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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1420/2010, adresată de M.A., de cetățenie franceză, în numele 
„Association de Soutien aux Vacataires de l'Enseignement Supérieur”, 
privind statutul ocupării forței de muncă pentru angajații publici 
temporari din universitățile franceze

1. Rezumatul petiției

Petiția solicită Parlamentului să examineze dacă statutul ocupării forței de muncă pentru 
angajații publici temporari din universitățile franceze, astfel cum este consacrat în Decretul nr. 
87-889 din 29 octombrie 1987, este în conformitate cu legislația UE. Se subliniază, în special, 
întârzierea prelungită (câteva luni) în plata salariilor și angajarea și concedierea arbitrare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul/petiționara reclamă condițiile de muncă ale unor astfel de lucrători în Franța, în 
numele unei organizații franceze de lucrători temporari în domeniul învățământului superior. 
Petiționarul/petiționara întreabă dacă normele franceze (îndeosebi „Décret n°87-889 du 29 
octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour 
l'enseignement supérieur”) încalcă legislația UE, cum ar fi articolul 15 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, care acordă cetățenilor Uniunii, printre altele, libertatea de 
a căuta un loc de muncă și de a lucra în orice stat membru. 

Observațiile Comisiei
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În general, statele membre au libertatea de a stabili organizarea propriului sector public (în 
acest caz, în instituțiile publice de învățământ), inclusiv normele privind recrutarea și 
condițiile de muncă ale personalului. Cu toate acestea, normele naționale nu trebuie să încalce 
legislația UE. 

Libera circulație a lucrătorilor

Legislația UE privind libera circulație a lucrătorilor [articolul 45 din TFUE și articolele 3 și 7 
alineatul (1) din Regulamentul nr. 1612/68 privind libera circulație a lucrătorilor] obligă 
statele membre să trateze lucrătorii migranți în același mod ca pe propriii resortisanți în ceea 
ce privește accesul la locuri de muncă și condițiile de muncă. 

Décret n°87-889 (Decretul nr. °87-889) nu prevede un tratament diferit pentru lucrătorii 
migranți. Petiționarul/petiționara nu oferă informații care să demonstreze că lucrătorii 
migranți ar fi tratați diferit în practică. 

Prin urmare, serviciile Comisiei nu constată nicio încălcare a normelor UE cu privire la libera 
circulație a lucrătorilor. 

Dreptul muncii

Problema specifică a întârzierilor prelungite în plata salariilor menționată de 
petiționar/petiționară nu este o chestiune care intră sub incidența legislației UE (nici a 
tratatului, nici a legislației1 în domeniul social/muncii). Decretul menționat (Décret n° 87-
889) nu reglementează calendarul efectuării plății salariilor. În absența unei cerințe specifice 
care să impună astfel de întârzieri, această chestiune intră sub incidența legislației și a practicii 
naționale, în baza cărora se poate decide cu privire la aceste aspecte. Prin urmare, Comisia nu 
poate interveni în favoarea petiționarului/petiționarei.

Concluzii

Din petiție, nu reiese nicio încălcare a dreptului UE.

                                               
1 Directiva privind plățile întârziate (Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale) nu este 
aplicabilă, întrucât se aplică numai în caz de „tranzacții între întreprinderi sau între întreprinderi și autorități 
publice care conduc la livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii contra cost”.


