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Ref.: Petiţia nr. 1014/2007, adresată de Josiane Grunenberger, de naţionalitate franceză, 
privind hărţuirea psihologică a funcţionarilor publici

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara, funcţionar public într-o şcoală tehnică, susţine că, timp de 15 ani, a suferit de pe 
urma hărţuirii sexuale şi psihologice. Plângerile înaintate de aceasta instanţelor administrative 
nu au avut succes. În petiţia sa, petiţionara declară că cere schimbarea hotărârilor instanţei 
judecătoreşti. Motivul principal al plângerii îl constituie refuzul Ministerului Educaţiei de a 
desfăşura o anchetă oficială în legătură cu presupusul act de hărţuire, stipulată a fi obligatorie 
în temeiul unei circulare a ministerului din data de 27 februarie 2007. Aceasta susţine, de 
asemenea, că refuzul Ministerului Educaţiei de a lansa o anchetă constituie o încălcare 
flagrantă a unei serii de directive europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192, alineatul (4), din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008

„Petiţionara, funcţionar public într-o şcoală tehnică, susţine că, timp de 15 ani, a suferit de pe 
urma hărţuirii sexuale şi psihologice. După ce a sesizat în mai multe rânduri rectoratul, 
aceasta a înaintat instanţelor administrative peste 30 de plângeri. Petiţionara intenţiona să 
obţină, pe lângă recunoaşterea hărţuirilor cărora le-a fost victimă, şi consemnarea faptului că 
desfăşurarea unei anchete oficiale preliminare, pentru a verifica autenticitatea cazului şi a 
colecta elementele necesare în vederea luării măsurilor necesare, i-a fost refuzată. Practic, 
conform circularei emise de Ministerului Educaţiei Naţionale în data de 27 februarie 2007, 
sesizarea cazurilor de hărţuire trebuie să fie, în mod obligatoriu, urmată de o anchetă.
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Statele membre trebuie să se conformeze Directivei 2006/54/CE1, până la 15 august 2008, 
termen după care Comisia verifică transpunerea acesteia.

Directiva 2002/73/CE2 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la 
promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă, defineşte hărţuirea psihologică şi 
hărţuirea sexuală. În ceea ce priveşte transpunerea acestei directive, Comisia Europeană a 
adresat Franţei o somaţie, în care se cere ca Franţa să revadă termenii de definire a hărţuirii şi, 
în mod special, ca legea de transpunere să se aplice şi salariaţilor din sectorul public. Franţa a 
răspuns Comisiei că un nou proiect de lege răspunde plângerilor formulate de aceasta din 
urmă. Comisia se află în prezent în aşteptarea adoptării definitive a legii în cauză, care ar 
trebui sa aibă loc în viitor şi va hotărî dacă va trimite sau nu autorităţilor franceze un aviz 
motivat.

Cu toate acestea, petiţionara ridică, înainte de toate, problema unei anchete care nu a fost 
urgentată. Or, această obligaţie, prevăzută în circulara ministerului, nu apare în directivele 
comunitare referitoare la hărţuire. În consecinţă, problema nu este de competenţa Comisiei.

4. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 martie 2009

Informaţiile suplimentare trimise de petiţionară la data de 6 octombrie sunt împărţite în sub-
părţi după cum urmează. 

În ceea ce priveşte rezumatul petiţiei

Petiţionara îşi clarifică cererea prin furnizarea acestor informaţii suplimentare. Devine clar că 
aceasta contestă, pe de o parte, faptul că i-a fost refuzată ancheta prealabilă obligatorie al cărei 
scop este verificarea adevărului situaţiei şi strângerea elementelor necesare pentru luarea de 
măsuri şi, pe de altă parte, faptul că ar fi„imposibil ca cineva să obţină aplicarea efectivă de 
către administraţiile şi jurisdicţiile administrative franceze a directivelor europene referitoare 
la hărţuire”.

Transpunerea (Într-adevăr, chiar dacă petiţionara a utilizat o terminologie peiorativă, acest 
fapt nu obligă Comisia să redea o astfel de calificare subiectivă şi eronată) de către Franţa a 
directivelor europene

Aşa cum a fost menţionat într-un prim raport al Comisiei, Directiva 2002/73/CE privind 
punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce 
priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi 
condiţiile de muncă, defineşte hărţuirea psihologică şi sexuală. În cadrul controlului 

                                               
1 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului
egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă),
26.7.2006, L 204, p.24

2 Directiva 2002/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei
76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce 
priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă, JO L 269, 
5.10.2002, p. 15
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transpunerii acestei directive, Comisia Europeană a adresat o somaţie Franţei prin care cerea 
ca Franţa să revadă aspectele definiţionale ale hărţuirii şi, mai ales, ca legea de transpunere să 
se aplice şi angajaţilor din sectorul public. Franţa a răspuns Comisiei că un nou proiect de lege 
va rezolva problemele ridicate de aceasta. Franţa a transpus într-adevăr Directiva 2002/73/CE 
în legislaţia internă prin legea nr. 2008/496 din 27 mai 2008 de stabilire a unor dispoziţii de 
adaptare la dreptul comunitar în domeniul luptei împotriva discriminărilor. Plângerile în ceea 
ce priveşte hărţuirea şi hărţuirea sexuală au fost retrase ca urmare a adoptării legii.    

Directiva 2006/54/CE

După cum s-a indicat într-o primă contribuţie a Comisiei, statele membre trebuie să se 
conformeze Directivei 2006/54/CE (directiva reformată) până la data de 15 august 2008, 
transpunerea acesteia urmând a fi controlată de către Comisie după această dată. Întrucât 
controlul transpunerii directivelor comunitare poate dura mai mulţi ani (procedurile de 
încălcare a dreptului comunitar cuprind mai multe etape), este imposibil, deocamdată, să se 
verifice dacă Franţa s-a conformat sau nu acestei directive. În plus, trebuie subliniat că în 
conformitate cu articolul 33 al directivei reformate, „statele membre pot dispune de un an în 
plus pentru aducerea la îndeplinire a prezentei directive, dacă dificultăţi majore justifică 
această întârziere”. 

Directiva 2002/73/CE

A se vedea observaţiile făcute la „Transpunerea (Într-adevăr, chiar dacă petiţionara a utilizat 
o terminologie peiorativă, acest fapt nu obligă Comisia să redea o astfel de calificare 
subiectivă şi eronată) de către Franţa a directivelor europene”.   

Stabilirea faptelor de hărţuire

Directiva 97/80/CE privind sarcina probei în cazurile de discriminare pe motive de sex, 
prevede că „statele membre iau măsurile necesare, în conformitate cu sistemele lor judiciare, 
pentru ca, în cazurile în care persoanele care se consideră nedreptăţite prin nerespectarea 
principiului egalităţii de tratament demonstrează, în faţa unei instanţe judecătoreşti sau a altui 
organ competent, fapte pe baza cărora se poate prezuma existenţa unei discriminări directe 
sau indirecte, pârâtul să aibă obligaţia de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului 
egalităţii de tratament.” Directiva 97/80/CE a fost transpusă în Franţa prin legea nr. 
2001/1066 din 16 noiembrie 2001 privind lupta împotriva discriminării, precum şi prin legea 
nr. 2008/496 din 27 mai 2008 de stabilire a unor dispoziţii de adaptare la dreptul comunitar în 
domeniul luptei împotriva discriminărilor. Directiva 97/80/CE fiind reluată de directiva 
reformată, controlul transpunerii corecte a acestei „inversări a sarcinii probei” în cazurile de 
discriminare pe motive de sex va fi efectuat în momentul controlului transpunerii directivei 
modificate. 

Concluzie

În ceea ce priveşte „transpunerea frauduloasă de către Franţa a directivelor europene”, trebuie 
amintit faptul că statele membre sunt responsabile pentru aplicarea corectă a legislaţiei 
comunitare în legislaţia lor internă. În calitate de gardian al Tratatelor, Comisia Europeană 
urmăreşte atent aplicarea dreptului comunitar la nivel naţional şi ia măsurile necesare, astfel 
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cum au fost prevăzute prin Tratatul CE, în cazul în care statele membre încalcă dreptul 
comunitar. Totuşi, odată ce această transpunere a fost realizată în mod corect, în principiu îi 
revine individului sarcina de a depune plângeri în faţa instanţelor naţionale competente. 

În ceea ce priveşte întrebarea referitoare la o eventuală obligaţie de a iniţia o anchetă pentru a 
stabili faptele de hărţuire, Comisia menţionează că nu are nicio competenţă în acest domeniu, 
în afara celor precizate în paragraful anterior.  


