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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0930/2002, adresată de Maria Hortatou, de naționalitate elenă, în numele 
Asociației Agenților Contractuali OPAP AE, privind netransformarea contractelor de 
muncă pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată

1. Rezumatul petiției

Petiționara se plânge că, în Grecia, nu s-a pus în aplicare directiva comunitară privind 
transformarea tuturor contractelor de muncă pe durată determinată în contracte de muncă pe 
durată nedeterminată. Acest fapt generează denaturări și oamenii care au contracte pe durată 
determinată riscă să-și piardă slujba, chiar dacă lucrează de mulți ani.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 aprilie 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul provizoriu al Comisiei, primit la 7 octombrie 2003.

Petiționara se plânge că Directiva 99/70/CE privind munca pe durată determinată nu a fost 
aplicată corect în Grecia, de vreme ce contractele pe durată determinată, după ce au fost 
reînnoite de mai multe ori, nu sunt transformate în contracte pe durată nedeterminată.

Trebuie reamintit faptul că s-a înțeles în mod greșit că Directiva 99/70/CE privind acordul-
cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat de CES, UNICE și CEEP1 ar 
prevedea transformarea contractelor pe durată determinată în contracte permanente.

Ceea ce se spune în clauza 5 este că, pentru a preveni abuzurile generate de încheierea unor 
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contracte succesive pe durată determinată, statele membre trebuie să introducă cel puțin una 
dintre măsurile de mai jos:

1) motive obiective justificând reînnoirea acestor contracte;
2) durata totală maximă a contractelor succesive pe durată determinată;
3) numărul de reînnoiri ale contractelor de acest tip.

Prin urmare, limita contractelor succesive pe durată determinată care pot fi încheiate se 
stabilește de către fiecare stat membru după consultarea cu partenerii sociali. Este însă 
neapărat necesar ca măsurile introduse să fie suficient de eficace pentru a preveni abuzurile.

Grecia a transpus directiva în aprilie 2003. Serviciile Comisiei evaluează, în prezent, măsurile 
de transpunere adoptate de Grecia, inclusiv măsurile care s-au luat pentru prevenirea 
abuzurilor generate de contractele pe durată determinată.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 28 martie 2006

Directiva 1999/70/CE privind munca pe durată determinată ar fi trebuit să fie transpusă în 
legislația elenă până la 10 iulie 2002. Grecia a înștiințat ulterior Comisia că directiva a fost 
transpusă prin trei decrete prezidențiale adoptate în 2003 și 2004. Între timp, Comisia a primit 
o serie de scrisori și reclamații, iar Parlamentul European a primit o serie de petiții, toate 
expunând diferite nemulțumiri cu privire la transpunerea directivei în Grecia.

După o analiză atentă a decretelor adoptate de Grecia, a reclamațiilor primite și a altor 
informații disponibile, Comisia nu are în vedere inițierea procedurii privind încălcarea 
dreptului comunitar față de Grecia pentru netranspunerea Directivei 1999/70/CE privind 
munca pe durată determinată. Înainte ca reclamațiile să fie declarate închise, se va oferi prilej 
reclamanților individuali să-și expună pozițiile.

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

referitor și la petiția nr. 930/2002, petiția nr. 233/2003, petiția nr. 336/2003, petiția nr. 
669/2003, petiția nr. 296/2004, petiția nr. 356/2004, petiția nr. 460/2005, și petiția nr. 
665/2005.

La 4 iulie 2006, Curtea Europeană de Justiție a dat verdictul în cauza C-212/04 Adeneler în 
care un tribunal din Grecia adresa întrebări cu privire la interpretarea și efectele Directivei 
1999/70/CE din perspectiva anumitor prevederi din Decretul prezidențial 81/2003. Curtea a 
stabilit că existau probleme în legătură cu unele prevederi ale decretului în cauză. Comisia 
constatase și ea anterior aceste probleme și, în 2004, informase autoritățile elene în 
consecință. Prevederile controversate din Decretul 81/2003 au fost amendate prin decretele 
prezidențiale 164/2004 și 180/2004. Trebuie adăugat că verdictul Curții Europene de Justiție 
în cauza Adeneler a confirmat poziția pe care Comisia o expusese deja Comisiei pentru petiții 
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 atât timp cât există alte măsuri 
eficace pentru prevenirea abuzurilor.



CM\720291RO.doc 3/4 PE337.307rev.III
Traducere externă

RO

Comisia consideră că astfel de măsuri au fost introduse prin decretele prezidențiale 164/2004 
și 180/2004. Prin urmare, au fost declarate închise toate reclamațiile în cauză adresate 
Comisiei cu privire la transpunerea în Grecia a Directivei 1999/70/CE privind munca pe 
durată determinată prin cele trei decrete prezidențiale, 81/2003 din 2 aprilie 2003, 164/2004 
din 19 iulie 2004 și 180/2004 din 23 august 2004.

În afară de aceasta, se cuvin menționate următoarele două elemente cu privire la aplicarea 
practică și punerea în execuție a legislației elene care transpune Directiva 1999/70/CE:

1) După ce reclamațiile au fost declarate închise, Comisia a primit informații despre 
ultimele evoluții înregistrate în Grecia pe această temă. Acestea arătau că, în multe cazuri, 
instanțele au decis transformarea contractelor pe durată determinată din sectorul public în 
contracte pe durată nedeterminată, dar că autoritățile administrative și financiare au refuzat 
să execute aceste hotărâri. Pe de-o parte, un refuz al autorităților de a transforma 
contractele pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată nu înseamnă 
neapărat că autoritățile elene nu au aplicat corect directiva. Pe de altă parte, dacă instanțele
au stabilit că singura soluție eficace de care dispun este transformarea contractelor pe 
durată determinată în contracte pe durată nedeterminată, refuzul de a executa aceste 
hotărâri ar ridica o problemă în ceea ce privește aplicarea Directivei 1999/70/CE, în 
măsura în care deciziile se referă la cazuri intrând sub incidența acesteia. 

2) Mai este și problema mai generală legată de legislația specială cu privire la punerea în 
execuție a unor măsuri interimare împotriva statului și a sectorului public în ansamblu, în 
ceea privește, de exemplu, transformarea contractelor pe durată determinată. Aceasta este 
legată de problemele semnalate în petiția nr. 455/2005. 

Comisia examinează în continuare problemele menționate mai sus și a solicitat informații 
suplimentare autorităților elene în acest scop. Această examinare va permite Comisiei să 
evalueze sistemul instituit de autoritățile elene spre a asigura aplicarea și punerea în execuție a 
legislației naționale care transpune Directiva 1999/70/CE. 

6. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 17 aprilie 2008

Prima legislație de punere în aplicare din Grecia, care a intrat în vigoare la 2 aprilie 2003, nu a 
fost satisfăcătoare cu privire la măsurile pentru a preveni abuzurile contractelor succesive pe 
durată determinată. Grecia a anunțat ulterior Comisia că prevederile controversate din 
Decretul 81/2003 au fost modificate prin Decretul prezidențial 164/2004 care a intrat în 
vigoare la 19 iulie 2004 și a schimbat situația din sectorul public, precum și prin Decretul 
prezidențial 180/2004 din 23 August 2004 care viza sectorul privat.  

Directiva nu impune transformarea contractelor pe durată determinată în contracte pe durată 
nedeterminată atât timp cât există alte măsuri eficace pentru prevenirea abuzurilor.
La 4 iulie 2006, verdictul Curții Europene de Justiție în cauza C-212/04 Adeneler a confirmat 
ceea ce Comisia a expus Comisiei pentru petiții în mai multe rânduri: Directiva 1999/70/CE 
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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 atât timp cât există alte măsuri eficace pentru prevenirea abuzurilor.

Cu toate acestea, articolul 11 din Decretul prezidențial 164/2004 care s-a aplicat lucrătorilor 
din sectorul public prevede, de asemenea, transformarea în contracte pe durată nedeterminată 
pe o perioadă tranzitorie în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele 4 condiții: 

(a) durata totală a contractelor trebuie să atingă cel puțin 24 de luni până la intrarea 
în vigoare a prezentului decret indiferent de numărul de reînnoiri ale 
contractelor sau trebuie să existe cel puțin trei reînnoiri după începerea 
contractului inițial în scopul articolului 5 alineatul (1) din prezentul decret cu 
durata totală de angajare de cel puțin 18 luni pe o perioadă totală de 24 luni 
calculată de la data începerii contractului original; 

(b) perioada totală de angajare în conformitate cu alineatul (a) trebuie să se fi 
efectuat, în fapt, la aceeași organizație, în cadrul aceleiași activități profesionale 
sau a uneia similare și în aceleași condiții sau în condiții similare de angajare 
astfel cum au fost specificate în contractul inițial;… 

(c) contractul trebuie să fie legat direct de activitățile care se referă în mod direct la 
nevoile determinate și permanente ale organizației astfel cum au fost precizate 
de interesul public pe care îl servește organizația; 

(d) perioada totală de angajare în scopul alineatelor anterioare trebuie efectuată în 
regim full-time și part-time și respectând obligațiile identice sau similare celor 
specificate în contractul original… 

Concluzii

Ținând seama de faptul că

 Directiva 1999/70/CE nu prevede un drept de transformare în contracte pe durată
nedeterminată;

 Directiva este acum transpusă de către Grecia, care a prevăzut măsuri tranzitorii în 
perioada dintre termenul limită pentru tranziție și tranziția reală; 

Petiția nu pune nicio problemă cu privire la transpunerea corectă a Directivei 1999/70/CE.


