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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1580/2010, adresată de Graziano Benedetto, de cetățenie italiană, 
în numele Baroului italian, privind utilizarea, în Italia, a titlului „Avvocato” 
de către avocații din UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că cerința ca avocații din UE să își folosească doar titlul profesional 
original, cu excepția cazului în care aceștia au fost autorizați în mod specific să se refere la ei 
înșiși ca „avvocato” în conformitate cu Decretul-lege nr. 91 din 2001 de punere în aplicare a 
Directivei 98/5/CE, ar putea fi o încălcare a legislației UE și a libertății de stabilire.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Petiționarul solicită evaluarea prevederilor legislației italiene de punere în aplicare a 
Directivei 98/5/CE1 (denumită în continuare„directiva”) în vederea conformității acestora cu 
legislația Uniunii. În special, petiționarul pune la îndoială compatibilitatea cu legislația 
Uniunii a cerinței conform căreia un avocat calificat dintr-un alt stat membru decât Italia este 
obligat să își exercite profesia în acel stat sub titlul profesional din țara sa de origine și nu sub 
titlul italian de „avvocato”. 

                                               
1 Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu 
caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea (JO L 
77, 14.3.1998, p. 36).
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Articolul 4 din directivă prevede în mod explicit faptul că avocații care profesează într-un stat 
membru gazdă sub titlul profesional din statul membru de origine sunt obligați să își exercite 
profesia sub acest titlu. Această dispoziție are rolul de a asigura informarea corectă a 
consumatorilor și de a distinge între acești avocați și avocații din statul membru gazdă care 
profesează sub titlul profesional utilizat pe teritoriul acestei țări1. 

Directiva oferă avocaților care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine 
oportunitatea de a obține dreptul de a își exercita profesia de avocat sub titlul profesional din 
statul membru gazdă, dacă aceștia au desfășurat în mod efectiv și cu regularitate o activitate 
profesională pe o perioadă de cel puțin trei ani în statul membru gazdă și în domeniul 
dreptului acelui stat. Condițiile care trebuie întrunite în vederea acestui drept sunt stabilite de 
articolul 10 din directivă. 

Avocații care doresc să obțină mai repede dreptul de a își exercita profesia sub titlul 
profesional din statul membru gazdă pot aplica în vederea recunoașterii calificărilor 
profesionale în temeiul Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale2. Autoritatea 
competentă din statul membru gazdă va fi obligată să examineze calificările obținute de 
solicitant în statul membru de origine și îi poate impune acestuia măsuri compensatorii înainte 
de a îi acorda dreptul de a își exercita profesia în aceleași condiții ca și avocații care și-au 
obținut calificarea în statul membru gazdă.

Comisia dorește, de asemenea, să recomande petiționarului să consulte observațiile 
suplimentare ale acesteia cu privire la petiția nr. 0720/2010 pentru mai multe informații 
referitoare la cadrul legislativ al Uniunii privind libera circulație a avocaților.

Concluzie

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia nu consideră că petiția demonstrează o 
încălcare a legislației UE.

                                               
1 A se vedea considerentul (9) din directivă. 
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, JO L 225, 30.9.2005, p. 22.


