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pensiilor persoanelor cu dizabilități în Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul are 56 de ani, a fost încadrat la categoria a treia de invaliditate și primește o 
pensie de invaliditate din 2007. Petiționarul relatează că o nouă lege, în vigoare de la 1 
ianuarie 2012, a reformat complet sistemul pensiilor persoanelor cu dizabilități. În 
conformitate cu Actul CXCI din 2011, situația tuturor persoanelor cu astfel de pensii trebuie 
reevaluată. Dacă se consideră că persoanele sunt apte de muncă, pensia lor este sistată și 
înlocuită cu un ajutor social mult mai mic. Petiționarul consideră că noua lege a fost adoptată 
cu scopul precis de a retrage sau micșora în mod abuziv pensiile și se teme că evaluările vor fi 
ghidate de criterii politice mai degrabă decât medicale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012

Comisia Europeană și-a asumat pe deplin angajamentul de a proteja drepturile fundamentale, în 
limitele atribuțiilor sale și, în special, de a îmbunătăți situația persoanelor cu dizabilități la 
nivel european.

Directiva 2000/78/CE1 interzice discriminarea bazată pe criterii precum dizabilitățile. Totuși, 

                                               
1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității 
de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, 2.12.2000 p. 16).
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această directivă se aplică doar în domeniul ocupării forței de muncă. În special potrivit 
articolului 5 din această directivă, angajatorii trebuie să ia măsurile ce se impun pentru a 
facilita situația persoanelor cu dizabilități. 

Dreptul Uniunii nu limitează capacitatea statelor membre de a-și organiza sistemele de 
securitate socială și, în absența armonizării la nivelul Uniunii, legislația fiecărui stat membru 
trebuie să prevadă condițiile în care se acordă prestațiile de securitate socială, precum și 
cuantumul unor astfel de prestații și perioada de acordare a acestora. În exercitarea acestei 
capacități, statele membre trebuie să respecte însă dreptul Uniunii și, în special, prevederile 
TFUE privind libertatea de circulație a lucrătorilor sau libertatea fiecărui cetățean al Uniunii 
Europene de a se deplasa și a locui pe teritoriul statelor membre1. Prin urmare, competențele 
Uniunii Europene sunt foarte limitate în domeniul securității sociale. 

Având în vedere competențele foarte limitate ale UE în ceea ce privește dispozițiile referitoare 
la prestațiile sociale, în special la cuantumul pensiilor de invaliditate, Comisia nu poate 
formula comentarii suplimentare cu privire la această petiție.

                                               
1 Cazul C-135/99 Elsen [2000] ECR I-10409, punctul 33.


