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Comisia pentru petiții, 25 ianuarie 2011 - Lectorii străini (lettori) din universitățile italiene

Rezumat actualizat:

Legea italiană 382 (articolul 28) conține o prevedere în temeiul căreia lectorii străini (lettori) 
din universitățile italiene pot fi angajați în baza unor contracte anuale, care pot fi reînnoite de 
maximum 5 ori. Nu există o astfel de clauză aplicabilă în cazul lucrătorilor care nu sunt 
cetățeni italieni. 

La 9 februarie 1989, Curtea Constituțională din Italia a declarat această prevedere ca fiind 
ilegală. 

CEJ a considerat că Italia nu și-a îndeplinit obligațiile din Tratat în materie de nediscriminare 
pe motive de naționalitate (în mai multe hotărâri pronunțate în 1989, 1993, 1997, 2001, 2006 
și 2008), în ceea ce privește accesul la un loc de muncă, durata contractelor de muncă, 
sporurile de vechime, pensiile și drepturile de asigurări sociale. 

La 13 iulie 1995, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamna hărțuirile și 
abuzurile în materie de drepturi ale omului în cazul lectorilor de la Universitatea din Verona. 
Parlamentul a adoptat ulterior și alte rezoluții în acest sens, la 25 februarie 1996 și la 27 
octombrie 2000.

Italia și-a modificat legislația în 1995 (Legea 236) – au urmat concedieri masive în multe 
universități, iar lectorii au pretins că au fost degradați la statutul de tehnicieni, ca pretext 
pentru a fi mai slab plătiți. 

CEJ (26 iunie 2001) a respins Legea 236, considerând că Italia nu și-a îndeplinit obligațiile 
din Tratat. 

Italia și-a modificat legislația (Legea 63).

În 2004, CEJ (18 iulie 2006) a decis că Italia nu a comis o nouă încălcare a obligațiilor, dar că 
Legea 63 poate oferi un cadru pentru a se conforma hotărârilor pronunțate anterior.
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23 decembrie 2010 – Senatul Italiei a adoptat reforma învățământului universitar 
(„Gelmini”). 30 decembrie 2010 – președintele italian, Giorgio Napolitano, a promulgat noua 
lege, dar a adăugat o „mențiune esențială” la articolul 26 (referitor la lectorii străini), 
sugerând că acesta ar putea fi în contradicție cu constituția italiană. Articolul 26 
reinterpretează Legea 236.

Avocații care reprezintă ALLSI susțin că articolul 26 vine în contradicție directă cu hotărârile 
din 2001 și 2006 ale CEJ, care a decis că Legea 236 nu poate reglementa contractele de 
muncă ale lectorilor și contravine articolelor 24 și 111 din Constituția italiană, precum și 
articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

9 februarie 1993, lettori prezentând o petiție eurodeputatului David Martin, la Parlamentul European


