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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0689/1998, adresată de David Petrie, de cetățenie britanică, în numele 
„Associazione di Lingua Straniera in Italia”, privind situația conferențiarilor de 
limbi străine din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește să atragă atenția asupra cazului a doi cetățeni irlandezi și al unui cetățean 
britanic, care au fost dați afară din posturile lor de „conferențiari” de la Universitatea din 
Genova.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 noiembrie 1998. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. (REV IX) Răspuns suplimentar al Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

La reuniunea Comisiei pentru petiții din 24-25 ianuarie 2011, chestiunea respectării 
drepturilor dobândite de foști conferențiari străini („ex-lettori”) care au devenit CEL 
(„collaboratori esperti linguistici”) a revenit pe ordinea de zi pentru prima oară din 2007. 

Petiționarul a exprimat preocupări în ceea ce privește intrarea în vigoare a Legii italiene nr. 
240 din 30 decembrie 2010 „Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” (norme privind organizarea universităților, personalul 
academic și recrutarea, care îi permit guvernului să stimuleze calitatea și eficiența sistemului 
universitar), așa-numita „reformă Gelmini”. 

Situația conferențiarilor străini din Italia este abordată de articolul său 26 alineatul (3) care 
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prevede interpretarea articolului 1 alineatul (1) din Legea nr. 63 din 5 martie 2004 
„Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
talune università ed in materia di titoli equipollenti” (dispoziții urgente privind tratamentul 
economic al colaboratorilor lingvistici în anumite universități și în materie de titluri 
echivalente). 

Această Lege nr. 63/2004 din urmă a fost adoptată pentru a proteja drepturile dobândite de 
foști conferențiari care au devenit CEL. Curtea a hotărât la 18 iulie 2006 că legea care urma să 
fie adoptată este o soluție adecvată pentru restabilirea carierelor conferențiarilor1.

Serviciile Comisiei au fost în strânsă legătură cu petiționarul și au avut un schimb detaliat 
privind situația foștilor și actualilor „lettori” și „collaboratori e esperti linguistici” (CEL) și 
privind legislația italiană aplicabilă (în special Legea italiană nr. 240 din 30 decembrie 2010 
menționată anterior).

Articolul 26 alineatul (3) din legea italiană ridică anumite semne de întrebare pe care Comisia 
ar dori să le clarifice. În acest context, efectele persoanelor vizate de legea anterioară din 2004 
ar părea extrem de relevante.

Serviciile Comisiei sunt pe cale să contacteze autoritățile italiene în cadrul Pilot UE pentru a 
înțelege mai multe aspecte legate de interpretarea și consecințele practice ale acestei legi noi 
în ceea ce privește situația foștilor conferențiari care au devenit CEL.

4. (REV X) Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 17 februarie 2012

În cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții din 24-25 ianuarie 2011, a apărut o nouă problemă 
privind respectarea drepturilor dobândite de foștii profesori de limbi străine (foștii 
conferențiari) care au devenit CEL (collaboratori esperti linguistici). Au fost prezentate 
îngrijorări cu privire la Legea italiană nr. 240 din 30 decembrie 2010 „Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” (norme privind 
organizarea universităților, personalul academic și recrutarea, care îi permit guvernului să 
stimuleze calitatea și eficiența sistemului universitar), așa-numita „reformă Gelmini”. 

Situația conferențiarilor străini din Italia este abordată de articolul său 26 alineatul (3) care 
prevede interpretarea articolului 1 alineatul (1) din Legea nr. 63 din 5 martie 2004 
„Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
talune università ed in materia di titoli equipollenti” (dispoziții urgente privind tratamentul 
economic al colaboratorilor lingvistici în anumite universități și în materie de titluri 
echivalente). Legea nr. 63/2004 fost adoptată pentru a proteja drepturile dobândite de foști 
conferențiari care au devenit CEL. La 18 iulie 2006 Curtea de Justiție (C-119/04) a hotărât că 
această lege a fost o soluție adecvată pentru reorganizarea structurii de carieră a 
conferențiarilor.

Formularea articolului 26 alineatul (3) din reforma Gelmini lasă loc pentru clarificări privind 

                                               
1 În cauza C-119/04, Comisia/Italia, Rec. 2006, p. I-6885.
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modificările efective aduse de această nouă lege, referitor la situația foștilor conferențiari care 
au devenit CEL, reglementată de legea anterioară din 2004. Serviciile Comisiei au contactat 
autoritățile italiene pentru a clarifica interpretarea și consecințele practice ale acestei legi noi 
în ceea ce privește situația foștilor conferențiari care au devenit CEL și pentru a decide dacă 
se vor adopta măsuri suplimentare. 

Răspunsul primit din partea autorităților italiene la începutul lunii decembrie 2011 este, în 
prezent, analizat de către Comisie.  

În plus, recent, serviciile Comisiei au contactat petiționarul, precum și un alt lucrător emigrant 
care se află într-o situație similară, pentru a obține informații despre ultimele evoluții și, în 
special, despre modul în care legea Gelmini a fost aplicată în practică.  

Concluzie

Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții cu privire la evoluțiile ulterioare. 


