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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0267/2012, adresată de József Darányi, de cetățenie maghiară, 
privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 0474/2012, adresată de Károly Katus, de cetățenie maghiară, în 
numele „Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom”, însoțită de 1860 de 
semnături, privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 0479/2012, adresată de L.G.T, de cetățenie maghiară, privind 
eliminarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 0483/2012, adresată de Attila Fazekas, de cetățenie maghiară, 
privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 0625/2012 adresată de către Csaba Nyakó, de cetățenie maghiară, 
privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 0762/2012 adresată de Flórián Koczka, de cetățenie maghiară, 
privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 1144/2012, adresată de István Balogh, de cetățenie maghiară, 
privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 1261/2012, adresată de László Kuti, de cetățenie maghiară, în 
numele „Knoe Association” (asociație de protejare a intereselor persoanelor 
care au ales pensionarea anticipată), privind noua lege a Ungariei privind 
pensiile anticipate

1. Rezumatul petiției nr. 267/2012
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Petiționarul a lucrat ca polițist de frontieră până în 2008, când s-a făcut restructurarea 
serviciului de securitate la frontieră și a fost obligat să se pensioneze anticipat. Prin 
Actul CLXVII privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată, care a fost adoptat în 
noiembrie 2011, pensia sa anticipată a fost sistată și înlocuită cu o „indemnizație de serviciu”, 
care poate fi clasificată ca o formă de asistență socială și, prin urmare, poate fi diminuată sau 
sistată. Petiționarul consideră astfel că actul respectiv încalcă drepturile fundamentale și 
contravine legislației Uniunii Europene.

Rezumatul petiției nr. 474/2012

Petiționarul explică faptul că Parlamentul maghiar a adoptat în noiembrie 2011 Actul CLXVII 
privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată pentru personalul din cadrul forțelor 
armate și poliției. Petiționarul consideră că actul respectiv încalcă dreptul comunitar (dreptul 
la proprietate, interzicerea discriminării, principiul neretroactivității, dreptul la proceduri 
administrative și judiciare corecte) și solicită Parlamentului European să revizuiască actul 
CLXVII și să inițieze demersuri împotriva Ungariei în fața Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.

Rezumatul petiției nr. 479/2012

Petiționarul relatează că în 2009 s-a pensionat la vârsta de 50 de ani, după 33 de ani de 
serviciu, beneficiind de o pensie de serviciu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
la data respectivă pentru personalul din armată și poliție. Guvernul actual a modificat 
constituția în mai 2011 și a transformat pensiile de serviciu în ajutoare sociale. Petiționarul 
menționează că nu există o posibilitate viabilă de recurs, deoarece persoana care a depus 
amendamentul la Constituție a fost ulterior numită la Curtea Constituțională. Petiționarul 
solicită Parlamentului European să inițieze demersuri împotriva Ungariei în fața Curții de 
Justiție a Uniunii Europene

Rezumatul petiției nr. 483/2012

Petiționarul critică Actul CLXVII privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată 
pentru personalul din cadrul forțelor armate și ale poliției, adoptat de parlamentul maghiar în 
noiembrie 2011. Acesta a trebuit să se pensioneze în 2010 din cauza deteriorării stării sale de 
sănătate. Începând cu 1 ianuarie 2012, pensia sa a fost înlocuită cu un ajutor social. 
Petiționarul consideră că actul îi încalcă drepturile fundamentale.

Rezumatul petiției nr. 625/2012

Petiționarul a lucrat în cadrul forțelor de poliție și până în prezent a fost acoperit de 
dispozițiile Actului XLIII din 1996 privind condițiile de muncă aplicabile membrilor forțelor 
armate. Acest act a fost modificat de mai multe ori în ultimii ani. Actul legislativ CLXVII 
privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată pentru membrii forțelor armate și ai 
forțelor de poliție a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012. Petiționarul critică noul act și 
consideră că acesta violează dreptul comunitar, citând Directiva nr. 2002/14/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru general de informare și 
consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană. 
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Rezumatul petiției nr. 762/2012

Petiționarul se opune Actului CLXVII adoptat de Parlamentul ungar în noiembrie 2011 
privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată pentru personalul din cadrul forțelor 
armate și al poliției începând cu 1 ianuarie 2012 și înlocuirea acestora cu beneficii sociale 
care, prin natura lor, nu oferă nicio garanție. Petiționarul consideră că drepturile sale 
fundamentale au fost încălcate prin această legislație și, prin urmare, solicită asistență din 
partea Parlamentului European. 

Rezumatul petiției nr. 1144/2012

Petiționarul relatează că, la 1 ianuarie 2012, pensia de serviciu din Ungaria a fost înlocuită cu 
o pensie cu un cuantum mult mai redus. Foștii beneficiari au fost informați de această 
modificare prin scrisoare, fără revocarea sau modificarea deciziei judiciare care a stat la baza 
determinării cuantumului pensiei. Persoanele afectate de decizia din 2012 au depus plângere 
și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Petiționarul consideră că îi sunt încălcate 
drepturile prevăzute la articolele 17, 21 și 47 din Carta drepturilor fundamentale.

Rezumatul petiției nr. 1261/2012

Petiționarul critică Actul CLXVII de eliminare a sistemelor de pensionare anticipată pentru 
personalul din cadrul forțelor armate și ale poliției, adoptat de parlamentul maghiar în 
noiembrie 2011. Petiționarul raportează că numeroși membri ai asociației au fost obligați de 
guvernul maghiar să se pensioneze anticipat, ca urmare a mai multor reorganizări și reduceri 
de personal. În temeiul aceste legi, persoanele care s-au pensionat anticipat nu mai sunt 
considerate pensionari, iar pensiile lor au fost înlocuite cu o asistență socială, care poate fi 
anulată, redusă sau impozitată în orice moment. 

Negocierile care au precedat adoptarea acestei noi legi s-au desfășurat numai cu unele 
sindicate, care nu reprezintă interesele pensionarilor. Legea stipulează, de asemenea, că, 
pentru a stabili temeiul opririi plăților, datele cu caracter personal ale cetățenilor care primesc 
pensii anticipate pot fi comunicate biroului pentru caziere judiciare, astfel încât datele lor să 
fie comparate cu datele infractorilor condamnați. Petiționarul crede că această lege contravine 
drepturilor fundamentale ale cetățenilor, precum dreptul de proprietate, dreptul la o cale de 
atac eficientă și dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iunie 2012 (petiția nr. 267/2012), la 7 septembrie 2012 (petiția 
nr. 474/2012), la 10 septembrie 2012 (petițiile nr. 479/2012 și nr. 483/2012), la 
19 septembrie 2012 (petiția nr. 625/2012), la 11 octombrie 2012 (petiția nr. 762/2012), la 
20 decembrie 2012 (petiția nr. 1144/2012) și la 21 ianuarie 2013 (petiția nr. 1261/2012). 
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Aceste petiții se referă la desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria.
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Petiționarii au lucrat în cadrul forțelor armate sau forțelor de poliție și au fost acoperiți, până 
la începutul anului 2012, de dispozițiile Actului XLIII din 1996 privind condițiile de muncă 
aplicabile membrilor forțelor sus-menționate. Acest act a fost modificat de mai multe ori în 
ultimii ani. Actul legislativ CLXVII din 2011 privind eliminarea sistemelor de pensionare 
anticipată pentru membrii forțelor armate și ai forțelor de poliție a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 2012. 

Petiționarii susțin că noul act a desființat o serie de drepturi (dobândite) și a dezavantajat în 
mod semnificativ angajații și sindicatele în relație cu angajatorul lor (anterior). Ei susțin că 
actul a înlocuit „pensia de serviciu” pe care aceștia au primit-o până în 2012 cu un ajutor 
social de altă natură juridică.

Atunci când s-au alăturat forțelor, se pare că petiționarii s-au bucurat de un statut special al 
funcționarilor publici în temeiul vechiului act, care a inclus următoarele drepturi și privilegii 
ce au fost desființate de noul act:

 o vârstă de pensionare mai mică cu cinci ani față de vârsta națională de pensionare;
 posibilitatea de a părăsi locul de muncă în cazul în care funcția este desființată în 

interesul serviciului, angajatul refuză noua funcție și a dobândit drepturile de pensie 
solicitate;

 pensia de serviciu după 25 de ani de serviciu (și anume, conceptul de „pensie de 
serviciu” a fost desființat) , al cărei cuantum a fost stabilit în temeiul vechiului act;

 pensia de invaliditate ca urmare a unei pierderi de 67 % din capacitatea de muncă, 
indiferent de numărul anilor de serviciu, al cărei cuantum a fost stabilit în temeiul 
vechiului act;

 pensia de serviciu ca urmare a unui accident de muncă, al cărei cuantum a fost stabilit 
în temeiul vechiului act;

 sistemele de pensii și de asigurare pentru soți/soții și persoanele aflate în întreținere;
 „al treisprezecelea” salariu (desființat prin Actul CX din 2008) și
 bonurile de masă/indemnizațiile de hrană (desființate prin Actul CXLI din 2009).

În plus, noul act a modificat în mod considerabil dispozițiile privind sindicatele: 

 nu mai este necesar ca forțele armate/de poliție să notifice și să coopereze cu 
sindicatele;

 nu mai este necesar ca forțele armate/de poliție să asigure condiții de funcționare 
(utilizarea gratuită a spațiilor de birouri, disponibilitatea spațiului pentru postarea de 
notificări în zonele de servicii etc.) pentru sindicate;

 procedura de reclamații a fost desființată. În temeiul vechiului act această procedură a 
permis sindicatelor să conteste măsurile pe care le consideră a fi ilegale. Inițierea unei 
proceduri de reclamații avea puterea de a stopa punerea în aplicare a unei măsuri 
ilegale, în așteptarea unei hotărâri definitive, obligatorii din punct de vedere juridic, în 
cauza respectivă;

 cotizațiile sindicale nu mai pot fi deduse din salariile angajaților;
 orele dedicate activității sindicale nu mai pot fi revendicate și sunt, de asemenea, 

deduse din salariile angajaților;
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 sindicatelor le este interzis să facă parte din comitetul care reprezintă interesele 
sectoriale

 libertatea de exprimare a angajaților care se adresează în numele unui sindicat este 
limitată atunci când se referă la „fapte, date, informații și soluții care încalcă interesele 
legitime ale forțelor armate” – care constituie toate categorii subiective. Această 
dispoziție limitează grav competențele sindicatelor. Petiționarul este îngrijorat că 
această petiție ar putea fi considerată drept o încălcare a noii legislații.

Petiționarii consideră că noul act încalcă legislația Uniunii, în diferite aspecte: 

 preambul, articolele 2, 6, 9, și 21 din versiunea consolidată a Tratatului privind 
Uniunea Europeană;

 preambul, articolele 12, 17, 21 și 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene;

 Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui 
cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din CE.

Observațiile Comisiei/analiză

Petiționarii critică mai multe dispoziții care modifică legislația anterioară din Ungaria într-o 
serie de domenii. Comisia evaluează conformitatea acestor modificări cu legislația Uniunii, 
după cum urmează:

- În ceea ce privește încălcarea Directivei 2002/14/CE1

Directiva sus-menționată prevede informarea și consultarea reprezentanților lucrătorilor din 
întreprinderi2 și/sau unități3. Această informare și consultare acoperă, printre altele, deciziile 
care pot să ducă la modificări importante în organizarea muncii sau în relațiile contractuale4.

Cu toate acestea, în conformitate cu articolele 2 și 3, Directiva 2002/14/CE nu reglementează 
administrația publică și, prin urmare, nu se aplică forțelor de poliție. 

- În ceea ce privește presupusa încălcare a articolului 6 din TUE și Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene

În conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), Comisia Europeană nu deține competențe generale de a interveni 
în cazuri de presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale. Aceasta poate interveni numai 
dacă este vorba despre un aspect referitor la dreptul Uniunii Europene. Astfel, articolul 51 din 
Carta drepturilor fundamentale a UE prevede faptul că dispozițiile sale se adresează 
instituțiilor UE și statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul 
                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML.
2Prin „întreprindere” se înțelege o întreprindere publică sau privată care desfășoară o activitate economică, cu 
scop lucrativ sau nu, situată pe teritoriul statelor membre; a se vedea articolul 2 litera (a) din directivă.
3Prin „unitate” se înțelege o unitate de exploatare definită în conformitate cu legislația și practicile naționale, 
situată pe teritoriul unui stat membru, în care se desfășoară o activitate economică în mod continuu cu resurse 
umane și materiale; a se vedea articolul 2 litera (b) din directivă.
4A se vedea articolul 4 alineatul (2) litera (c) din directivă.
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Uniunii Europene. 

Aceste petiții se referă la acte emise de autoritățile naționale maghiare. Prin urmare, carta se 
aplică numai dacă aceste acte sunt acte de punere în aplicare a legislației UE. Se pare că nu 
este cazul aici, în ceea ce privește următoarele aspecte:

 Nu există o legislație a UE care să reglementeze în mod specific remunerația. În 
special, UE nu are competența de a legifera această chestiune în temeiul capitolului 
privind dispozițiile sociale din tratat, deoarece articolul 153 alineatul (5) din TFUE1

prevede că aceste dispozițiile prezentului articol nu se aplică remunerației. Prin 
urmare, aspectele precum „al treisprezecelea” salariu și/sau bonurile de 
masă/indemnizațiile de hrană continuă să fie reglementate de organele legislative 
naționale și nu fac obiectul legislației Uniunii.

 De asemenea, nu există nicio legislație specifică a Uniunii cu privire la sindicate. 
Articolul 153 alineatul (5) din TFUE prevede că dispozițiile prezentului articol nu se 
aplică dreptului de asociere. Prin urmare, chestiunile precum cele incluse în noul act 
cu privire la sindicate continuă să fie reglementate de organele legislative naționale și 
nu fac obiectul legislației Uniunii.

 În plus, în conformitate cu articolul 153 alineatul (4) din TFUE, statele membre sunt 
responsabile de definirea principiilor fundamentale ale sistemului lor de securitate 
socială, inclusiv a condițiilor pentru obținerea unei pensii. Legislația Uniunii prevede 
doar coordonarea sistemelor de securitate socială în legătură cu libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii2, ceea ce se pare că nu se aplică în cazul de față.

Directiva 2000/78/CE interzice discriminarea pe mai multe criterii, inclusiv vârsta, dar se 
aplică numai sistemelor de securitate ocupațională și nu celor obligatorii3.

- În ceea ce privește articolele 2, 9 și 21 din TUE

Articolele 2 (privind valorile Uniunii) și 9 (privind principiul democratic al egalității 
cetățenilor Uniunii) din TUE stabilesc principiile generale și se adresează Uniunii. Ele nu par 
a fi relevante în cazul de față, nici articolul 21 din TUE privind acțiunea externă a Uniunii.

- În ceea ce privește Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Comisia Europeană, în calitate de instituție a Uniunii Europene, nu are competențe în ceea ce 
privește procedurile Curții Europene a Drepturilor Omului și, prin urmare, nu este în măsură 
să adopte măsuri cu privire la această parte a petiției. Prin urmare, este la latitudinea 
petiționarilor să decidă – în cazul în care doresc acest lucru și după ce au utilizat toate căile de 
atac disponibile în Ungaria pentru a obține despăgubiri în cazul de față – să aducă cauza în 
fața organismelor competente ale Consiliului Europei, în special în fața Curții Europene a 

                                               
1„Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm.
2A se vedea, în acest sens, Regulamentele 883/2004 și 987/2009 la adresa: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=ro&intPageId=983.
3A se vedea considerentul 13 din 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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Drepturilor Omului1. 

Concluzii 

Se pare că legislația UE nu a fost încălcată în acest caz. Prin urmare, Comisia nu are 
competența de a interveni în numele petiționarilor cu această ocazie.

                                               
1http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions
.


