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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2474/2013, ingediend door Alina Frimu (Italiaanse 
nationaliteit), over royering van in Italië gevestigde advocaten die zijn 
ingeschreven bij de Bota-orde van advocaten (Roemenië)

Verzoekschrift nr. 2476/2013, ingediend door G. C. (Italiaanse nationaliteit), 
over de weigering in Italië om advocaten in te schrijven die uit de Roemeense 
orde van advocaten UNBR Bota afkomstig zijn 

Verzoekschrift nr. 2484/2013, ingediend door Alessandro Pietri (Italiaanse 
nationaliteit), over advocaten uit de Roemeense orde van advocaten Bota die 
zich in Italië hebben gevestigd

1. Samenvatting van verzoekschrift nr. 2474/2013

Indienster meldt dat in een circulaire van de Consiglio Nazionale Forense (nationale balie) is 
opgeroepen tot schrapping van in Italië gevestigde advocaten die afkomstig zijn van de Bota 
Unionea National a Baroulilor din Romania (UNBR)-orde van advocaten van Roemenië, uit 
de advocatenregisters in Italië.  Dit gebeurt kennelijk vanwege het feit dat deze Roemeense 
beroepsinstantie als illegaal wordt beschouwd, zoals ook is bevestigd in een bericht van het 
Roemeense ministerie van Justitie.

Indienster beweert daarentegen dat deze instantie is opgericht volgens de wet, namelijk in 
overeenstemming met de Roemeense wet 51/59 van 2003, terwijl andere Roemeense orden 
van advocaten (UNBR) schuldig zijn bevonden aan het manipuleren van vergelijkende 
examens.   Indienster beweert ook dat bij de Bota-orde van advocaten ingeschreven advocaten 
hun beroep ook in andere EU-lidstaten uitoefenen, zoals in Duitsland, Hongarije, België en 
Denemarken.
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Samenvatting van verzoekschrift nr. 2476/2013

Indiener meldt dat in een circulaire van de Consiglio Nazionale Forense (Italiaanse nationale 
orde van advocaten) wordt verzocht om in Italië gevestigde advocaten die afkomstig zijn uit 
de Roemeense orde van advocaten Unionea National a Baroulilor din Romania Bota als 
advocaat in Italië uit te schrijven. Dit is blijkbaar te wijten aan het feit dat deze Roemeense 
beroepsorganisatie als illegaal wordt gezien, zoals ook bevestigd wordt door een mededeling 
van het Roemeense ministerie van Justitie.

Daarentegen beweert indiener echter dat deze organisatie op legale wijze, overeenkomstig de 
Roemeense wet 51/59 van 2003 is opgericht, terwijl de andere Roemeense orden van 
advocaten (UNBR) blijkbaar schuldig bevonden zijn aan het manipuleren van vergelijkende 
examens. Indiener beweert tevens dat advocaten die bij de orde van advocaten Bota zijn 
ingeschreven hun beroep wel uitoefenen in andere EU-lidstaten, zoals Duitsland, Hongarije, 
België en Denemarken.

Samenvatting van verzoekschrift nr. 2484/2013

Indiener meldt dat in een circulaire van de Consiglio Nazionale Forense (Italiaanse nationale 
orde van advocaten) wordt verzocht om in Italië gevestigde advocaten die afkomstig zijn uit 
de Roemeense orde van advocaten  Unionea National a Baroulilor din Romania Bota als 
advocaat in Italië uit te schrijven. Dit is blijkbaar te wijten aan het feit dat deze Roemeense 
beroepsorganisatie als illegaal wordt gezien, zoals ook bevestigd wordt door een mededeling 
van het Roemeense ministerie van Justitie. 

Daarentegen beweert indiener echter dat deze organisatie op legale wijze, overeenkomstig de 
Roemeense wet 51/59 van 2003 is opgericht, terwijl de andere Roemeense orden van 
advocaten (UNBR) blijkbaar schuldig bevonden zijn aan het manipuleren van vergelijkende 
examens.   Indiener beweert tevens dat advocaten die bij de orde van advocaten Bota zijn 
ingeschreven hun beroep wel uitoefenen in andere EU-lidstaten, zoals Duitsland, Hongarije, 
België en Denemarken.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschriften nrs. 2474/2013, 2476/2013 en 2484/2013 werden op 23 oktober 2014 
ontvankelijk verklaard. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 216, lid 6, van het 
Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Verzoekschriften nrs. 2474/2013, 2476/2013 en 2484/2013

Bij wijze van inleiding wenst de Commissie op te merken dat de kwesties die door indieners 
worden aangekaart in de drie verzoekschriften identiek zijn. 

De Commissie heeft verschillende klachten ontvangen over de toegang tot en de uitoefening 
van het beroep van advocaat in Roemenië en in andere lidstaten. Een aantal van die klachten 
was afkomstig van advocaten die hun beroepskwalificaties in Roemenië hadden verworven en 
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zich in Italië wilden vestigen. Het lijkt erop dat er momenteel verschillende verenigingen van 
orden van advocaten actief zijn in Roemenië: de nationale vereniging van Roemeense orden 
van advocaten (UNBR) en de zogeheten nationale vereniging van Roemeense orden van 
advocaten - Bota-structuur. Op basis van de informatie die in de klachten werd verstrekt, lijkt 
het erop dat de legitimiteit van die laatste op de helling werd geplaatst in een nota van het 
Roemeense ministerie van Justitie aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten, naar 
aanleiding waarvan de advocaten die lid zijn van de UNBR - Bota hun beroep niet langer 
mogen uitoefenen in die lidstaten.

Ondanks de herziening van wet 51/1995 inzake de organisatie en uitoefening van het beroep 
van advocaat in Roemenië, zoals gewijzigd bij wet 255/20041, en een aantal 
gerechtelijke uitspraken over deze kwestie (waaronder uitspraken van het Roemeense 
Hooggerechtshof), heerst er heel wat onduidelijkheid over de personen die volgens het 
Roemeense recht wettelijk het beroep van advocaat mogen uitoefenen, zoals bepaald in de 
Richtlijnen 98/5/EG2 en 77/249/EEG3. 

In dit verband zij erop gewezen dat in de Richtlijnen 98/5/EG en 77/249/EEG de voorwaarden 
zijn vastgelegd voor respectievelijk de uitoefening van het beroep van advocaat in een andere 
lidstaat en de vestiging of verrichting van diensten, waarbij toegang tot het beroep wordt 
verleend op basis van de beroepstitel van een andere lidstaat. Terwijl Richtlijn 98/5/EG een 
kader schept voor de vestiging van advocaten in een andere lidstaat dan die waar zij hun 
beroepskwalificaties hebben verworven, met inbegrip van een uiteindelijke volledige 
toetreding tot de advocatuur van de ontvangende lidstaat, met het recht de beroepstitel van die 
lidstaat te gebruiken, heeft Richtlijn 77/249/EEG enkel betrekking op de tijdelijke of 
incidentele verrichting van diensten door advocaten die niet voornemens zijn om volledig toe 
te treden tot de advocatuur in een ontvangende lidstaat. 

Hoewel de precieze regelingen inzake de organisatie van het beroep van advocaat en de 
effecten van eventuele gerechtelijke uitspraken tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren, 
heeft elke systemische rechtsonzekerheid ten aanzien van de erkende beroepsorganisaties 
voor advocaten en de wettige uitoefening van het beroep door hun leden rechtstreekse 
gevolgen voor de goede werking van het EU-recht, met name de Richtlijnen 77/249/EEG en 
98/5/EG, en voor het recht van EU-burgers om de vrijheden die hen worden verleend uit 
hoofde van het EU-recht ten volle te genieten.

De Commissie pleegt daarom momenteel overleg met de betrokken nationale bevoegde 

                                               
1 Volgens artikel 1, leden 2 en 3, van wet 51/1995 inzake de organisatie en uitoefening van het beroep van 
advocaat in Roemenië (zoals gewijzigd bij wet 255/2004):
"[…]
(2) mag het beroep van advocaat enkel worden uitgeoefend door advocaten die zijn ingeschreven in het register 
van de orde van advocaten waarvan zij lid zijn, en moet deze orde van advocaten lid zijn van de nationale 
vereniging van Roemeense orden van advocaten, hierna "UNBR" genoemd.
(3) is de oprichting en werking van orden van advocaten buiten de UNBR verboden. Oprichtings- en 
registratieakten van zulke orden van advocaten zijn nietig. Deze nietigheid kan ambtshalve worden vastgesteld. "
2 Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de 
permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie 
is verworven (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36).
3 Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening 
door advocaten van het vrij verrichten van diensten, PB L 78 van 26.3.1977, blz. 17.
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autoriteiten om deze kwestie op te helderen en om vast te stellen welke beroepsbeoefenaars 
wettig het beroep van advocaat mogen uitoefenen en welke gerechtelijke instanties in 
Roemenië beschouwd worden als "bevoegde autoriteiten" in de zin van Richtlijn 98/5/EG en 
Richtlijn 77/249/EEG.

Conclusie

De Commissie pleegt momenteel overleg met de betrokken nationale bevoegde autoriteiten 
om deze kwestie op te helderen en om vast te stellen welke beroepsbeoefenaars wettig het 
beroep van advocaat mogen uitoefenen. De Commissie blijft waakzaam ten aanzien van deze 
belangrijke materie.


