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presupusa încălcare a legislației UE prin Legea LVIII din 2012 privind 
funcționarii publici

1. Rezumatul petiției

Petiționarul aduce obiecții cu privire la Legea LVIII din 2012 privind funcționarii publici, 
care a intrat în vigoare în iunie 2012 și care include o dispoziție, articolul 8 alineatul (1), 
potrivit căreia un angajat poate fi concediat fără necesitatea unei justificări. Deși Curtea 
Constituțională a pronunțat o hotărâre potrivit căreia respectiva dispoziție este nulă și 
neavenită începând cu 31 mai 2011, hotărârea sa nu se aplică retroactiv, astfel funcționarii 
publici concediați înainte de data respectivă nu au niciun instrument de recurs. Petiționarul 
este de părere că drepturile lor fundamentale au fost încălcate și că numai o hotărâre a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene poate remedia situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Comisia a examinat conformitatea cu dreptul Uniunii Europene a Legii nr. LVIII din 2012 
privind statutul funcționarilor guvernamentali1, ca urmare a mai multor plângeri, precum și în 
cadrul cauzelor conexe C-488/12 - C-491/12.

                                               
1 Această lege permite angajatorului să înceteze raportul de muncă cu funcționarii guvernamentali „fără orice fel 
de justificare”.



PE524.846v01-00 2/3 CM\1012875RO.doc

RO

Nu există legislație a Uniunii Europene care să reglementeze în mod explicit condițiile pentru 
concedierile individuale sau să impună angajatorului obligația de a oferi motive sau de 
notifica în scris motivele pentru terminarea unui raport de muncă. 

Este adevărat că unele prevederi UE interzic concedierea din anumite motive, cum ar fi cazul 
discriminării pe criterii de naționalitate1, sex2, rasă3, religie4, etc. Totuși, aceste prevederi se 
limitează să stabilească norme generale, dar nu se referă concret la condițiile sau ilegalitatea 
concedierilor realizate fără justificare așa cum este prevăzut în legea națională în cauză.

În ceea ce privește posibila încălcare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
conform articolului 515 al Cartei, dispozițiile Cartei se adresează statelor membre numai în 
situațiile în care pun în aplicare dreptul Uniunii. Întrucât, așa cum s-a arătat mai sus, nu există 
legislație UE specifică acestui domeniu, Carta nu se aplică în acest caz.

Comisia Europeană și-a prezentat observațiile la Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
referitor la cauzele C-488/12 - C-491/12, în conformitate cu cele expuse mai sus, la sfârșitul 
lunii februarie 2013.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat la 10 octombrie 2013 referitor la cauzele 
sus-menționate.

Curtea a decis că, în mod evident, nu este competentă să răspundă întrebărilor înaintate de 
instanța de trimitere maghiară (Debreceni munkaügyi bíróság). Mai exact, CJUE a statuat 
următoarele:

„14 Prin intermediul întrebărilor formulate, pentru a determina dacă în acțiunile principale 
trebuie să aplice dispozițiile articolului 8 alineatul (l) litera (b) din Legea din 2010 sau, 
în cazul doamnei Ványai, cele ale articolul 17 alineatul (1) din Legea din 1992, instanța 
de trimitere solicită Curții, în esență, să interpreteze articolul 30 din Cartă.

15 La articolul 51 alineatul (1) din Cartă, se stipulează că dispozițiile acesteia se aplică 
statelor membre numai atunci când acestea pun în aplicare legislația Uniunii. Articolul 6 
alineatul (1) din TUE, precum și articolul 51 alineatul (2) al Cartei precizează că 
dispozițiile acesteia din urmă nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum 
sunt definite în tratate.

16 În prezenta cauză, este necesar să se arate faptul că deciziile de trimitere nu conțin nici 
un element pentru a considera că acțiunile principale se referă la interpretarea sau 
aplicarea unei norme a Uniunii, alta decât cele cuprinse în Cartă. Astfel, aceste decizii, 
ca de altfel observațiile prezentate Curții, nu prevăd nicăieri faptul că acțiunile 
principale ar viza reglementările naționale de punere în aplicare a dreptului UE, în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (1) al Cartei.

                                               
1 A se vedea Regulamentul (UE) nr. 492/2011, JO L 141, 27.5.2011, p. 1.
2 A se vedea Directiva 2006/54/CE, JO L 204 din 26.7.2006, p. 23.
3 A se vedea Directiva 2000/43/CE, JO L 180 din 19.7.2000, p. 22.
4 A se vedea Directiva 2000/78/CE, JO L 303 din 2.12.2000, p. 16.
5 Conform articolului 51 din Cartă, dispozițiile sale se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor 
Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre numai în cazul în care acestea pun 
în aplicare dreptul Uniunii.
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17 Însă, atunci când o situație juridică nu intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii, 
Curtea nu este competentă să o examineze, iar dispozițiile eventual invocate ale Cartei 
nu pot constitui, prin ele însele, temeiul acestei competențe (a se vedea Hotărârea din 26 
februarie 2013, Åkerberg Fransson, C 617/10, nepublicată încă în Culegere, punctul 22, 
precum și Ordonanța din 6 iunie 2013, Cholakova, C- 14/13, punctul 30).

18 Prin urmare, Curtea nu este competentă să răspundă la întrebările adresate de instanța de 
trimitere (a se vedea în special, prin analogie, ordinele de la 1 martie 2011, Chartry, C 
457/09, Rec. p. I 819, punctele 25 - 27 și Cholakova, punctele 32 și 33).

19 În aceste condiții, trebuie să se constate că, în temeiul articolului 53 alineatul (2) din 
Regulamentul de procedură, în mod clar Curtea nu este competentă să răspundă la 
întrebările puse de Debreceni Munkaügyi Bíróság.” 

Concluzie 

Ținând cont de cele expuse mai sus, s-a ajuns la concluzia că prevederile naționale sus-
menționate nu încalcă legislația actuală a UE. 


