiva 98/5/CE, sunt definite drept „exercitarea reală a activității, fără nicio altă 
întrerupere decât cele care rezultă din evenimentele vieții de zi cu zi”. În principiu, un avocat 
care dorește să se angajeze în exercitarea profesiei astfel definite, în special dacă 
intenționează să se integreze, pe deplin și pe termen lung, în sistemul juridic al statului 
membru gazdă, ar trebui să își exercite dreptul la libertatea de stabilire, care este reglementat 
prin Directiva 98/5/CE și nu prin Directiva 77/249/CEE. Cu toate acestea, Comisia nu deține 
informații suficiente privind circumstanțele în care petiționarul și-a exercitat profesia și, prin 
urmare, nu poate furniza o analiză integrală a cazului acestuia. 

În ceea ce privește cea de a doua întrebare, din cauza diferențelor considerabile dintre 
sistemele juridice ale statelor membre, nu pare adecvată definirea exercitării „efective și cu 
regularitate” a activității [dincolo de definiția specificată la articolul 10 alineatul (1) din 
Directiva 98/5/CE, citată mai sus] la nivel european. Același lucru este valabil și în cazul listei 
de situații excluse. Autoritățile competente din statele membre sunt cele mai în măsură să 
evalueze, de la caz la caz, luând în considerare specificitățile sistemului juridic propriu, 
precum și circumstanțele specifice avocatului, care activități sunt desfășurate „efectiv și cu 
regularitate” în cadrul profesiei. 

Cu toate acestea, Comisia ar lua în considerare aplicarea de măsuri împotriva unui stat 
membru, dacă decizia de a exclude anumite activități pare a fi luată în mod discriminatoriu 
sau pe motive nejustificate. Dar, din informațiile furnizate de petiționar, nu reiese suficient de 
clar care anume activități au fost excluse de autoritățile italiene, astfel încât Comisia să poată 
evalua această situație. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 10 iunie 2011
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În urma examinării informațiilor suplimentare furnizate de petiționar, Comisia poate face 
următoarele observații pentru a oferi clarificări generale în ceea ce privește obiectivele și 
domeniul de aplicare al numeroaselor directive care reglementează libera circulație a 
avocaților în cadrul pieței unice și pentru a răspunde la întrebările specifice ridicate de 
petiționar.

Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale1, prevede un sistem 
general de recunoaștere a calificărilor. Directiva prevede că un stat membru trebuie să permită 
accesul la exercitarea profesiei unui solicitant care a obținut calificări în profesia respectivă 
într-un alt stat membru. În cazul în care există diferențe semnificative între calificările 
solicitate de statul membru gazdă și cele deținute de solicitant, autoritatea competentă 
relevantă ar putea impune măsuri compensatorii solicitantului. În general, solicitantul poate 
alege între un stagiu de adaptare și o probă de aptitudini. Cu toate acestea, în cazul profesiilor 
a căror exercitare presupune o cunoaștere precisă a dreptului național, directiva permite 
statelor membre să impună o măsură compensatorie specifică (majoritatea statelor membre 
solicită o probă de aptitudini în această situație). Recunoașterea calificărilor profesionale de 
către autoritatea competentă a statului membru gazdă permite solicitantului să se integreze pe 
deplin în exercitarea profesiei, inclusiv să utilizeze titlul profesional din statul membru gazdă.

Directiva 98/5/CE prevede o cale alternativă, specifică avocaților. Spre deosebire de 
Directiva 2005/36/CE, accesul la exercitarea profesiei într-un alt stat membru în temeiul 
acestei directive este acordat mai degrabă pe baza titlului profesional obținut într-un alt stat 
membru (care presupune stabilirea legală în acel stat membru) decât direct pe baza 
calificărilor profesionale. Prin urmare, directiva facilitează accesul avocaților la exercitarea 
profesiei în alte state membre prin faptul că elimină examinarea calificărilor profesionale de 
către autoritatea competentă și obligația de a întreprinde măsuri compensatorii. Cu toate 
acestea, pentru a justifica orice lipsă referitoare la cunoașterea precisă a dreptului național al 
statului membru gazdă, avocații cărora li se aplică dispozițiile Directivei 98/5/CE trebuie să 
își exercite profesia pe baza titlului profesional din statul membru de origine. 

Articolul 10 din Directiva 98/5/CE prevede o modalitate de integrare deplină în exercitarea 
profesiei în statul membru gazdă pentru acei avocați care au beneficiat deja de dispozițiile 
directivei prin faptul că s-au stabilit în acel stat membru pentru a profesa sub titlul profesional 
din statul membru de origine. Aceasta se bazează pe premisa că orice lacune în cunoașterea 
precisă a dreptului național al statului membru gazdă pot fi compensate prin exercitarea 
efectivă și cu regularitate a profesiei în acel stat membru în domeniul dreptului acestui stat pe 
o perioadă de cel puțin trei ani. 

În plus, Directiva 98/5/CE ia în considerare faptul că unii avocați care își exercită efectiv și cu 
regularitate profesia sub titlul profesional din statul membru de origine pot profesa ocazional 
în dreptul statului membru de origine sau în dreptul internațional (de exemplu, reprezentând 
interesele cetățenilor statului membru gazdă care solicită consiliere în ceea ce privește dreptul 
statului membru de origine al avocaților). Este posibil ca acești avocați să nu fie în măsură să 
furnizeze autorităților competente informații cu privire la un număr suficient de cauze în care 
au oferit asistență juridică și care au implicat dreptul statului membru gazdă pentru a 

                                               
1 Prezenta directiva înlocuiește Directiva 89/48/CEE privind sistemul general de recunoaștere a diplomelor de 
învățământ superior acordate pentru formarea profesională cu durata minimă de trei ani
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demonstra în mod eficient gradul de cunoaștere a dreptului statului membru gazdă solicitat 
avocaților care își exercită profesia sub titlul profesional din acel stat membru. Ca soluție la 
această problemă specifică, articolul 10 alineatul (3) litera (a) din directivă prevede că 
autoritățile competente din statul membru gazdă trebuie, de asemenea, să ia în considerare 
orice participare la cursuri și seminarii referitoare la dreptul statului membru gazdă (în această 
perioadă de trei ani). 

Spre deosebire de Directiva 2005/36/CE, Directiva 98/5/CE nu oferă simultan posibilitatea 
înregistrării la autoritatea competentă din statul membru gazdă și a integrării depline în 
exercitarea profesiei în acel stat membru 1. Singura modalitate de integrare deplină, în 
conformitate cu Directiva 98/5/CE, se bazează pe articolul 10, astfel cum s-a subliniat 
anterior.

Directiva 2005/36/CE și Directiva 98/5/CE reprezintă singurele directive care facilitează 
exercitarea libertății de stabilire a avocaților în ceea ce privește recunoașterea calificărilor 
profesionale ale acestora. Obiectivul Directivei 77/249/CEE este de a facilita libertatea de a
presta servicii de către avocații care nu intenționează să se integreze pe deplin în exercitarea 
profesiei într-un stat membru gazdă și nici să se înregistreze într-un stat membru gazdă sub 
titlul profesional obținut în statul membru de origine 2. 
În pofida faptului că, după cum se menționează de către petiționar, directiva nu stabilește un 
plafon privind durata sau caracterul regulat al prestării de servicii, Curtea Europeană de 
Justiție a elaborat criterii, în special în cauza Gebhardt3. Pe baza jurisprudenței Curții, 
caracterul temporar sau ocazional al prestării de servicii trebuie să fie stabilit de la caz la caz, 
luând în considerare durata, frecvența, regularitatea și continuitatea prestării de servicii. 

Trebuie remarcat faptul că unele dintre aceste concepte sunt menționate la articolul 10 
alineatul (1) din Directiva 98/5/CE în vederea stabilirii condițiilor în care un avocat care 
profesează sub titlul obținut în statul membru de origine se poate integra pe deplin în 
exercitarea profesiei în statul membru gazdă: durata minimă este de trei ani, în continuare se 
prevede exercitarea „efectivă și cu regularitate” a profesiei, care, la rândul său, este definită 
drept „exercitarea reală a activității, fără nicio altă întrerupere decât cele care rezultă din 
evenimentele vieții de zi cu zi”, astfel rezultând continuitatea. 

În consecință, se pare că obiectivele și domeniile de aplicare ale celor două directive sunt 
diferite: în cazul în care un avocat dorește să beneficieze de drepturile prevăzute de 
Directiva 77/249/CE de a presta servicii, acesta nu trebuie să se înregistreze la autoritatea 
competentă din statul membru gazdă, dacă activitatea sa nu este stabilită în statul membru 
gazdă – având în vedere durata, frecvența, regularitatea și continuitatea acestei activități. În 
cazul în care un avocat dorește să beneficieze de dispozițiile articolului 10 din 
Directiva 98/5/CE, acesta trebuie, în esență, să demonstreze că s-a stabilit în statul membru 
gazdă. Din acest motiv, dispozițiile din legea italiană, care prevăd că perioada luată în 

                                               
1 Considerentul (42) al Directivei 2005/36/CE menționează: „[…] Recunoașterea calificărilor profesionale a 
avocaților în sensul stabilirii imediate cu titlul profesional din statul membru gazdă trebuie reglementată de 
prezenta directivă.”
2 Un considerent al Directivei 77/249/CE afirmă că aceasta „se referă numai la măsurile destinate să faciliteze 
exercitarea efectivă a activităților de avocat prin prestare de servicii; […] vor fi necesare măsuri mai elaborate 
pentru a facilita exercitarea efectivă a dreptului de stabilire.”
3 Hotărârea din 30 noiembrie 1995, Gebhard, cauza C-55/94, REC[1995], p. I-4165.
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considerare în sensul articolului 10 din Directiva 98/5/CE începe la momentul înregistrării 
avocaților în statul membru gazdă (care este o cerință în temeiul articolului 3 din 
Directiva 98/5/CE), nu par să încalce dreptul Uniunii. 

Ca răspuns la prima întrebare a petiționarului privind Directiva 2006/123/CE și titlul II din 
Directiva 2005/36/CE, Comisia ar dori să sublinieze faptul că prestarea de servicii de către 
avocați în conformitate cu Directiva 77/249/CEE este exclusă din aceste instrumente în 
temeiul articolului 17 alineatul (4) din Directiva 2006/123/CE și al considerentului (42) al 
Directivei 2005/36/CE.

Cea de a doua întrebare, referitoare la faptul dacă recunoașterea activității în dreptul statului 
membru gazdă depinde de deținerea prealabilă de calificări profesionale, trebuie să primească 
un răspuns afirmativ deoarece toate directivele menționate anterior se aplică doar 
profesioniștilor pe deplin calificați. 

Ca răspuns la cea de a treia întrebare, dispozițiile din dreptul italian care prevăd că perioada 
luată în considerare în sensul articolului 10 din Directiva 98/5/CE începe la momentul 
înregistrării avocaților în statul membru gazdă (care este o cerință în temeiul articolului 3 din 
Directiva 98/5/CE) sau practicile ordini professionali care respectă această normă, nu par să 
încalce dreptul Uniunii având în vedere obiectivele respective și domeniul de aplicare ale 
Directivei 98/5/CE și ale Directivei 77/249/CEE care sunt discutate în detaliu mai sus și în 
observațiile anterioare ale Comisiei referitoare la prezenta petiție.

Concluzie 

Având în vedere cele menționate anterior, Comisia nu consideră că petiția demonstrează o 
încălcare a dreptului Uniunii.


