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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0977/2012, adresată de Renato Tognini, de cetățenie italiană, privind 
recunoașterea calificării profesionale „abogado” și a testului relevant de aptitudini 
în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pune întrebări cu privire la criteriile aplicate de Ministerul Justiției din Italia 
pentru recunoașterea calificărilor profesionale și, mai precis, în ceea ce privește titlul spaniol 
de „abogado”.

În special, petiționarul întreabă dacă așa-numitele măsuri de compensare și testul relevant de 
aptitudini sunt compatibile cu Directiva 2005/36/CE în cazul cetățenilor italieni absolvenți de 
Drept.

De asemenea, petiționarul susține că, de-a lungul timpului, Ministerul Justiției din Italia a 
modificat criteriile și conținutul testului de aptitudini prin creșterea numărului disciplinelor de 
examen.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
temeiul articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiționarul solicită o evaluare a conformității cu dreptul UE a criteriilor utilizate de 
Ministerul Justiției italian pentru a determina disciplinele pentru un test de aptitudini pentru 
avocați, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor 
profesionale. Concret, petiționarul se referă la o decizie a Ministerului Justiției italian privind 
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recunoașterea unor calificări obținute în Italia și Spania care conferă deținătorilor lor drept de 
practică sub denumirea profesională spaniolă de abogado. 

Examinând decizia Ministerului Justiției, se pare că subiectul obiecțiunilor petiționarului nu 
este atât stabilirea disciplinelor pentru test, cât posibilitatea de a obține o scutire completă de 
partea scrisă a testului.
Comisia va sublinia, în primul rând, principiile generale care decurg din legislația UE în ceea 
ce privește organizarea unor măsuri compensatorii, precum testele de aptitudini.  În al doilea 
rând, Comisia va comenta legislația italiană aplicabilă și decizia particulară citată de 
petiționar.
Întrucât Comisia nu dispune de toate informațiile relevante cu privire la decizia în cauză (de 
exemplu, dovezile formale privind calificarea reclamantului, textul integral al deciziei, detalii 
privind cerințele naționale etc.), răspunsul se va limita la observații generale. Prin urmare, 
răspunsul nu ar trebui interpretat ca o hotărâre definitivă privind compatibilitatea sau 
necompatibilitatea deciziei cu legislația UE. De asemenea, trebuie remarcat, în acest sens, 
faptul că legislația UE oferă autorităților competente ale statelor membre competența primă și 
un grad considerabil de apreciere în acest domeniu, după cum se va arăta în continuare.
* Dreptul UE
Articolul 13.1 din Directiva 2005/36/CE prevede următoarele:

Atunci când, într-un stat membru gazdă, accesul la o profesie reglementată sau 
exercitarea acesteia este condiționat(ă) de posesia unor calificări profesionale 
determinate, autoritatea competentă a respectivului stat membru acordă accesul la 
respectiva profesie și dreptul de exercitare a acesteia, în aceleași condiții ca cele pentru 
cetățenii săi, solicitanților care posedă atestatul de competență sau titlul de calificare 
prevăzut de un al stat membru pentru a avea acces la aceeași profesie sau pentru a avea 
dreptul de a o exercita pe teritoriul său. (…)
Cu alte cuvinte, statele membre trebuie să permită unui cetățean al UE să exercite o 
profesie reglementată chiar dacă el sau ea este calificat(ă) pentru această profesie într-un 
alt stat membru.

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 14.4:
Articolul 13 nu aduce atingere dreptului statului membru gazdă de a impune 
solicitantului să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult trei ani sau să susțină o probă 
de aptitudini în unul dintre următoarele cazuri:
(a) atunci când durata formării pe care o dovedește (...) este mai mică cu cel puțin un an 
decât cea necesară în statul membru gazdă;
(b) atunci când formarea pe care a urmat-o acoperă discipline semnificativ diferite de 
cele incluse de titlul de calificare necesar în statul membru gazdă;
(c) atunci când profesia reglementată în statul membru gazdă cuprinde una sau mai 
multe activități profesionale reglementate care nu există în profesia corespunzătoare în 
statul membru de origine al solicitantului (...) și în cazul în care această diferență este 
caracterizată de o formare specială care este necesară în statul membru gazdă și care 
include discipline semnificativ diferite de cele la care se referă atestatul de competență 
sau de titlul de calificare pe care îl posedă solicitantul.

Rezultă că autoritatea competentă din statul membru gazdă trebuie să compare 
formarea pe care solicitantul recunoașterii a urmat-o, cu cea necesară în statul membru 
gazdă. Comparația se bazează atât pe durata, cât și pe conținutul formării. Obiectivul 
unui test de aptitudini este demonstrarea de către candidat(ă) a faptului că - chiar dacă 
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formarea a fost mai scurtă sau a avut drept obiect materii semnificativ diferite față de 
cele cerute în statul membru gazdă - acesta este capabil(ă) să exercite profesia 
respectivă în statul membru gazdă. 
„Materiile semnificativ diferite” sunt definite la articolul 14.4 ca materii „a căror 
cunoaștere este esențială pentru exercitarea profesiei și în cazul cărora formarea 
urmată de migrant prezintă diferențe importante, în ceea ce privește durata sau 
conținutul, în raport cu formarea necesară în statul membru gazdă”. 
În plus, articolul 14.5 se referă la principiul proporționalității, conform căruia „în cazul 
în care statul membru gazdă preconizează să îi impună solicitantului finalizarea unui 
stagiu de adaptare sau promovarea unei probe de aptitudini, trebuie să verifice în 
prealabil dacă cunoștințele dobândite de solicitant în decursul experienței sale 
profesionale într-un stat membru sau într-o țară terță sunt de natură să acopere, total 
sau parțial, diferența semnificativă (...)”. 
Din aceste dispoziții se pot deduce anumite criterii cu privire la materiile unui test de 
aptitudini:

i. Materiile trebuie să fie obligatorii pentru persoanele formate în statul membru 
gazdă pentru a practica profesia respectivă.

ii. Materiile trebuie să nu fi fost acoperite de formarea primită de către candidat în 
niciun stat membru sau țară terță.

iii. Candidatul nu a prezentat dovezi pentru o experiență profesională care ar fi 
putut conduce la cunoașterea temelor respective.

iv. Materiile trebuie să fie esențiale pentru practicarea profesiei.

Toate aceste condiții trebuie îndeplinite în mod cumulativ cu privire la fiecare dintre 
disciplinele în care candidatul este testat. 
Pe de altă parte, directiva nu precizează nimic cu privire la modalitățile de efectuare a 
testului de aptitudini. Mai exact, directiva nu specifică dacă testul trebuie să fie scris, 
oral sau în ambele forme. Aceasta este lăsată la latitudinea autorităților competente, 
care sunt cele mai în măsură să determine mijloacele optime de testare a candidaților, 
ținând seama de natura profesiei, de circumstanțele individuale ale candidatului și de 
considerațiile practice care trebuie luate în calcul. Desigur, autoritățile trebuie să 
respecte principiul proporționalității. 
Coordonatorii pentru Directiva 2005/36/CE din toate statele membre au convenit asupra unui 
cod de conduită, care oferă autorităților competente o serie de orientări și o referință comună 
pentru aplicarea practică a dispozițiilor directivei. Acesta definește practicile optime, 
acceptabile și inacceptabile, inclusiv cele legate de testele de aptitudini. Cu toate acestea, 
codul de conduită nu face nici o referire la problema ridicată de petiție. Codul specifică doar 
frecvența minimă a testelor și confirmă obligația de a oferi candidaților toate informațiile 
necesare și dreptul candidaților de a relua testele. 
* Dreptul italian:
Articolul 22 din Decretul legislativ italian nr. 206 din 9 noiembrie 2007 transpune fidel 
dispozițiile articolului 14 din Directiva 2005/36/CE privind măsurile compensatorii, oferind 
cadrul juridic general pentru organizarea testelor de aptitudini, care este în conformitate cu 
legislația UE.
Decretul ministerial italian nr. 191 din 28 mai 2003 oferă norme detaliate pentru organizarea 
testelor de aptitudini pentru avocați. În conformitate cu articolul 2 din acest decret, testul de 
aptitudini este compus din două părți: una scrisă și una orală. Disciplinele care pot fi incluse 
în test sunt prezentate în anexa A a decretului:
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1. Drept constituțional
2. Drept civil
3. Drept comercial
4. Dreptul muncii
5. Drept penal
6. Drept administrativ
7. Drept penal procedural
8. Drept civil procedural
9. Drept internațional privat
10. Norme și deontologie profesională.
În partea scrisă a examenului, candidații trebuie să scrie unul sau mai multe eseuri pe cel mult 
trei (una la alegerea candidatului) dintre temele specificate în decretul de recunoaștere. (Prin 
„decret de recunoaștere” se înțelege decretul emis cu privire la candidatul în cauză, în urma 
comparației calificărilor sale cu cerințele naționale, cum ar fi cea menționată de petiționar.) 
Partea orală constă în maximum cinci materii alese de candidat dintre cele listate în decretul 
de recunoaștere, cu excepția normelor profesionale și a deontologiei. 
Astfel, decretul ministerial definește materiile cerute în conformitate cu legislația națională, 
esențiale pentru practicarea profesiei, permițând totodată decizii particulare pentru fiecare caz 
cu privire la materiile în care fiecare candidat în parte ar trebui testat. Aceasta nu ridică nicio 
problemă din punctul de vedere al dreptului UE.
Articolul 5 prevede o scutire de proba scrisă în cazul în care candidatul a urmat o formare 
analogă cu cea impusă în Italia.  

Din moment ce Directiva 2005/36/CE nu precizează forma testului, o scutire de una dintre 
părțile testului nu ridică nicio problemă (dimpotrivă, acesta pare să reflecte principiul 
proporționalității), atât timp cât se aplică într-un mod obiectiv, coerent și nediscriminatoriu. 
* Decizia de recunoaștere primită de petiționar:
În ceea ce privește refuzul de a scuti petiționarul de partea scrisă a testului, acesta pare 
rezonabil și obiectiv justificat. Autoritatea competentă explică faptul că un parcurs de formare 
similar ar consta într-o combinație alcătuită dintr-o diplomă (laurea), o perioadă de pregătire 
practică (tirocinio) și un examen care conferă dreptul de exercitare a profesiei (esame di 
abilitazione). Acesta din urmă pare a fi similar ca formă cu testul de aptitudini (implicând o 
parte scrisă și una orală). Lista disciplinelor care pot alcătui acest examen include toate 
materiile enumerate cu referire la proba de aptitudini. Se înțelege că, pentru a accede la titlul 
de abogado, petiționarul a obținut doar o diplomă. Comisia nu dispune de suficiente detalii cu 
privire la formarea și experiența profesională a petiționarului pentru a determina în ce măsură 
alte condiții ar fi fost îndeplinite. În orice caz, autoritatea competentă este cea care trebuie să 
evalueze în primul rând acest lucru, din perspectiva cerințelor naționale. 
În ceea ce privește problema stabilirii subiectelor probei de aptitudini, constatăm în primul 
rând că deținerea unei diplome italiene în drept nu trebuie să conducă la scutiri de materiile 
care au fost acoperite de diploma respectivă. Este contra cerințelor naționale actuale faptul că 
autoritatea competentă a comparat calificările candidatului în cadrul procedurii de 
recunoaștere. Se pare că cerințele naționale au fost modificate în perioada în care petiționarul 
își făcea studiile în Spania, cel puțin în privința duratei (petiționarul menționează „vechiul 
sistem”, care cuprindea patru ani de studii), și poate că și în privința conținutului. 
Mai mult, în măsura în care a obținut doar o diplomă în Italia și nu a îndeplinit și celelalte 
cerințe din Italia cu privire la formarea și examinarea practică, care servesc probabil 
aprofundarea cunoștințelor în materiile respective, se poate presupune că candidatul nu avea o 
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cunoaștere a materiilor la nivelul și în profunzimea cerută. Prin urmare, diploma italiană a 
solicitantului trebuie luată în considerare, însă poate fi considerată insuficientă pentru a oferi 
automat o scutire de la o materie anume. 
Având în vedere argumentele de mai sus, Comisia nu împărtășește punctul de vedere al 
petiționarului, conform căruia „simpla comparare a materiilor [...] ar da naștere unui paradox, 
întrucât conținutul testului de aptitudini ar consta în aceleași materii predate pentru diploma 
italiană, materii a căror cunoaștere nu ar trebui pusă în discuție din moment ce a fost dovedită 
prin acordarea diplomei în drept - după vechiul sistem - de către o universitate italiană”.
În ceea ce privește măsura în care formarea profesională ulterioară și experiența petiționarului 
în Italia i-ar da dreptul la o scutire de anumite materii, Comisia trebuie să se limiteze la 
afirmația că acestea trebuie să fie luate în considerare de către autoritatea competentă. 
Comisia nu dispune de suficiente informații cu privire la detaliile activităților profesionale și 
formării suplimentare a candidatului pentru a face alte observații cu privire la decizia 
autorității competente, care, în plus, nu a fost reprodusă integral. 

Concluzie 
Cadrul general pentru organizarea testelor de aptitudini pentru avocații care doresc 
recunoașterea calificărilor lor în Italia este conform cu dreptul UE. Informațiile oferite de 
petiționar nu constituie o probă de încălcare a dreptului UE de către autoritatea italiană 
competentă în decretul acesteia privind recunoașterea calificărilor petiționarului. 


