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Ref.: Petiția nr. 1063/2009, adresată de Stanislav Kocur, de cetățenie slovacă, privind 
pierderile financiare rezultate din încălcarea contractului de către două agenții 
slovace de recrutare a lucrătorilor pentru Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pe lângă autoritățile slovace ca 
acestea să adopte sancțiuni împotriva celor două agenții de recrutare slovace care propun 
locuri de muncă pentru slovacii interesați să lucreze în special în Regatul Unit. Potrivit 
petiționarului, agențiile - Slovakian Recruitment Jobworld Agency și 7 Stars Recruitment Ltd. 
– nu și-au respectat promisiunile, cauzând astfel pierderi financiare consistente multor 
lucrători slovaci. Petiționarul explică faptul că lucrătorilor le erau prezentate contractele de 
muncă doar la sosirea în Regatul Unit și acestea nu corespundeau ofertei care le-a fost 
prezentată de agențiile menționate anterior, în Slovacia. Petiționarul menționează programul 
de lucru pe săptămână (mai redus decât cel promis) și costurile auxiliare considerabile legate 
de cazare, transport sau depozite de garantare pentru abandonarea prematură a locului de 
muncă. Acesta calculează pierderea per persoană la aproximativ 1 000 de lire sterline și își 
exprimă nemulțumirea față de reacția celor două agenții la cererile de despăgubire prezentate 
de lucrători.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționarul se plânge în legătură cu un presupus comportament fraudulos al două agenții de 
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recrutare slovace care pretindeau că asigură locuri de muncă în Regatul Unit (denumit în 
continuare „UK”). După ce au primit oferte de angajare, solicitanții au plătit o taxă 
administrativă de 350 de euro agenției din Slovacia și costul zborului în UK, unde o altă 
agenție a pretins plata a 85 de lire sterline pentru distribuirea locurilor de muncă. La sosirea în 
UK, contractele au fost redactate și semnate în engleză, limbă pe care mulți dintre solicitanți 
se pare că nu o cunoșteau. O altă garanție în valoare de 125 de lire sterline a fost solicitată 
pentru cazare, iar o sumă suplimentară a trebuit să fie plătită pentru cazare cu două săptămâni
în avans, respectiv 45 de lire pe săptămână. Mai mult, transportul la locul de muncă ar costa 5 
lire pe zi. Petiționarul afirmă că exista o clauză în contractul cu agenția slovacă prin care 
aceasta era obligată să informeze petiționarul și persoanele pe care le reprezintă cu privire la 
toate aspectele legate de programul de lucru și serviciile de transport. Pe lângă costurile 
neașteptate amintite mai sus, condițiile de muncă nu corespundeau celor prevăzute în 
contractele de muncă încheiate cu agențiile slovace: orele de lucru garantate de agenția 
slovacă - 40 de ore pe săptămână, la un tarif de 5,73 lire pe oră – nu au fost respectate. În plus, 
se menționa că postul ocupat va fi cel de lucrător în depozit, dar, în realitate, persoanele erau 
lucrători auxiliari în sectorul prelucrării cărnii, iar unele dintre ele au trebuit chiar să curețe 
toalete.

Faptele invocate, comportamentul fraudulos și declarațiile false reclamate de petiționar își au 
originea într-o ofertă de angajare făcută în Slovacia, care pare să nu corespundă contractelor 
de muncă prezentate la sosirea în UK și nici condițiilor de muncă prevăzute în contractele 
încheiate cu agențiile slovace. Prin urmare, la prima vedere, pare să fie vorba de un conflict 
între două părți private.
Având în vedere lipsa de informații concrete suficiente, în special referitoare la aspectele 
contractuale ale situației descrise, este totuși dificil, dacă nu imposibil, să se realizeze o 
evaluare juridică a afirmațiilor sau să se verifice acuzațiile privind declarațiile false. De 
exemplu, nu se precizează clar natura exactă a ofertelor (denumite și contracte) din Slovacia și 
nici dacă acestea erau pur și simplu oferte sau erau contracte de angajare ori contracte de 
furnizare de mână de lucru. Ar trebui totodată menționat în această privință că dreptul muncii
și legislația privind încălcarea contractelor constituie, în primul rând, o problemă de drept 
național.
În plus, nu se poate stabili dacă semnarea sau nu a unui contract în UK corespunde cerințelor 
Directivei 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligația angajatorului de 
a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă1. Mai 
mult, o situație care poate să fi început ca o detașare a lucrătorilor în contextul furnizării de 
servicii de către o agenție slovacă de angajare temporară în UK este posibil să fi constituit, de 
fapt, o migrație pe termen scurt a lucrătorilor, aspect ce trebuie examinat în cadrul legislației 
care garantează libera circulație a lucrătorilor.

Având în vedere lipsa informațiilor referitoare la situația contractuală și de fapt, nu este 
posibilă realizarea unei evaluări definitive a afirmațiilor și a acuzațiilor petiționarului privind
declarațiile false.

Cu toate acestea, în orice caz, faptele invocate se referă la încălcări ale ofertelor/contractului 
(contractelor) dintre două părți private. Comisia nu poate interveni în astfel de cazuri, 
soluționarea acestor litigii fiind de competența autorităților naționale de resort. Prin urmare, 
                                               
1 Jurnalul Oficial L 288, 18.10.1991. p. 32 – 35.
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petiționarul ar trebui să solicite consultanță juridică în Regatul Unit sau în Slovacia.

Pentru informare, Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 
privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 
comercială prevede cadrul de bază pentru litigiile transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene, 
stabilind instanțele care au competență într-un anumit caz. Regula de bază este că au 
competență instanțele statului membru pe teritoriul căruia își are domiciliul pârâtul. În 
schimb, în litigii privind încadrarea în muncă, angajatul poate să intenteze proces 
angajatorului fie în statul membru pe teritoriul căruia își are domiciliul angajatorul, fie în 
statul membru unde este exercitată activitatea.


