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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0665/2005, adresată de Anastasia Petala (de naţionalitate greacă), 
relativă la implementarea neadecvată de către Grecia a Directivei 
1999/70/CE a Consiliului privind Acordul-cadru asupra contractelor de 
muncă pe durată determinată încheiat de ETUC, UNICE şi CEEP.

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara îşi exprimă îngrijorarea privind nepunerea în aplicare până în prezent, de către 
Grecia, a directivei susmenţionate, în special ca urmare a legislaţiei recent adoptate de Grecia, 
în conformitate cu care contractele pe durată determinată pot fi transformate în contracte pe 
durată nedeterminată numai în cazul angajaţilor care au lucrat 24 de luni la acelaşi angajator 
la data intrării în vigoare a legii. Petiţionara solicită Parlamentului European să ia măsuri în 
vederea aplicării imediate a directivei în Grecia, pentru a se asigura că angajaţii de 
naţionalitate greacă aflaţi sub contract pe durată determinată se bucură de tratament egal şi 
primesc contractele de muncă la care au dreptul în conformitate cu legislaţia UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
[articolul 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul provizoriu al Comisiei, primit la 28 martie 2006.

Cadru general şi plângere

Petiţionara a fost angajată printr-o serie de contracte de muncă succesive, pe durată 
determinată de câte un an, de către o organizaţie din Grecia care activează în sectorul public, 
ca femeie de serviciu, în perioada 15 ianuarie 1999 – 14 ianuarie 2003, şi curier, în perioada 2 
februarie 2004 – 31 decembrie 2004. Petiţionara consideră că munca ei corespundea nevoilor 
fixe şi permanente ale organizaţiei şi că natura activităţii sale a fost, de la început, de angajat 
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aflat sub contract pe durată nedeterminată. 

Petiţionara se referă la transpunerea, în Grecia, a Directivei 1999/70/CE privind contractele de 
muncă pe durată determinată şi se plânge că nu este posibilă transformarea contractelor sale 
pe durată determinată într-un contract pe durată nedeterminată în condiţiile Decretului 
prezidenţial 164/2004 şi că transpunerea întârziată a directivei în Grecia a avut ca rezultat 
privarea sa de drepturile sale de muncă şi asigurare, diminuând nivelul existent de protecţie a 
lucrătorilor faţă de acela introdus de Directiva 1999/70/CE. 

Comentariile Comisiei

Clauza 5 a Acordului-cadru anexat Directivei 1999/70/CE privind contractele de muncă pe 
durată determinată obligă statele membre să adopte măsuri care să prevină abuzurile generate 
de încheierea succesivă a unor contracte pe perioadă determinată. Unul din modurile de 
prevenire a unor astfel de abuzuri îl reprezintă introducerea de măsuri privind transformarea 
contractelor pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată. Totuşi, directiva nu 
cere transformarea contractelor pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată, 
atâta timp cât există alte măsuri de prevenire a abuzurilor. Aşa cum Comisia a afirmat în 
numeroase ocazii, faptul că în sectorul public din Grecia nu este posibilă transformarea 
contractelor pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată nu este în sine 
incompatibil cu directiva.

În conformitate cu Clauza 8 alineatul (3) a Acordului-cadru anexat directivei, implementarea 
acordului nu va constitui un temei valid pentru reducerea nivelului general de protecţie a 
lucrătorilor în domeniul aflat sub incidenţa acestuia. Comisia nu are informaţii concludente, 
nici prin intermediul acestei petiţii, nici prin alte mijloace, care să indice faptul că adoptarea 
Decretului 164/2004 ar fi diminuat nivelul general de protecţie a lucrătorilor în sensul Clauzei 
8 alineatul (3) a Acordului-cadru anexat directivei. 

Concluzii

Comisia nu consideră că această petiţie aduce schimbări asupra evaluării sale privind 
transpunerea Directivei 1999/70/CE în Grecia şi, de aceea, propune ca petiţia să fie închisă.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 28 februarie 2007

Referitor şi la petiţia nr. 930/2002, petiţia nr. 233/2003, petiţia nr. 336/2003, petiţia nr. 
669/2003, petiţia nr. 296/2004, petiţia nr. 356/2004, petiţia nr. 460/2005, şi petiţia nr. 
665/2005.

La 4 iulie 2006, Curtea Europeană de Justiţie a dat verdictul în cazul C-212/04 Adeneler în 
care un tribunal din Grecia adresa întrebări cu privire la interpretarea şi efectele Directivei 
1999/70/CE din perspectiva anumitor prevederi din Decretul prezidenţial 81/2003. Curtea a 
stabilit că existau probleme în legătură cu unele prevederi ale acelui decret. Comisia 
constatase şi ea anterior aceste probleme şi, în 2004, informase autorităţile greceşti în 
consecinţă. Prevederile controversate din Decretul 81/2003 au fost amendate prin Decretele 
prezidenţiale 164/2004 şi 180/2004. Trebuie adăugat că verdictul Curţii Europene de Justiţie 
în cazul Adeneler a confirmat poziţia pe care Comisia o expusese deja Comisiei pentru petiţii 
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în mai multe rânduri: Directiva 1999/70/CE cere statelor membre să introducă măsuri pentru a 
preveni abuzurile create de contractele succesive, dar nu impune transformarea contractelor 
pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată atâta vreme cât există alte măsuri 
eficace pentru prevenirea abuzurilor. 

Comisia consideră că astfel de măsuri s-au introdus prin Decretele prezidenţiale 164/2004 şi 
180/2004. Drept urmare, toate reclamaţiile în cauză adresate Comisiei cu privire la 
transpunerea în Grecia a Directivei 1999/70/CE privind contractele de muncă pe durată 
determinată prin cele trei Decrete prezidenţiale, 81/2003 din 2 aprilie 2003, 164/2004 din 19 
iulie 2004 şi 180/2004 din 23 august 2004, au fost declarate închise. 

În afară de aceasta, se cuvin menţionate următoarele două elemente cu privire la aplicarea 
practică şi punerea în execuţie a legislaţiei greceşti care transpune Directiva 1999/70/CE. 

1) După ce reclamaţiile au fost declarate închise, Comisia a primit informaţii despre ultimele 
evoluţii înregistrate în Grecia pe această temă. Acestea arătau că, în multe cazuri, 
tribunalele au decis transformarea contractelor pe durată determinată din sectorul public în 
contracte pe durată nedeterminată, dar că autorităţile administrative şi financiare au refuzat 
să execute aceste decizii. Pe de-o parte, un refuz al autorităţilor de a transforma contractele 
pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată nu înseamnă neapărat că 
autorităţile greceşti nu au aplicat corect directiva. Pe de altă parte, dacă tribunalele au 
stabilit că singura soluţie eficace de care dispun este transformarea contractelor pe durată 
determinată în contracte pe durată nedeterminată, refuzul de a executa aceste decizii ar 
ridica o problemă în ceea ce priveşte aplicarea Directivei 1999/70/CE, în măsura în care 
deciziile se referă la cazuri intrând sub incidenţa acesteia. 

2) Mai este şi problema mai generală legată de legislaţia specială cu privire la punerea în 
execuţie a unor măsuri interimare împotriva statului şi a sectorului public în ansamblu, în 
ceea ce priveşte, de exemplu, transformarea contractelor pe durată determinată. Aceasta 
este legată de problemele semnalate în petiţia nr. 455/2005. 

Comisia examinează în continuare problemele menţionate mai sus şi a solicitat informaţii 
suplimentare autorităţilor greceşti în acest scop. Această examinare va permite Comisiei să 
evalueze sistemul instituit de autorităţile greceşti spre a asigura aplicarea şi punerea în 
execuţie a legislaţiei naţionale care transpune Directiva 1999/70/CE.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 19 decembrie 2007

Cadru general şi plângere

Petiţionara a fost angajată printr-o serie de contracte de muncă succesive, pe durată 
determinată, de către Organizaţia pentru Educaţie şi Formare, ca femeie de serviciu, în 
perioada ianuarie 1999-ianuarie 2003. Ulterior, a fost angajată curier de aceeaşi organizaţie, în 
baza unui contract pe durată determinată, în perioada februarie–decembrie 2004.  

Petiţionara susţine că, de la început, aceste contracte aveau să răspundă nevoilor constante şi 
permanente ale angajatorului şi că încadrarea ar fi trebuit să fie pe o durată nedeterminată.  
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Comentariile Comisiei

Clauza 5 a Acordului-cadru anexat Directivei 1999/70/CE privind contractele de muncă pe 
durată determinată obligă statele membre să adopte măsuri care să prevină abuzurile generate 
de încheierea succesivă a unor contracte pe perioadă determinată. Unul din modurile de 
prevenire a unor astfel de abuzuri îl reprezintă introducerea de măsuri privind transformarea 
contractelor pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată. 

Totuşi, directiva nu cere transformarea contractelor pe durată determinată în contracte pe 
durată nedeterminată, atâta timp cât există alte măsuri de prevenire a abuzurilor. La 4 iulie 
2006, când a dat verdictul în cazul C-212/04 Adeneler, Curtea Europeană de Justiţie a 
confirmat ceea ce Comisia explicase deja Comisiei pentru petiţii în mai multe rânduri: 
Directiva 1999/70/CE cere statelor membre să adopte măsuri care să prevină abuzurile 
generate de încheierea succesivă a unor contracte, însă directiva nu cere transformarea 
contractelor de muncă pe perioadă determinată în contracte de muncă pe perioadă 
nedeterminată, atâta timp cât există alte măsuri de prevenire a abuzurilor.

În conformitate cu Clauza 8 alineatul (3) a Acordului-cadru anexat directivei, implementarea
acordului nu va constitui un temei valid pentru reducerea nivelului general de protecţie a 
lucrătorilor în domeniul aflat sub incidenţa acestuia. 

Prima legislaţie de punere în aplicare din Grecia, care a intrat în vigoare la 2 aprilie 2003, nu a 
fost satisfăcătoare în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a abuzurilor generate de 
încheierea succesivă a unor contracte de muncă pe perioadă determinată. Cu toate acestea, la 
19 iulie 2004, Grecia a emis un nou decret care se aplica sectorului public. În afară de 
transformarea anumitor contracte pe perioadă determinată în posturi permanente, regula 
generală este aceea că contractele pe durată determinată care depăşesc durata maximă sunt 
declarate nule şi neavenite, presupunând compensaţii pentru lucrători şi sancţiuni pentru 
angajatori. 

În opinia Comisiei, cele mai recente Decrete prezidenţiale, şi anume 164/2004 şi 180/2004,
aplică cerinţele directivei.

Aplicarea în practică a directivei şi aplicarea aranjamentelor tranzitorii au fost foarte 
complicate, iar serviciile responsabile ale Comisiei intenţionează să le scrie din nou 
autorităţilor elene, pentru a solicita o clarificare în legătură cu aplicarea acestor prevederi 
pentru perioada 2002-2004, din perspectiva celei mai recente hotărâri a înaltei curţi elene.

În plus, mai multe tribunale elene au adresat întrebări Curţii Europene de Justiţie pentru o 
audiere preliminară (C-378/07 – C-380/07). Aceste întrebări nu au legătură cu măsurile de 
prevenire a abuzurilor generate de contractele succesive (pe o durată determinată), ci se referă 
la situaţia lucrătorilor cu contracte unice pe durată determinată, care răspund unor nevoi 
constante şi permanente. Acordul-cadru anexat Directivei 1999/70/CE nu cere adoptarea unor 
măsuri pentru a preveni abuzurile generate de contractele unice, decât în cazul contractelor 
succesive. Tribunalul competent din Grecia a invitat Curtea Europeană de Justiţie să verifice
dacă legea elenă privind transpunerea cerinţelor directivei reprezintă, de fapt, o diminuare a 
nivelului de protecţie acordat lucrătorilor pe durată determinată în baza unor contracte unice 
pe durată determinată, care răspund unor nevoi constante şi permanente.



CM\702313RO.doc 5/5 PE372.079v01-00
Traducere externă

RO

Concluzii

În opinia Comisiei, prin Decretele prezidenţiale 164/2004 şi 180/2004, au fost introduse 
măsuri necesare punerii în aplicare a Directivei 1999/70/CE. Această petiţie nu prezintă
niciun element care ar schimba opinia Comisiei cu privire la transpunerea corectă a Directivei 
1999/70/CE.  

În ceea ce priveşte interpretarea Directivei 1999/70/CE într-o situaţie similară aceleia 
menţionate de petiţionară, Comisia aşteaptă rezultatele în cauzele C-378/07, C-379/07 şi C-
380/07, aflate în prezent înaintea Curţii Europene de Justiţie.


