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AVIZ CONSULTATIV 
din 31 mai 2017 

cauza 29/17 
 

I. Motivul sesizării  
 

La data de 16 martie 2017 a parvenit sesizarea dnei M. A. prin care solicită Consiliului să se 
expună asupra următorului aspect:   

 Constituie tratament discriminatoriu pe criteriul de vârstă neavansarea în treapta 
de salarizare a persoanelor care și-au exercitat dreptul la pensie pentru limită de 
vârstă, comparativ cu angajații care nu au atins vârsta de pensionare ?  

 
II. Temeiul emiterii avizului consultativ 

 
Consiliul, conducându-se de art. 12 alin. (1) lit. a), i) din Legea cu privire la asigurarea egalității 
nr. 121 din 25.05.2012 și pct. 19 din Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru 
prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii nr. 298 din 21.12.2012, decide 
emiterea prezentului aviz consultativ.  

 
III. În concluzie, Consiliul notează următoarele 
 

3.1 Conform art. 2 din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 25 mai 2012 constituie 
discriminare directă tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în 
manieră mai puţin favorabilă decât tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă. Astfel, 
pentru a fi în prezența unei situații discriminatorii este necesară întrunirea cumulativă a 
următoarelor elemente: 

a) tratamentul mai puțin favorabil în exercitarea unui drept recunoscut de lege 
b) aplicat în comparație cu alte persoane cu care se află în situație analogică 
c) în baza unui criteriu protejat. 

3.2 Din informația comunicată, Consiliul stabilește că tratamentul mai puțin favorabil ar putea 
consta în neavansarea în treapta de salarizare a angajaților care și-au exercitat dreptul la 
pensie pentru limită de vârstă prin comparație cu angajații care nu au atins vârsta de 
pensionare. Consiliul precizează că principiul egalității are o întindere mult mai mare și nu 
trebuie privit doar din perspectiva unui drept încălcat. În unele circumstanțe putem vorbi 
despre existența unei fapte de discriminare în cazul în care tratamentul diferențiat vizează un 
interes legitim. Or, prin instituirea treptelor de salarizare, se creează un interes legitim al 
funcționarilor publici de a avansa succesiv în treptele salariale, sub rezerva întrunirii condițiilor 
stabilite de lege. Totodată, Consiliul notează că situația analogică a grupurilor deduse 
comparației trebuie privită prin prisma întrunirii criteriilor necesare pentru avansare în treaptă 
de salarizare.  

3.3 Examinând prevederile legislative incidente situației, Consiliul reține că, potrivit art. 42 alin. (5) 
din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 din 04.07.2008, la 
împlinirea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, funcţionarul 
public poate fi numit, la decizia persoanei/organului care are competenţă legală de numire în 
funcţie, pe perioade determinate, dar care cumulativ nu vor depăşi 5 ani, în aceeaşi funcţie 
publică, în funcţie echivalentă sau în funcţie de nivel inferior, primind pensia şi salariul 
conform legislaţiei. Prevederile art. 39 alin. (2) ale legii citate stipulează că salarizarea 
funcţionarilor publici se stabileşte în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei cu privire la 
salarizarea funcţionarilor publici. Conform art. 5 alin. (1) din Legea privind sistemul de 
salarizare a funcţionarilor publici nr. 48 din  22.03.2012, salariul total al funcționarului public 



pentru activitatea desfășurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, 
potrivit sarcinilor și atribuțiilor din fișa postului, este constituit din salariul de funcție, sporul 
pentru grad de calificare, grad special și rang diplomatic și plăți de stimulare. În continuare, 
art. 6 alin. (1) și alin. (5) al aceleiași legi notează că, pentru stabilirea salariilor de funcţie ale 
funcţionarilor publici în raport cu sarcinile şi atribuţiile funcţiei ocupate, se instituie 23 de grade 
de salarizare, iar  pentru diferenţierea salariului de funcţie în dependenţă de performanţa 
profesională individuală a funcţionarului public, în limitele gradului de salarizare stabilit se 
instituie trepte de salarizare. Trecerea funcţionarului public într-o treaptă de salarizare 
superioară se efectuează succesiv, fiind necesară întrunirea condițiilor stabilite la art. 4 alin. 
(9), alin. (10) și alin. (11) din Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr. 48 
din  22.03.2012, în special: a activat minimum un an în treapta de salarizare din care 
avansează şi a obţinut la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale cel puţin 
calificativul „bine” pentru avansarea în treptele II–VI şi, respectiv, minimum 2 ani pentru 
avansarea în treptele VII–IX; salariul de funcţie al funcţionarilor publici care au atins, în gradul 
respectiv de salarizare, treapta maximală de salarizare (V – pentru funcţionarii publici de 
conducere de nivel superior, IX – pentru funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii publici 
de execuţie) poate fi majorat cu 5% din trei în trei ani dacă performanţele profesionale 
individuale au fost apreciate cu calificativul „foarte bine” cel puţin de două ori în ultimii trei ani. 

3.4 Astfel, dacă ambele categorii de angajați, din poziția din care se găsesc, sunt eligibili pentru 
a avansa la o altă treaptă de salarizare, tratamentul aplicat ar trebui să fie similar, indiferent de 
vârsta funcționarului. Or, în situația analizată, vârsta nu poate să constituie acel factor  
obiectiv care să influențeze avansarea în treapta de salarizare.  

3.5 Cu toate acestea, Consiliul subliniază, că declararea unei situații ca fiind discriminatorie poate 
avea loc doar după examinarea în contradictoriu a tuturor circumstanțelor de fapt și de drept, 
inclusiv, a justificării prezentată de către persoana sau instituția (reclamatul) despre care se 
presupune că ar fi comis fapta discriminatorie. Prin această justificare reclamatul, referindu-se 
la un caz particular, poate să invoce și să probeze corespunzător: fie că presupusa victimă nu 
este într-o situație similară cu cea a grupului de comparație; fie că diferența de tratament se 
bazează pe un alt factor rezonabil, fără ca să aducă atingere unui criteriu de discriminare; fie 
că tratamentul diferențiat urmărește un scop legitim, iar măsura întreprinsă este proporțională 
scopului urmărit.   

3.6 În contextul celor expune, Consiliul notează că problematica invocată poate constitui o faptă 
de discriminare, doar în cazul în care măsura întreprinsă nu va putea fi justificată obiectiv și 
rezonabil. 
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