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Ref.: Petiția nr. 0386/2012, adresată de Viorel Staicu, de cetățenie română, privind 
legislația referitoare la perioada de așteptare pentru primirea indemnizației de 
șomaj în Cipru

1. Rezumatul petiției

Petiționarul lucrează de 4 ani în Cipru. În decembrie 2011 a fost trimis în șomaj, iar în 
ianuarie 2012 a depus actele pentru acordarea indemnizației de șomaj. A fost informat că 
prima indemnizație de șomaj îi va fi virată după trei luni. Deoarece situația sa materială se 
degradează pe zi ce trece, petiționarul se întreabă dacă această perioadă de așteptare respectă 
legislația europeană. Petiționarul a încercat să contacteze autoritățile cipriote, însă nu a mai 
primit niciun răspuns.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

În general, legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, nu și 
armonizarea sistemelor de securitate socială. Legislația Uniunii Europene nu limitează 
competența statelor membre de a-și organiza sistemele de securitate socială și, în lipsa unei 
armonizări la nivelul Uniunii, legislația fiecărui stat membru este cea care stabilește condițiile 
de acordare a prestațiilor de securitate socială, precum și cuantumul acestor prestații și 
perioada pentru care sunt acordate. Cu toate acestea, în exercitarea acestei competențe, statele 
membre trebuie să respecte legislația Uniunii și, în special, dispozițiile tratatului referitoare la 
libera circulație a lucrătorilor, conform cărora fiecare cetățean al Uniunii Europene are dreptul 
de a circula și de a se stabili pe teritoriul statelor membre, precum și prevederile 
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Regulamentului (CE) nr. 883/2004 care stabilește norme și principii comune care trebuie 
respectate de către toate autoritățile naționale la aplicarea legislației naționale. Aceste norme 
garantează că punerea în aplicare a diferitelor legislații naționale respectă principiile 
fundamentale ale egalității de tratament și nediscriminării. Astfel, se garantează că aplicarea 
diferitelor legislații naționale nu are efecte negative asupra persoanelor care își exercită 
dreptul la liberă circulație în interiorul Uniunii Europene.
Prin urmare, deși un stat membru este liber să stabilească o perioadă de așteptare până la plata 
indemnizațiilor de șomaj în temeiul normelor sale naționale, pe baza informațiilor furnizate în 
petiție, perioadele de așteptare până la prima plată a indemnizațiilor de șomaj nu pot fi diferite 
pentru cetățenii care au lucrat întotdeauna în statul membru respectiv în comparație cu 
cetățenii care au lucrat într-un alt stat membru.

Trebuie reamintit faptul că, în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, 
dacă nu se justifică în mod obiectiv și dacă nu este proporțională cu scopul urmărit, o 
dispoziție de drept intern trebuie considerată ca fiind indirect discriminatorie dacă, prin însăși 
natura sa, îi poate afecta mai mult pe lucrătorii migranți decât pe lucrătorii naționali și, în 
consecință, dacă prezintă riscul de a-i defavoriza în special pe primii1.

Comisia consideră că aplicarea unor perioade de așteptare mai lungi până la plata 
indemnizațiilor de șomaj în cazul persoanelor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație în 
cadrul UE i-ar dezavantaja pe lucrătorii migranți în raport cu lucrătorii naționali și, prin 
urmare, ar fi în contradicție cu articolele 45 și 48 din Tratatul privind funcționarea UE 
(TFUE).

În acest scop, serviciile Comisiei au adresat întrebări autorităților cipriote, la care acestea au 
răspuns la 5 noiembrie 2012,

afirmând că Legea privind asigurările sociale [nr. 59(1)/2010] prevede la articolul 31 
alineatul (1) că o persoană asigurată are dreptul să primească indemnizație de șomaj pentru 
fiecare zi de șomaj pentru care se îndeplinesc cerințele relevante.

Articolul 31 alineatul (1) din Legea privind asigurările sociale nr. 59(1)/2010 prevede în 
continuare că nicio persoană nu are dreptul să primească indemnizație de șomaj pentru 
primele trei zile de la încetarea contractului de muncă. Persoanele care dețin o asigurare 
facultativă aferentă perioadei în care au lucrat pentru un angajator cipriot într-o țară terță, alta 
decât un stat membru al SEE sau Elveția, nu au dreptul să primească indemnizație de șomaj 
pentru primele 30 de zile de la încetarea contractului de muncă.

În conformitate cu articolul 2 din Legea nr. 59(1)/2010, țară terță înseamnă o țară alta decât 
Elveția, statele membre ale UE și statele semnatare ale Acordului privind SEE.
Autoritățile din Cipru au confirmat că legislația cipriotă nu prevede nicio situație în care 
perioada de așteptare până la plata indemnizațiilor de șomaj este de trei luni.
Din informațiile de mai sus reiese că legislația cipriotă prevede o perioadă de așteptare mai 
lungă pentru persoanele care dețin o asigurare facultativă aferentă perioadei în care au lucrat 
pe teritoriul țărilor terțe, cu excepția statelor membre ale SEE și a Elveției. Prin urmare, 
această perioadă nu se aplică persoanelor care și-au exercitat dreptul de liberă circulație în 

                                               
1 A se vedea, în acest sens, cauza C-124/99 Borawitz, Rec., 2000, p. I-7293, punctele 25-27 și jurisprudența 
menționată în cadrul acesteia.
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Uniunea Europeană.
Autoritățile cipriote au subliniat că, fără nicio excepție, perioada de așteptare aplicată tuturor 
persoanelor care au dreptul la indemnizații de șomaj în Cipru, inclusiv lucrătorilor migranți ai 
UE, este de 3 zile. În acest context, situația prezentată de petiționar evidențiază o aplicare 
defectuoasă a legislației cipriote, care ar fi trebuit să fie soluționată cu sprijinul autorităților 
naționale competente.

Concluzii

Având în vedere informațiile de mai sus, serviciile Comisiei consideră că legislația cipriotă nu 
prevede o condiție discriminatorie conform căreia s-ar aplica perioade de așteptare diferite în 
cazul lucrătorilor care și-au exercitat dreptul de liberă circulație în cadrul UE, și că, prin 
urmare, persoanele care se deplasează în cadrul UE se bucură de aceleași drepturi și au 
aceleași obligații în temeiul legislației cipriote ca și resortisanții ciprioți.


