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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 2474/2013, adresată de Alina Frimu, de cetățenie italiană, privind 
excluderea avocaților stabiliți în Italia care sunt înscriși în Baroul Bota 
(România)

Petiția nr. 2476/2013, adresată de G. C., de cetățenie italiană, privind refuzul 
Italiei de a înregistra avocații din Uniunea Barourilor Bota (UNBR) din 
România 

Petiția nr. 2484/2013, adresată de Alessandro Pietri, de cetățenie italiană, 
privind avocații din Uniunea Barourilor Bota din România care s-au stabilit 
în Italia

1. Rezumatul petiției nr. 2474/2013

Petiționara raportează că, potrivit unei circulare a Consiglio Nazionale Forense (Consiliul 
Național al Barourilor), avocații stabiliți în Italia care provin din Uniunea Națională a 
Barourilor din România (UNBR) aripa Bota vor fi excluși din registrele avocaților din Italia.
Se pare că explicația ține de faptul că acest organism profesional român a fost declarat ilegal, 
astfel cum se confirmă și într-o notă a Ministerului de Justiție din România.

Dimpotrivă, petiționara susține că acest organism a fost înființat în mod legal, în conformitate 
cu Legea 51/59 din 2003, în timp ce alte uniuni ale barourilor (UNBR) ar fi fost condamnate 
pentru fraudarea concursurilor. Petiționara afirmă, totodată, că avocații înregistrați în Uniunea 
Barourilor Bota își desfășoară profesia în alte state membre ale UE, cum ar fi Germania, 
Ungaria, Belgia și Danemarca.
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Rezumatul petiției nr. 2476/2013

Petiționarul raportează că într-o circulară emisă de Consiglio Nazionale Forense (Consiliul 
Național al Barourilor) se solicită ca avocații stabiliți în Italia care provin din Uniunea 
Barourilor Bota, „Uniunea Națională a Barourilor din România”, să fie eliminați din registrele 
cu avocați din Italia. Se pare că explicația ține de faptul că acest organism profesional român a 
fost declarat ilegal, astfel cum se confirmă și într-o notă a Ministerului de Justiție din 
România.

Dimpotrivă, petiționarul susține că acest organism a fost înființat în mod legal, în 
conformitate cu Legea 51/59 din 2003, în timp ce alte uniuni ale barourilor (UNBR) ar fi fost 
condamnate pentru fraudarea concursurilor. Petiționarul afirmă, totodată, că avocații 
înregistrați în Uniunea Barourilor Bota își desfășoară profesia în alte state membre ale UE, 
cum ar fi Germania, Ungaria, Belgia și Danemarca.

Rezumatul petiției nr. 2484/2013

Petiționarul raportează că într-o circulară emisă de Consiglio Nazionale Forense (Consiliul 
Național al Barourilor) se solicită ca avocații stabiliți în Italia care provin din Uniunea 
Barourilor Bota, „Uniunea Națională a Barourilor din România”, să fie eliminați din registrele 
cu avocați din Italia. Se pare că explicația ține de faptul că acest organism profesional român a 
fost declarat ilegal, astfel cum se confirmă și într-o notă a Ministerului de Justiție din 
România. 

Dimpotrivă, petiționarul susține că acest organism a fost înființat în mod legal, în 
conformitate cu Legea 51/59 din 2003, în timp ce alte uniuni ale barourilor (UNBR) ar fi fost 
condamnate pentru fraudarea concursurilor. Petiționarul afirmă, totodată, că avocații 
înregistrați în Uniunea Barourilor Bota își desfășoară profesia în alte state membre ale UE, 
cum ar fi Germania, Ungaria, Belgia și Danemarca.

2. Admisibilitate

Petițiile nr. 2474/2013, nr. 2476/2013 și nr. 2484/2013 au fost declarate admisibile la 
23 octombrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 216 alineatul (6) 
din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Petițiile nr. 2474/2013, 2476/2013 și 2484/2013

Ca o observație preliminară, Comisia ar dori să ia act de faptul că problemele ridicate de 
petiționari sunt identice în toate cele trei petiții. 

Comisia a primit mai multe plângeri referitoare la problema accesului la și exercitarea 
profesiei de avocat în România, precum și în alte state membre. O parte din aceste plângeri 
provin de la avocați care au obținut calificarea profesională în România și care doresc să se 
stabilească în Italia. Se pare că în prezent există mai multe Uniuni ale Barourilor în România: 
Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) și așa-numita Uniune Națională a 
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Barourilor din România - structura Bota. Pe baza informațiilor furnizate în plângeri, se pare că 
legitimitatea acesteia din urmă a fost pusă în discuție într-o notă trimisă de către Ministerul 
Justiției din România către autoritățile competente din alte state membre și, în consecință, 
avocaților membri ai UNBR – Bota le-a fost interzisă exercitarea profesiei lor în statele 
membre.

În ciuda revizuirii Legii 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat în 
România, astfel cum a fost modificată prin Legea 255/20041, și a unui număr de hotărâri 
judecătorești cu privire la această problemă (inclusiv hotărâri ale Curții Supreme de Justiție 
din România), există o lipsă de claritate în ceea ce privește persoanele autorizate legal pentru 
a exercita profesia de avocat, în sensul Directivelor 98/5/CE2 și 77/249/CEE3, în conformitate 
cu legislația română. 

În acest sens, trebuie subliniat faptul că Directivele 98/5/CE și 77/249/CEE stabilesc 
modalitățile de exercitare a profesiei de avocat în alte state membre, respectiv de stabilire sau 
furnizare de servicii, în cazul în care accesul se acordă pe baza titlului profesional din alt stat 
membru. În timp ce Directiva 98/5/CE prevede un cadru pentru stabilirea avocaților într-un alt 
stat membru decât cel în care a fost obținută calificarea profesională, inclusiv eventuala 
integrare deplină în profesia de avocat în statul membru gazdă, cu dreptul de a utiliza titlul 
profesional din statul membru respectiv, Directiva 77/249/CEE se referă numai la prestarea de 
servicii temporare sau ocazionale de către avocați care nu au intenția de a deveni complet 
integrați în profesia lor într-un stat membru gazdă. 

Deși modalitățile exacte de organizare a profesiei de avocat și efectele pe care le pot produce 
diverse hotărâri judecătorești țin de competența statelor membre, orice incertitudine din 
sistemul juridic cu privire la organismele profesionale autorizate pentru avocați și la 
exercitarea legală a profesiei de către membrii acestora are un efect direct asupra funcționării 
corecte a legislației UE, și anume a Directivelor 77/249/CE și 98/5/CE și asupra drepturilor 
cetățenilor UE de a-și exercita pe deplin libertățile care le sunt acordate în baza legislației UE.

Prin urmare, Comisia este în prezent în contact cu autoritățile naționale competente, în scopul 
de a clarifica problema și pentru a identifica profesioniștii autorizați să practice legal profesia 
de avocat, precum și persoanele juridice din România, considerate a fi „autorități competente” 
în sensul Directivei 98/5/CE și a Directivei 77/249/CEE.

Concluzie

                                               
1 În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) și (3) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei 
de avocat în România, astfel cum a fost modificată prin Legea 255/2004:
„[…]
(2) Profesia de avocat se exercită numai de avocații înscriși în tabloul baroului din care fac parte, barou 
component al Uniunii Naționale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.
(3) Constituirea și funcționarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire și de înregistrare 
ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată și din oficiu.”
2 Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu 
caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea, 
JO L 77, 14.3.1998, p. 36.
3 Directiva 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta 
servicii de către avocați (JO L 78, 26.3.1977, p. 17).
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Comisia este în prezent în contact cu autoritățile naționale competente, în scopul de a clarifica 
problema și pentru a identifica profesioniștii autorizați să practice legal profesia de avocat. 
Comisia va rămâne vigilentă în privința acestei chestiuni importante.


