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Ref.: Petiția nr. 0298/2011, adresată de Graziano Benedetto, de cetățenie italiană, 
privind obstacolele în calea liberei circulații a avocaților în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că obligația prevăzută de Legea 31 din 9 februarie 1982 a Republicii 
Italiene, care prevede ca titlul profesional al avocaților din UE să fie exprimat în limba 
statului de proveniență, reprezintă un obstacol în calea liberei circulații a avocaților.

În opinia petiționarului, obligația de a acționa în colaborare/înțelegere cu un avocat din statul 
gazdă, reprezintă, de asemenea, un obstacol în calea liberei circulații pentru avocații din UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Problema titlurilor profesionale a fost abordată de Comisie în observațiile sale cu privire la 
petiția nr. 1580/2010.

În ceea ce privește obligația de a acționa în colaborare cu un avocat din statul membru gazdă, 
dispozițiile legislației italiene par a fi în conformitate cu Directiva 77/249/CEE și cu 
Directiva 98/5/CE.

Articolul 5 din Directiva 77/249/CE stabilește după cum urmează:

Pentru exercitarea activităților referitoare la reprezentarea și apărarea unui client în 
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justiție, fiecare stat membru poate impune avocaților prevăzuți la articolul 1:
- să fie prezentați, în conformitate cu normele sau uzanțele locale, președintelui 
jurisdicției și, după caz, decanului competent în statul membru gazdă;
- să acționeze în colaborare fie cu un avocat care profesează pe lângă jurisdicția 
sesizată și care ar fi responsabil, după caz, față de această jurisdicție, fie cu un 
„avoué” sau „procuratore” care profesează pe lângă aceasta.

Articolul 5 alineatul (3) din Directiva 98/5/CE stabilește după cum urmează:

Pentru exercitarea activităților legate de reprezentarea în justiție a unui client și în 
măsura în care dreptul statului membru gazdă rezervă aceste activități avocaților care 
profesează sub titlul profesional al acelui stat, acesta din urmă poate impune avocaților 
care profesează sub titlurile profesionale din statele membre de origine să lucreze în 
colaborare fie cu un avocat care profesează înaintea instanțelor sesizate și care, atunci 
când este necesar, poate fi răspunzător înaintea acesteia, fie cu un „avoué”, care își 
exercită profesia pe lângă instanța respectivă.

Comisia intenționează să efectueze o evaluare a cadrului juridic care reglementează 
mobilitatea avocaților pe piața unică. Unul dintre obiectivele acestui exercițiu este acela de a 
evalua relevanța anumitor dispoziții din cele două directive, inclusiv obligația de a lucra în 
colaborare cu un avocat din statul gazdă. Rezultatele acestui exercițiu vor fi disponibile la 
sfârșitul anului 2012.

Petiționarul se referă la „o campanie dusă în Italia împotriva avocaților intracomunitari care 
au obținut o calificare în afara Italiei”. Comisia are informații despre anumite practici ale 
autorităților competente italiene care par să fie contrare legislației UE și, în special, 
articolului 3 din Directiva 98/5/CE.  În acest sens, Comisia ia măsuri pentru a se asigura că 
toate autoritățile competente italiene respectă directiva. Totuși, acest lucru nu afectează 
prerogativa Italiei de a aplica anumite norme, cum ar fi cele cu privire la utilizarea titlului 
profesional sau la obligația de a lucra în colaborare cu un avocat din statul gazdă, care sunt 
compatibile cu legislația UE.

Concluzie

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


