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Petiţia 0778/2005, prezentată de Michel Guillet, de naţionalitate franceză, privind 
tratarea ilegală a femeilor şi a bărbaţilor de către Asigurările sociale franceze, în cadrul 
unui sistem de pensii

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul ar dori să beneficieze de un nou sistem de pensii propus de Asigurările sociale 
franceze, în virtutea căruia, după ani îndelungaţi de carieră, salariaţii se pot pensiona înainte 
de vârsta de 60 de ani. Personal, el are vârsta de 55 de ani şi cotizează la Asigurările sociale 
de peste 40 de ani. Fondul său de pensii i-a indicat însă că doar femeile pot să iasă la pensie 
începând cu vârsta de 55 de ani, spre deosebire de 60 de ani în cazul bărbaţilor, chiar dacă au 
cotizat mai mult de 40 de ani. Petiţionarul se bazează pe interdicţia discriminării bazate pe 
sex.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 20 decembrie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 mai 2006.

Reclamantul, care este afiliat fondului de pensii şi de prevedere al secretarilor şi angajaţilor 
notarilor şi are peste 55 de ani şi peste 40 de ani de cotizaţii, critică natura discriminantă a 
dispoziţiilor care prevăd o vârstă de pensionare de 60 de ani şi permit doar femeilor să solicite 
pensionarea începând cu vârsta de 55 de ani.

Conform informaţiilor disponibile Comisiei, legislaţia franceză pertinentă, decretul nr. 90-
1215 din 20 decembrie 1990 de aplicare a legii din 12 iulie 1937 privind instituirea unui fond 
de pensii şi de prevedere al secretarilor şi angajaţilor notarilor, acordă dreptul la pensie, 
conform articolului 84, începând cu vârsta de şaizeci de ani. Acelaşi articol stipulează însă că 
această condiţie de vârstă nu este opozabilă în două situaţii diferite.
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În primul rând, ea nu este opozabilă în cazul asiguraţilor de 55 de ani şi care au cotizat timp 
de 25 de ani la fondul de pensii. A doua excepţie de la această vârstă de pensionare de şaizeci 
de ani se referă la mamele a trei copii vii sau decedaţi din motive de război sau care au cel 
puţin un copil de peste un an şi care suferă de o invaliditate.    

Într-un anumit număr de hotărâri, Curtea de Justiţie a dezvoltat o jurisprudenţă pentru a stabili 
domeniul de aplicare a articolului 141 din Tratatul CE în ceea ce priveşte sistemele de pensii 
care sunt instituite şi reglementate direct prin lege, dar şi prin decretul nr. 90-1215 din 20 
decembrie 1990 de aplicare a legii din 12 iulie 1937 privind instituirea unui fond de pensii şi 
de prevedere al secretarilor şi angajaţilor notarilor. Conform acestei jurisprudenţe, un astfel de 
sistem intră în domeniul de aplicare a articolului 141 din Tratat, dacă pensia este plătită 
lucrătorului datorită relaţiei de lucru care îl leagă de fostul său angajator, ceea ce se întâmplă 
în următoarele condiţii:

• sistemul se referă la o categorie specială de lucrători

• indemnizaţia în cauză depinde direct de perioada serviciilor prestate şi

• suma acesteia este calculată pe baza ultimului salariu al lucrătorului.

Curtea a aplicat acest raţionament în principal, dar nu exclusiv, în cazul pensiilor sociale ale 
funcţionarilor, printre altele, în cadrul celor două cauze preliminare ale tribunalelor franceze 
(cauzele Griesmar, C-366/99 şi Mouflin, C-206/00). Cu toate acestea, aceleaşi criterii sunt 
aplicabile şi în afara acestui context, după cum ilustrează cauza Evrenopoulos (C-147/95) în 
raport cu angajaţii întreprinderii de electricitate greceşti publice, un organism public sui 
generis, dotat cu personalitate juridică şi care se bazează în majoritatea activităţilor sale, 
inclusiv atunci când acţionează în calitate de angajator, pe dreptul privat, pentru care a fost 
instituit direct prin intermediul unei legi un sistem de asigurare, care cuprinde pensiile. În 
plus, în cauza Podesta (C-50/99), Curtea a aplicat aceeaşi logică şi aceleaşi criterii în cazul 
sistemelor de pensii complementare instituite prin acorduri interprofesionale naţionale în afara 
funcţiei publice, care sunt obligatorii conform regulamentului asigurărilor sociale franceze. 
Trebuie constatat faptul că toate condiţiile jurisprudenţei Curţii indicate mai sus sunt întrunite. 
Evident, sistemul special pentru secretarii şi angajaţii notarilor interesează doar această 
categorie de lucrători în parte.
Conform articolului 85 din decretul nr. 90-1215, pensia socială este egală, pe an de cotizaţii, 
cu 2% din salariul anual definit la articolul 89, depinzând deci direct de perioada serviciilor
prestate. 
Articolul 89 stipulează că salariul utilizat ca bază pentru calcularea pensiei sociale este salariul 
anual mediu corespunzător perioadelor de cotizaţii plătite în cursul celor zece ani a căror 
evaluare contabilă este cea mai avantajoasă pentru asigurat, iar dacă perioada de cotizaţii este 
mai mică de zece ani, se ia media corespunzătoare acestei perioade. Deşi este adevărat că 
pensia nu se calculează pe baza salariului din momentul pensionării, Curtea a clarificat că 
legătura dintre suma pensiei şi suma salariului este esenţială pentru aplicabilitatea articolului 
141. Din acest motiv, Curtea a constatat, în hotărârea Niemi (C-351/00), că stabilirea pensiei 
pe baza valorii medii a remuneraţiei percepute în cursul unei perioade limitate la cei câţiva ani 
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de dinaintea pensionării este suficientă pentru a îndeplini condiţia referitoare la această 
legătură. Nu există aici aspecte care ar justifica o apreciere diferită a sistemului în cauză care 
ia în considerare media celor zece ani mai avantajoşi, în mod normal, ultimii zece ani. 
În consecinţă, principiul de egalitate a remuneraţiei între bărbaţi şi femei, garantat prin 
articolul 141 din Tratatul CE trebuie respectat. Din acest motiv, pensia trebuie considerată în 
acelaşi mod ca şi remuneraţia, astfel încât orice beneficiu destinat exclusiv agenţilor feminini 
prin legislaţia naţională trebuie acordat, de asemenea, agenţilor masculini care îndeplinesc 
aceleaşi condiţii. Dispoziţia articolului 84 din decretul nr. 90-1215 privind vârsta de 
pensionare scăzută exclusiv pentru femei, în condiţiile descrise mai sus, este ireconciliabilă cu 
articolul 141 din Tratatul CE.  

Comisia va lua legătura în curând cu autorităţile franceze şi le va invita să îi transmită
comentariile lor în legătură cu această problemă. După ce va lua cunoştinţă de aceste 
comentarii sau dacă aceste comentarii nu îi vor fi transmise în termenul prevăzut, Comisia îşi 
rezervă dreptul de a emite, dacă este cazul, o scrisoare de înştiinţare conform articolului 226 
din Tratatul CE.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 februarie 2007.

Conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie, principiul de egalitate a remuneraţiei între bărbaţi şi 
femei garantat prin articolul 141 din Tratatul CE trebuie respectat. Din acest motiv, pensia 
trebuie considerată în acelaşi mod ca o remuneraţie pentru ca orice beneficiu destinat exclusiv 
agenţilor feminini prin legislaţia naţională să fie acordat, de asemenea, agenţilor masculini 
care îndeplinesc aceleaşi condiţii. Dispoziţia articolului 84 din decretul nr. 90-1215 privind 
reducerea vârstei de pensionare exclusiv pentru femei, în condiţiile descrise mai sus, este deci 
ireconciliabilă cu articolul 141 din Tratatul CE.  

Prin scrisoarea din 1 decembrie 2006, Comisia a luat legătura cu autorităţile franceze şi le-a 
invitat să îi transmită comentariile lor cu privire la această problemă, în următoarele două 
luni.


