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Subiect: Petiția nr. 0339/2020, adresată de T.P., de cetățenie elenă, privind aplicarea 
Directivei 77/249/CEE a Consiliului pentru a facilita exercitarea efectivă a 
libertății de a presta servicii de către avocați

1. Rezumatul petiției

 Petiționarul, membru al Baroului din Roma, susține că Grecia încalcă legislația UE, și anume 
Directiva 77/249/CEE a Consiliului, deoarece nu îi permite să practice pe motiv că nu este 
membru al unui barou grec.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Mai întâi, Comisia dorește să informeze Comisia pentru petiții că a primit o scrisoare identică 
din partea petiționarului, căreia i-a dat deja curs, după cum se arată mai jos. 

În primul rând, Comisia amintește că, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, statele membre sunt în continuare competente în ceea ce privește 
reglementarea accesului1 la o profesie reglementată și a exercitării acesteia, precum și definirea 
sferei de activități rezervate pentru această profesie, cu respectarea normelor prevăzute de 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special a principiului 

1 Punctul 34 din hotărârea C-345/08 Peśla.
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proporționalității. 

În cazul de față, în urma transpunerii de către Grecia a Directivei 77/249/CEE și în conformitate 
cu această directivă (a se vedea articolul 5), reiese că avocații stabiliți alt stat membru care 
doresc să presteze servicii în Grecia nu sunt obligați să se înscrie în barou (a se vedea articolul 
5 din Decretul prezidențial nr. 258/1987).

Totuși, în ceea ce privește reprezentarea și apărarea unui client în justiție, avocații stabiliți în 
alt stat membru trebuie să conlucreze cu un avocat grec care profesează pe lângă instanța 
sesizată [articolul 3 alineatul (2) prima teză din Decretul prezidențial nr. 258/1987, care 
transpune articolul 5 a doua liniuță din Directiva 77/249/CEE]. 

Pe baza celor de mai sus, petiționarului i se poate solicita să introducă acțiuni în justiție în 
colaborare cu un avocat stabilit în Grecia, care deține titlul profesional de avocat în Grecia, dar 
nu poate fi obligat să se înscrie în Baroul elen, contrar celor afirmate de petiționar.

Sumele la care face referire petiționarul sunt de alt tip. Plata acestor sume și, prin urmare, 
dovada plăților respective constituie, în realitate, o condiție de admisibilitate a acțiunilor în 
justiție.

În acest context, Comisia subliniază că legislația elenă de transpunere a Directivei 77/249/CEE 
este în conformitate cu cerințele directivei. Astfel, deoarece legislația elenă nu încalcă dreptul 
Uniunii, Comisia nu dispune de elemente suficiente pentru a considera că există o practică 
administrativă sistematică care ar constitui o încălcare a dreptului Uniunii. De asemenea, 
Comisia i-a reamintit petiționarului că, deși se poate depune o plângere pe lângă Comisie din 
cauză că un stat membru nu își îndeplinește obligațiile, măsurile luate de Comisie ca răspuns la 
plângeri nu sunt de natură să ofere o soluție directă la o situație personală. 

Prin urmare, în această etapă, Comisia l-a sfătuit pe petiționar să se adreseze SOLVIT2, în 
încercarea de a clarifica sau chiar de a soluționa problema. I se recomandă petiționarului ca 
într-o a doua etapă să introducă o cale de atac în fața autorităților naționale. 

În fine, Comisia subliniază că nu îi revine sarcina de a decide cu privire la sancțiunile penale.

Concluzie

Comisia consideră că, în această etapă, nu dispune de suficiente informații pentru a demonstra 
că legislația elenă de transpunere a Directivei 77/249/CEE încalcă dreptul european. Comisia 
a invitat petiționarul să contacteze SOLVIT și să introducă căi de atac la nivel național.

2 https://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
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