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Ref.: Petiția nr. 1437/2009, adresată de Raffaele Mancuso, de cetățenie italiană, 
privind încălcarea principiului nediscriminării

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva reglementării valabile în Italia, în baza căreia persoanele 
care lucrează în sectorul public nu au dreptul să participe la procesul de recrutare pentru 
posturi similare din sectorul public dacă au fost concediate din motive disciplinare sau din 
cauza unor prestații necorespunzătoare. Petiționarul este de părere că acestor persoane ar 
trebui să li se ofere șansa de a demonstra că și-au îmbunătățit comportamentul și să li se 
acorde posibilitatea de a participa din nou la un proces de recrutare. Petiționarul consideră că 
este vorba de o discriminare, deoarece o astfel de reglementare descalificatoare nu se aplică în 
sectorul privat. El este de părere că în ambele sectoare condițiile trebuie să fie similare. 
Petiționarul face referire, printre altele, la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
și la jurisprudența Curții Europene de Justiție.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Articolul 15 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene1 (privind libertatea de 
alegere a ocupației și dreptul la muncă) prevede următoarele:

„1. Orice persoană are dreptul la muncă și dreptul de a exercita o ocupație aleasă sau 
                                               
1 Această Cartă este obligatorie din punct de vedere juridic de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 
(1 decembrie 2009). 
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acceptată în mod liber.
2. Orice cetățean al Uniunii are libertatea de a-și căuta un loc de muncă, de a lucra, de a 
se stabili sau de a presta servicii în orice stat membru…”

Articolul 20 din Cartă (privind egalitatea în fața legii) stipulează faptul că „Toate 
persoanele sunt egale în fața legii”.

Articolul 21 din Cartă (privind nediscriminarea) prevede:
„1. Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, 
originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, 
opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, 
nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
2. În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale 
acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie.”

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 51 din Cartă (privind domeniul de aplicare), 
dispozițiile cartei se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu 
respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre, numai când acestea pun
în aplicare legislația comunitară.
Nu există o legislație comunitară specifică referitoare la ocuparea forței de muncă în ceea ce 
privește condițiile de recrutare în sectorul public și/sau privat, în afara actelor UE care interzic 
discriminarea la locul de muncă. O astfel de discriminare este interzisă în măsura în care se 
bazează pe motive precum naționalitatea, sexul, originea rasială sau etnică, religia sau 
convingerile, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală1.

Nu există dovezi ale faptului că petiționarul a fost supus discriminării din oricare din motivele 
menționate anterior în prezentul caz.

Mai mult, hotărârile CEJ citate de către petiționar nu par a fi pertinente în acest caz. De 
fapt, aceste cazuri s-au referit, în principal, în ceea ce privește drepturile fundamentale, la 
valabilitatea actelor adoptate de instituțiile CE. În schimb, cazul de față privește 
valabilitatea unei reglementări naționale, a cărei adoptare nu a avut nimic de-a face cu 
punerea în aplicare a vreunei legi comunitare.

Concluzie 

Luând în considerare faptul că nu există o legislație comunitară specifică referitoare la 
ocuparea forței de muncă în ceea ce privește condițiile de muncă în sectorul public și/sau 
privat, care să se poată aplica în cazul prezent, petiționarul trebuie sfătuit să aducă acest caz, 
dacă dorește, în fața autorităților competente, inclusiv în instanță, în baza legislației naționale 
italiene.

                                               
1 A se vedea, în această privință, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=ro


