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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1274/2007 adresată de Giuseppe Sirianni, de cetăţenie italiană, privind 
concursul de ocupare a posturilor de funcţionar public în cadrul prefecturii şi 
limita de vârsta admisă

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că pentru concursul de ocupare a posturilor de înalt funcţionar în cadrul 
prefecturii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Italiene, se impune o limită de vârstă 
de 35 de ani pentru anumite categorii de candidaţi. Această dispoziţie nu se justifică în baza 
naturii domeniului de activitate vizat şi nici în contextul în care se desfăşoară activitatea. 
Petiţionarul susţine că stabilirea unei limite de vârstă încalcă dispoziţiile Directivei 
2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiţionarul a informat în scris preşedintele Comisiei Europene cu privire la această situaţie, 
în data de 04.06.2007. Comisia a răspuns la scrisoarea sa din 03.07.2007. În răspunsul său, 
Comisia a stabilit regulile (şi excepţiile) cu privire la egalitatea pe criterii de vârstă în 
ocuparea forţei de muncă în cadrul Directivei 2000/78/CE. Acesta a oferit de asemenea site-
urile web relevante pentru informaţii suplimentare şi a explicat că transpunerea directivei în 
legislaţia italiană este analizată de Comisie şi că, după ce a fost transpusă, orice persoană care 
susţine că este victima discriminării ar trebui să înainteze cazul său către instanţele naţionale. 

În data de 21.11.2007, petiţionarul a trimis două e-mailuri (cu acelaşi conţinut) Comisiei (DG 
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Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitatea de şanse) în care se plângea de faptul 
că nu a primit niciun răspuns până la acel moment. Comisia a răspuns printr-o scrisoare datată 
în 22.11.2007. Comisia a reluat aceleaşi puncte prezentate în scrisoarea anterioară.

Petiţionarul a trimis un alt e-mail în data de 27.11.2007 în pagina web a cabinetului Spidla şi 
către DG ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse. În acest mesaj, 
petiţionarul a întrebat Comisia de ce nu a putut prelua o astfel de plângere. Acest e-mail a fost 
urmat de o scrisoare adresată preşedintelui Comisiei Europene în data de 03.12.2007 (cu 
acelaşi conţinut). Comisia a răspuns printr-o scrisoare datată 04.01.2008 prin care se explicau 
faptele denunţate de petiţionar ca fiind izolate (adică nu a existat o experienţă generală de 
acest tip în Italia) şi, prin urmare, ar trebui întreprinsă o acţiune de un reclamant în instanţele 
naţionale. Mai mult decât atât, Comisia a subliniat că „având în vedere rolul său de protector 
al Tratatului, numai Comisia este deci capabilă să decidă dacă este cazul să se iniţieze 
proceduri împotriva unui stat membru pentru lipsa îndeplinirii obligaţiilor sale şi pentru a 
determina comportamentul sau omiterea atribuită statului membru în chestiune pe baza 
cărora să se iniţieze acele proceduri.” (Hotărârea Curţii din 11 august 1995, cauza C-431/92, 
Comisia Comunităţilor Europene/Republica Federală Germania, punctul 22). În final, 
Comisia a subliniat că prioritatea la acel moment a fost încălcarea procedurii împotriva Italiei 
pentru transpunerea incorectă a Directivei 2000/78/CE. 

În data de 29.01.2008, petiţionarul a trimis o scrisoare preşedintelui Comisiei Europene (cu 
acelaşi conţinut ca al e-mailului anterior din data 27.11.2007) şi din 13.02.2008, el a trimis o 
altă scrisoare preşedintelui (cu acelaşi conţinut). Comisia a răspuns la ambele scrisori din 
26.03.2008 care repetă acelaşi puncte aşa cum au fost dezvoltate anterior. 

Astfel, Comisia, în ceea ce priveşte corespondenţa abundentă cu petiţionarul, poate doar 
repeta că, în conformitate cu informaţiile furnizate de cetăţean, faptele denunţate nu par să 
corespundă unei practici generale în Italia care ar justifica o astfel de procedură specifică, că 
petiţionarul ar trebui să iniţieze procedura în Italia în instanţele naţionale şi că Comisia a 
iniţiat o procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva Italiei cu privire la 
transpunerea incorectă a Directivei 2000/78/CE. 

Se poate adăuga de asemenea că, în urma procedurii de încălcare a dreptului comunitar 
iniţiate de Comisie, Italia a adoptat recent o nouă lege care prevede modificări ale legislaţiei 
existente antidiscriminare. Aceste amendamente vizează soluţionarea punctelor problematice 
ridicate în procedurile de încălcare a dreptului comunitar împotriva Italiei. 

Comisia analizează acum noua legislaţie italiană, care tocmai a fost notificată. Pe baza acestei 
analize, Comisia va decide dacă să continue sau nu procedura de încălcare a dreptului 
comunitar împotriva Italiei.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

În comunicarea sa anterioară, Comisia a explicat că era în curs de analizare a transpunerii 
Directivei 2000/78/CE în Italia şi că, de asemenea, odată ce transpunerea va fi încheiată în 
mod corect, orice persoană care susţine că este victimă a discriminării ar trebui să-şi prezinte 
cazul în faţa instanţelor naţionale. 
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În conformitate cu articolul 6 din directiva menţionată mai sus, tratamentul diferenţiat pe 
motive de vârstă poate fi justificat. În acest scop, statele membre pot prevedea că un tratament 
diferențiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este justificat în mod 
obiectiv și rezonabil, în cadrul dreptului național, de un obiectiv legitim, în special de 
obiective legitime de politică a ocupării forței de muncă, a pieței muncii și a formării 
profesionale, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzătoare și necesare. 
Tratamentul diferențiat se poate referi în special la:

 aplicarea unor condiții speciale de acces la un loc de muncă și la formarea 
profesională, de încadrare și de muncă, inclusiv a condițiilor de concediere și de 
remunerare, pentru tineri, lucrători în vârstă și pentru cei care au persoane în 
întreținere, pentru a favoriza integrarea lor profesională sau pentru a le asigura 
protecția;

 stabilirea unor condiții minime de vârstă, de experiență profesională sau de vechime în 
muncă, pentru accesul la încadrare în muncă sau pentru anumite avantaje legate de 
încadrarea în muncă;

 stabilirea unei vârste maxime pentru încadrare, bazată pe formarea necesară pentru 
postul respectiv sau pe necesitatea unei perioade de încadrare rezonabile înaintea 
pensionării.

În general, odată ce directiva va fi fost transpusă în legislaţia naţională, este de competenţa 
instanţelor naţionale şi a administraţiilor naţionale competente să analizeze cazul şi 
conformitatea acestuia cu legislaţia naţională sau comunitară. Întrebarea dacă un concurs de 
ocupare a posturilor organizat în temeiul legislaţiei naţionale care prevede o anumită limită de 
vârstă este compatibil cu legislaţia naţională sau comunitară nu poate fi evaluată de Comisie. 
Comisia dispune doar de competenţa de a garanta transpunerea generală a directivei, dar nu 
are competenţa de examina dacă, în cazuri individuale, se aplică anumite condiţii specifice 
care ar justifica tratamentul diferenţiat pe motive de vârstă. 

Comisia a monitorizat transpunerea Directivei 2000/78/CE în legislaţia naţională italiană. În 
ceea ce priveşte prevederile privind discriminarea pe motive de vârstă, Comisia a solicitat în 
scrisoarea sa de punere în întârziere să i se comunice modificările aduse prevederilor 
naţionale. Aceste modificări legislative au fost realizate prin Legea nr. 101 din 6 iunie 2008. 
Comisia consideră că această lege transpune în mod corect dispoziţiile directivei privind 
discriminarea pe motive de vârstă şi nu va mai continua urmărirea acestei chestiuni. 

Comisia nu are competenţa de a evalua dacă stabilirea unei limite de vârstă în cadrul unui 
anumit concurs se aliniază sau nu legislaţiei comunitare. Acest lucru poate fi evaluat doar prin 
recurgerea la proceduri juridice în Italia.


