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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0703/2007, adresată de Mary Fitzpatrick, de naţionalitate 
irlandeză, privind presupusa încălcare în Irlanda a Directivei 1999/70/CE a 
Consiliului privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara se referă la o dispută personală cu un reprezentant al autorităţilor locale privind un 
contract de angajare pe durată determinată (trei ani), pe postul de arhivist bibliotecă, susţinând 
că, în două rânduri, contractul său nu a fost nici reînnoit, nici transformat într-un contract pe 
durată nedeterminată. Petiţionara face referire în acest caz la Directiva 1999/70/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 aprilie 2008

Directiva 99/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată încheiat
de ETUC, UNICE şi CEEP1 („directiva”) invită statele membre UE să ia măsuri în vederea 
prevenirii abuzurilor generate de utilizarea excesivă a contractelor pe durată determinată. În 
acest scop, acestea pot opta pentru introducerea unor motive obiective care să justifice 
reînnoirea contractelor, a unei durate totale maxime sau a unui număr maxim de reînnoiri ale
contractului de angajare sau ale relaţiei de muncă pe durată determinată.

Statele membre sunt obligate, în urma consultării cu partenerii sociali, să stabilească în ce 
condiţii contractele pe durată determinată sunt considerate „succesive” şi când acestea sunt 
considerate contracte pe durată nedeterminată. Directiva nu prevede contracte pe durată 
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nedeterminată lucrătorilor pe durată determinată. Acest fapt a fost confirmat de articolele (91) 
şi (92) din hotărârea Curţii Europe de Justiţie în cauza 212/04 Adeneler şi alţii1

91 În primul rând, trebuie remarcat faptul că acordul-cadru nu stabileşte obligaţia generală 
a statelor membre de a prevedea transformarea contractelor pe durată determinată în 
contracte cu durată nedeterminată şi nici nu prescrie condiţiile precise în care 
contractele de angajare pe durată determinată pot fi utilizate. 

92 Cu toate acestea, solicită statelor membre să adopte cel puţin una dintre măsurile 
enumerate la clauza 5 alineatul (1) literele (a) - (c) din acordul-cadru, care au ca scop 
prevenirea eficientă a utilizării abuzivă a contractelor de angajare sau a relaţiilor de 
muncă pe durată determinată succesive. 

Irlanda a transpus Directiva 1999/70/CE în ordinea juridică naţională prin intermediul Actului 
privind protecţia lucrătorilor din 2003 (Lucrul pe durată determinată). Această legislaţie 
naţională impune o durată maximă de 4 ani şi un număr maxim de 2 reînnoiri ale contractelor 
pe durată determinată ale lucrătorilor şi, de asemenea, prevede reînnoiri ulterioare ale 
contractului atunci când există motive obiective care să justifice o astfel de reînnoire. 
Legislaţia irlandeză prevede, de asemenea, că încălcarea cerinţelor conduce la considerarea 
unui contract ca fiind pe durată nedeterminată. 

Concluzie

Având în vedere cele mai sus menţionate, serviciile Comisiei nu au nici un motiv să considere 
că punerea în aplicare a Directivei 1999/70/CE în Irlanda prin dispoziţiile mai sus menţionate 
din Actul privind protecţia lucrătorilor din 2003 (Lucrul pe durată determinată) nu este în 
conformitate cu directiva. 

În principiu, le revine autorităţilor naţionale competente să asigure aplicarea corectă a 
legislaţiei naţionale de transpunere a legislaţiei UE, iar petiţionarul a înaintat deja o reclamaţie 
serviciului Comisarului pentru Drepturile Omului, autoritatea relevantă competentă în 
domeniu.
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