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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 826/2001, adresată de Christian Monatte, de cetățenie franceză, 
privind o presupusă discriminare pe bază de gen

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, tată a patru copii, a lucrat timp de 30 de ani în administrația franceză și 
protestează împotriva discriminării care există, potrivit acestuia, în ceea ce privește vârsta de 
pensionare prevăzută la articolul L 24 din Codul pensiilor. Într-adevăr, această dispoziție 
rezervă beneficiul pensionării anticipate exclusiv femeilor funcționare care sunt mame a cel 
puțin trei copii și care au îndeplinit cel puțin 15 ani de serviciu. Persoana în cauză adaugă că 
această lege creează o inegalitate flagrantă între bărbați și femei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 ianuarie 2002. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 aprilie 2002

Petiționarul este un funcționar din administrația franceză care reclamă faptul că, în codul 
francez al pensiilor civile și militare, beneficiul pensiei anticipate este rezervat exclusiv 
femeilor funcționare, mame a cel puțin trei copii, cu cel puțin 15 ani de serviciu, și-i exclude 
de la acest drept pe funcționarii de sex masculin aflați în aceeași situație.

Serviciile Comisiei au constatat deja că, în cadrul reglementării sale naționale privind 
regimurile de pensii ale funcționarilor, guvernul francez nu aplică în mod corect articolul 141 
din Tratatul CE și Directivele 86/378/CEE și 96/97/CE privind egalitatea de tratament între 
bărbați și femei în cadrul regimurilor profesionale de securitate socială. Au fost constatate mai 
multe discriminări pe bază de gen, în special în domeniul pensiilor de urmaș, precum și în ceea 
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ce privește avantajele și drepturile la pensie în favoarea funcționarilor care au crescut copii, care 
sunt mai favorabile sau acordate exclusiv femeilor.

În această privință, Curtea de Justiție, sesizată cu două hotărâri preliminare1, s-a pronunțat 
recent, confirmând că pensiile regimului francez de pensii ale funcționarilor constituie într-
adevăr remunerații în sensul articolului 119 din tratat (în prezent, articolul 141 CE) și 
contestând validitatea anumitor dispoziții din codul francez al pensiilor civile și militare, 
având în vedere dreptul comunitar aplicabil. Era vorba în special de dispozițiile legale care 
exclud funcționarii de sex masculin care își asumă efectiv educarea copiilor de la beneficiul 
sporurilor acordate în calculul pensiei, precum și cele care acordă exclusiv funcționarilor de 
sex feminin un drept la o pensie cu plată imediată, atunci când soțul este afectat de o 
infirmitate sau de o boală incurabilă care-l pune în imposibilitatea de a exercita o profesie.

Serviciile Comisiei intervin deja pe lângă autoritățile franceze pentru oprirea acestor 
discriminări nejustificate, având în vedere dreptul comunitar.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 noiembrie 2002

Serviciile Comisiei au reluat contactele cu autoritățile franceze, rugându-le să fie ținute la 
curent cu măsurile legislative pe care acestea intenționează să le adopte în urma hotărârilor 
GRIESMAR, C-366/99, și MOUFLIN, C-206/00, care pun în cauză validitatea legislației 
naționale a acestora, având în vedere dreptul comunitar.

Autoritățile franceze, în răspunsul acestora din 19 aprilie 2002, precizau că guvernul francez 
ia act de poziția Curții de Justiție și va depune eforturi pentru adaptarea legislației sale. 
Dispozițiile în cauză fiind de natură legislativă, adaptarea lor necesită intervenția 
Parlamentului care, ținând cont de reînnoirea Adunării Naționale prevăzută pentru luna iunie, 
nu ar putea avea loc înainte de al doilea semestru al anului 2002. Comisia nu va ezita, dacă 
este necesar, să treacă la etapa următoare a procedurii prevăzute la articolul 226 din Tratat, 
transmițând un aviz motivat guvernului francez pentru neîndeplinirea obligațiilor sale în 
temeiul articolului 141 din tratat și în temeiul Directivelor 86/378/CEE și 96/97/CEE în cadrul 
regimurilor funcției publice în Franța.

În orice caz, petiționarul poate relua de pe acum contactul cu administrația națională 
competentă pentru a-și valorifica drepturile și/sau pentru a introduce un recurs, la nivel 
național, în fața instanțelor naționale competente, împotriva unei eventuale decizii de refuzare 
a acordării unui avantaj destinat exclusiv funcționarilor de sex feminin, bazându-se pe 
jurisprudența comunitară menționată mai sus.

Într-adevăr, precizăm că, atâta vreme cât aceste reguli discriminatorii persistă, autoritățile 
franceze vor trebui să rezerve grupului defavorizat – în acest caz, funcționarii de sex masculin 
– aceleași avantaje ca cele acordate funcționarilor de sex feminin.

Orice modificare a dispozițiilor naționale în cauză care ar fi decisă de autoritățile franceze ar 

                                               
1 A se vedea hotărârea preliminară GRIESMAR, C-366/99, pronunțată la data de 29/11/2001, ș i  cauza 
MOUFLIN, C-206/00, hotărâre din 13/12/2001.
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putea, după caz, să urmărească eliminarea tuturor acestor avantaje pentru toți, cu condiția să-
și producă efectele pentru viitor.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 3 septembrie 2003

Serviciile Comisiei au reluat contactele cu autoritățile franceze, rugându-le să fie ținute la 
curent cu măsurile legislative pe care acestea intenționează să le adopte în urma jurisprudenței 
Curții de Justiție care pune în cauză validitatea legislației naționale a acestora, având în vedere 
dreptul comunitar.

Autoritățile franceze au confirmat la începutul acestui an că problema este examinată în 
cadrul reformei pensiilor, actualmente în lucru. Cu toate acestea, niciun calendar nu este 
anexat la răspuns.

În lipsa unor progrese concrete, Comisia nu va ezita să urmeze procedura de încălcare 
prevăzută la articolul 226 CE.

6. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 25 august 2004

Această petiție se referă la compatibilitatea articolului L.24 din Codul pensiilor civile și 
militare cu principiul egalității de remunerare între bărbați și femei garantat de articolul 141 
din tratat.

În cadrul celor două hotărâri preliminare pronunțate de tribunalele franceze (C-366/99 
Griesmar și C-206/00 Mouflin), Curtea de Justiție a constatat că o pensie plătită în baza 
codului constituie o remunerație în sensul articolului 141 din tratat. Aceasta a concluzionat că 
articolul L.12b din cod nu putea opera o distincție bazată pe sex în ceea ce privește sporurile 
acordate la calcularea pensiilor pentru educarea copiilor, atunci când funcționarul de sex 
masculin, ca și funcționarul de sex feminin, își asumă efectiv educarea copilului sau copiilor 
săi.

În urma contactelor serviciilor Comisiei, autoritățile franceze au modificat mai multe 
dispoziții ale Codului pensiilor civile și militare prin Legea nr. 2003-775 din 21 august 2003. 
Pentru perioadele de serviciu începând de la intrarea în vigoare a acestei legi, cea mai mare 
parte a dispozițiilor modificate (inclusiv articolul L.12b) se aplică atât bărbaților, cât și 
femeilor, în conformitate cu articolul 141 din tratat. Cu toate acestea, după analizarea 
modificărilor aduse de Legea nr. 2003-775, serviciile Comisiei au constatat că articolul 
L.24(3) din cod prevede în continuare un drept mai favorabil femeilor care sunt mame a trei 
copii la acordarea pensiei. Aceasta constituie o discriminare directă bazată pe sex, contrară 
articolului 141 din tratat.

Serviciile Comisiei sunt în contact cu autoritățile franceze în contextul procedurii prevăzute la 
articolul 226 din tratat, rugându-le să fie ținute la curent cu măsurile legislative pe care 
acestea intenționează să le adopte pentru a aduce legislația națională a acestora în 
conformitate cu dreptul comunitar.
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7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 21 aprilie 2006

În urma contactelor serviciilor Comisiei, autoritățile franceze au acceptat că vechiul text al 
articolului L.24(3) din cod nu era compatibil cu articolul 141 din tratat. În consecință, 
autoritățile franceze au modificat articolul L.24(3) prin legea nr. 2004-1485 din 30 decembrie 
2004 pentru ca aceasta să se aplice atât bărbaților, cât și femeilor, cerând totodată ca 
funcționarul să-și fi întrerupt activitatea profesională pentru a-și crește copiii.

Serviciile Comisiei examinează în prezent compatibilitatea legislației franceze cu articolul 
141 din tratat.

8. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 iunie 2007

Petiția se referă la compatibilitatea articolului L.24 din Codul pensiilor civile și militare cu 
principiul egalității de remunerare între bărbați și femei garantat de articolul 141 din Tratatul 
CE. Dl Monatte a reclamat, la momentul respectiv, că beneficiul pensiei anticipate din 
articolul L.24 din cod nu se aplica decât femeilor funcționare, mame a cel puțin trei copii, care 
îndepliniseră cel puțin 15 ani de serviciu.

În cadrul celor două hotărâri preliminare pronunțate de tribunalele franceze (C-366/99 
Griesmar și C-206/00 Mouflin), Curtea de Justiție a constatat că o pensie plătită în baza 
codului constituie o remunerație în sensul articolului 141 din tratat. Aceasta a concluzionat că 
articolul L.12b din cod nu putea opera o distincție bazată pe sex în ceea ce privește sporurile 
acordate la calcularea pensiilor pentru educarea copiilor, atunci când funcționarul de sex 
masculin, ca și funcționarul de sex feminin, își asumă efectiv educarea copilului sau copiilor 
săi.

În scrisoarea sa de somație din octombrie 2004, Comisia a indicat Franței că dispozițiile 
articolului L.24 nu sunt compatibile cu articolul 141 din tratat, deoarece nu se aplică decât 
femeilor funcționare. În plus, conform Comisiei, nici dispozițiile articolului L.12 privind 
sporurile pentru copii nu corespund articolului 141 din tratat.

În urma acestei scrisori, autoritățile franceze au modificat în decembrie 2004 dispozițiile 
articolului L.24 din Codul pensiilor civile și militare. Pentru perioadele de serviciu de la 
intrarea în vigoare a acestei legi, articolul L.24 se aplică atât bărbaților, cât și femeilor. 

Articolul L.24 I. 3 din cod dispune în prezent că acordarea pensiei intervine „atunci când 
funcționarul civil este părintele a trei copii în viață (...) cu condiția ca acesta să-și fi întrerupt 
activitatea pentru fiecare copil, în condițiile stabilite prin decret în Consiliul de Stat.”

Întreruperea activității prevăzută la articolul L.24 I 3 primul paragraf din cod trebuie să atingă 
două luni și trebuie să aibă loc în perioada cuprinsă între prima zi a celei de-a patra săptămâni 
care precede nașterea sau adopția și ultima zi a celei de-a șaisprezecea săptămâni care 
urmează nașterii sau adopției (a se vedea articolul R.37 primul paragraf din cod).

În consecință, se dovedește a fi foarte dificil pentru bărbați să beneficieze de pensionare 
anticipată, dat fiind faptul că tatăl ar fi trebuit să-și întrerupă activitatea profesională pe o 
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anumită perioadă în cursul concediului de maternitate. Știind că tatăl nu este plătit pe perioada 
concediului pentru îngrijirea copilului, pare dificil să se renunțe la singura remunerație a 
familiei. În plus, pentru copiii care s-au născut înaintea intrării în vigoare a modificării 
articolului L.24, se dovedește și mai dificil pentru tați să îndeplinească această condiție.

Serviciile Comisiei analizează în prezent dacă noul articol L.24 introduce o discriminare 
indirectă. În caz afirmativ, Comisia ar putea decide deschiderea procedurii prevăzute la 
articolul 226 din tratat.

9. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 5 mai 2008

Astfel cum a comunicat deja reclamantului, Comisia a adresat, în octombrie 2004, o scrisoare 
de notificare Franței și a arătat că, în ceea ce privește perioada cuprinsă între anii 1990 și 
2003, condiția suplimentară a unei întreruperi de două luni a activității profesionale, prevăzută 
prin noul articol L. 12b, nu este în conformitate cu articolul 141 din Tratatul CE. 

În urma examinării detaliate a răspunsului autorităților franceze, Comisia a adresat Franței, în 
iulie 2007, o scrisoare de notificare suplimentară. În acesta, Comisia a invocat faptul că 
măsurile naționale care atribuie prestații compensatorii în favoarea funcționarilor de sex 
masculin trebuie să fie aplicate retroactiv, începând cu 17 mai 1990. Astfel, Comisia 
consideră că referirea pe care o fac autoritățile franceze la termenele naționale de decădere 
rămâne inoperantă, acesteia opunându-i-se necesitatea unei transpuneri retroactive. 

Prin scrisoarea din 7 septembrie 2007, Franța a răspuns scrisorii de notificare suplimentare. În 
prezent, Comisia analizează acest răspuns în vederea unor eventuale noi demersuri în acest 
dosar.

10. (REV VII) Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul contesta condițiile de acordare a anumitor avantaje prevăzute de Codul pensiilor 
civile și militare, în urma unei modificări legislative intervenite în 2003. Aceste condiții au 
fost adaptate ca urmare a reformei regimurilor de pensii care a avut loc în Franța la sfârșitul 
anului 2010. 

Până în 2003, legislația franceză rezerva avantaje specifice femeilor funcționare care aveau 
copii (sporuri de vechime și posibilitatea pensionării anticipate). În urma hotărârii Griesmar, 
Franța și-a modificat legislația pentru ca și beneficiarii de sex masculin să poată beneficia de 
aceste sporuri. Comisia, care primise numeroase plângeri, a considerat totuși că unele aspecte 
ale legislației din 2003 sunt în continuare discriminatorii și a deschis o procedură de încălcare 
în 2004. 

Obiecțiile ridicate de Comisie au fost luate în considerare de către Franța în cadrul reformei 
regimului de pensii intervenite la sfârșitul anului trecut. Principalele modificări au fost 
suprimarea mecanismului de pensionare anticipată discriminatorie și extinderea condițiilor 
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necesare pentru a obține sporurile de vechime. Pe această bază, Comisia a închis procedura de 
constatare a încălcării la 6 aprilie 2011.

Comisia este conștientă de faptul că modificările legislative intervenite odată cu reforma 
sistemului de pensii nu vor avea neapărat consecințe asupra situației petiționarului. În aceasta 
constă de fapt și motivația procedurilor de constatare a încălcării, deoarece acestea vizează să 
asigure aplicarea corectă a dreptului european în ordinea juridică internă a statelor membre, și 
nu să soluționeze litigii individuale.


