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Comisia pentru petiții

6.5.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0710/2009, adresată de Michel Desrues, de cetățenie franceză, privind 
discriminarea împotriva funcționarilor de sex masculin în ceea ce privește luarea 
în considerare a concediului parental la calcularea drepturilor de pensie

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva normelor privind serviciul public de pensii, prin care timpul 
pe care femeile îl petrec în concediu parental este luat în considerare la calcularea drepturilor 
de pensie. Petiționarul a crescut patru copii și nu are dreptul ca factorul de timp luat pentru 
concediu parental să fie luat în considerare la calcularea dreptului său la pensie. Petiționarul 
consideră acest lucru o încălcare a articolului 141 din Tratatul UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Petiționarul contestă anumite dispoziții din codul francez al pensiilor civile, conform cărora 
doar femeile au dreptul la indemnizații de creștere a copiilor, în măsura în care acest drept 
presupune o întrerupere a activității timp de cel puțin 2 luni. Petiționarul denunță o încălcare a 
articolului 141 din TCE. 

Dreptul comunitar - stadiul actual al procedurii de încălcare a dreptului comunitar deschisă 
împotriva Franței cu privire la acest dosar

Considerând că, în ceea ce privește funcționarii de sex masculin care s-au pensionat între 
1990 și 2003, noul articol L12 litera (b) din cod,astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 2003 
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- 775, nu acordă bărbaților aceleași drepturi de care beneficiau femeile în prealabil și că 
articolul L24 alineatul (1) punctul 3 din cod, care prevede acordarea imediată a pensiei pentru 
funcționarele care au trei copii, și, ca urmare, trebuie considerat ca fiind contrar articolului 
141 CE, la 18 octombrie 2004, Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 
226 CE, a adresat Republicii Franceze o scrisoare de punere în întârziere. Autoritățile 
franceze au răspuns printr-o scrisoare din 15 februarie 2005.

Ca urmare, prin scrisoarea administrativă din 13 noiembrie 2006, Comisia a solicitat 
Republicii Franceze să precizeze dacă autoritățile franceze au revizuit drepturile de pensie 
acordate înainte de intrarea în vigoare a legii 2004-737 din 21 august 2003 în mod „automat” 
sau pe baza unor eventuale cereri individuale. De asemenea, Comisia a solicitat informații cu 
privire la motivul pentru care întreruperea activității prevăzută la noul articol L24 alineatul (1) 
punctul 3 din cod trebuie să aibă loc într-o perioadă destul de limitată după naștere sau 
adoptare. Autoritățile franceze au răspuns printr-o scrisoare din 12 ianuarie 2007.
Ținând seama de informațiile furnizate de autoritățile franceze ca urmare a scrisorii de punere 
în întârziere și a celei administrative din 13 noiembrie 2006, la 29 iunie 2007, Comisia a 
adresat Republicii Franceze o scrisoare complementară de punere în întârziere.

Autoritățile franceze au răspuns scrisorii complementare de punere în întârziere printr-o 
scrisoare din 7 septembrie 2007 din partea consilierului pentru afaceri sociale din cadrul 
Reprezentanței permanente a Franței.

Fusese deja deschisă o procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva Franței. 
Comisia nu a considerat ca fiind satisfăcător răspunsul autorităților franceze la scrisoarea 
complementară de punere în întârziere și își menține, prin urmare, poziția și a decis să trimită 
Republicii Franceze un aviz motivat la 25 iunie 2009. Avizul motivat reprezintă ultima etapă 
a procedurii de încălcare a dreptului comunitar prevăzută la articolul 226 din tratatul CE, 
înainte de sesizarea eventuală a Curții de Justiție a Comunităților Europene. Autoritățile 
franceze au răspuns la 26 octombrie 2009 observațiilor formulate în avizul motivat, iar 
Comisia analizează conținutul acestui răspuns.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011 (REV)

Petiționarul a contestat condițiile de acordare a anumitor avantaje prevăzute în codul pensiilor 
civile și militare, ca urmare a unei modificări legislative efectuate în 2003. Aceste condiții au 
fost adoptate în timpul reformei regimurilor de pensii care a avut loc în Franța la sfârșitul 
anului 2010. 

Până în 2003, legislația franceză oferea avantaje specifice funcționarelor care aveau copii 
(indemnizații de vechime și posibilitatea pensionării anticipate). În urma hotărârii Griesmar, 
Franța și-a modificat legislația astfel încât și funcționarii de sex masculin să poată beneficia 
de acestea. Deși a primit mai multe plângeri, Comisia a considerat totuși că anumite aspecte 
ale legislației din 2003 continuă să fie discriminatorii și a inițiat o procedură privind 
încălcarea dreptului comunitar în 2004. 

Franța a luat în considerare preocupările Comisiei în cadrul reformei pensiilor care a avut loc 
la sfârșitul anului trecut. Principalele modificări au fost eliminarea sistemului discriminatoriu 
de pensionare anticipată și extinderea condițiilor necesare pentru a obține indemnizațiile de
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vechime. Pe baza acestui fapt, Comisia a procedat la încheierea procedurii de încălcare a 
dreptului comunitar la 6 aprilie 2011.

Comisia este conștientă de faptul că schimbările legislative intervenite în cadrul reformei 
recente a pensiilor nu vor avea neapărat consecințe asupra situației petiționarului. Cu toate 
acestea, tocmai aceasta este caracteristica procedurilor de încălcare a dreptului comunitar, 
întrucât vizează să asigure aplicarea corectă a dreptului comunitar în ordinea juridică internă a 
statelor membre, și nu să soluționeze litigii individuale.


