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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1046/2007,adresată de Lilia Giousoupova, de naționalitate elenă, 
privind netranspunerea de către Grecia a Directivei 1999/70/CE a Consiliului 
din 28 iunie 1999 privind Acordul-cadru referitor la contractele de muncă pe 
durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP

1. Rezumatul petiției 

Petiționara, de profesie violonistă, declară că Orchestra de Stat din Atena nu a transpus 
directiva menționată mai sus în legătură cu condițiile sale de muncă. De asemenea, aceasta
precizează că din 1995 este angajată pe bază de contracte pe durată determinată, ceea ce, în 
conformitate cu reglementarea actuală, permite evitarea transformării unui contract pe durată 
determinată într-unul permanent. Prin urmare, petiționara solicită intervenția Parlamentului 
European pentru a asigura în acest caz punerea în aplicare neîntârziată a directivei, astfel încât 
să i se poată garanta un tratament egal, precum și condițiile de muncă la care are dreptul prin 
legislația comunitară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
temeiul articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008.

Petiția

Petiționara a fost angajată pe baza mai multor contracte pe durată determinată ca muziciană în 
cadrul Orchestrei de Stat din Atena între anii 1995-2004. Petiționara susține că statul elen a 
încălcat legislația comunitară, având în vedere următoarele:

(a) activitatea în care era implicată răspundea cerințelor permanente ale angajatorului și 
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nu era temporară sau specială. 

(b) întârzierea Greciei de a transpune Directiva 99/70/CE

(c) măsurile tranzitorii introduse datorită transpunerii întârziate prevedeau cerința 
„arbitrară și convențională” conform căreia lucrătorii cu contract pe durată determinată 
trebuiau să dețină un contract valabil în momentul intrării în vigoare a legislației elene (19 
iulie 2004) sau în ultimele 3 luni, condiție „care nu era în conformitate cu Directiva 
1999/70/CE”.

Decretul prezidențial 164/2004, care a intrat în vigoare la 19 iulie 2004, reprezintă 
instrumentul juridic relevant care a transpus Directiva 1999/70/CE privind Acordul-cadru 
referitor la contractele de muncă pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP. 
Decretul prezidențial 164/2004 se aplică în sectorul public din Grecia. Articolul 11 prevede 
dispoziții provizorii care stabileau 4 condiții, fiecare având un caracter obligatoriu, pentru 
deținătorii de contracte succesive pe durată determinată cu scopul de a transforma contractele 
în contracte de muncă permanente, inclusiv cerința de a avea un contract în momentul intrării 
în vigoare a Decretului prezidențial 164/2004 sau de a avea un contract care a expirat în 
ultimele 3 luni. 

Comisia a examinat aceste fapte ca reprezentând o plângere oficială. 

Observațiile Comisiei 

Directiva 1999/70/CE nu prevede nicio restricție cu privire la tipul de muncă pentru care pot 
fi încheiate contracte de muncă pe o perioadă determinată. Nu există nicio cerință conform 
căreia munca ar trebui să fie temporară sau de natură specială. Faptul că petiționara consideră 
că activitatea sa răspundea necesităților permanente ale angajatorului nu constituie o problemă 
în ceea ce privește legislația comunitară în general și Directiva 1999/70/CE în special.

În ceea ce privește transpunerea cu întârziere a legislației comunitare, ar trebui reamintit 
faptul că Grecia a transpus Directiva 1999/70/CE și, în consecință, nu ar fi foarte utilă 
demararea procedurii privind încălcarea dreptului comunitar pe motive de transpunere cu 
întârziere. 

Curtea a confirmat faptul că directiva nici „nu prevede o obligație generală pentru statele 
membre de a asigura transformarea contractelor de muncă pe durată determinată în contracte 
pe durată nedeterminată și nici nu prevede condițiile precise în temeiul cărora contractele de 
muncă pe durată determinată pot fi utilizate”1. Măsurile tranzitorii sunt măsuri unice
disponibile în cazul persoanelor care au avut în special contracte pe durată determinată în 
ultimii 2 ani de la termenul limită de transpunere. Cerințele de a profita de măsurile prevăzute 
la articolul 11 din Decretul prezidențial 164/2004 sunt în conformitate cu dispozițiile de 
prevenire a utilizării abuzive a contractelor pe durată determinată de la articolul 5 și 6 din 
Decretul prezidențial 164/2004, chiar dacă acestea nu sunt întemeiate direct pe directiva în 
cauză. 

                                               
1      Alineatul (91) C-212/04 Adeneler (JO C 212, 2.9.2006)



CM\738834RO.doc 3/3 PE411.978v01-00

RO

Curtea a susținut la alineatul (92) din hotărârea C-268/06 Impact că „un stat membru 
acționând în exercitarea puterii ca angajator public nu poate adopta măsuri care nu sunt în 
conformitate cu obiectivul directivei și al acordului-cadru în ceea ce privește prevenirea 
utilizării abuzive a contractelor pe perioadă determinată, …aferente perioadei cuprinse între 
data expirării termenului de transpunere a Directivei 1999/70 și data intrării în vigoare a 
legislației menționate”. Instanțele naționale ar trebui să se întrebe dacă statul elen ca și 
angajator, prin reînnoirea contractelor petiționarului după data de expirare a termenului de 
transpunere și prin finalizarea contractului acestuia în februarie 2004, știind că legislația va 
intra în vigoare în iulie 2004, a acționat contrar obiectivului urmărit de directivă. 

De asemenea, jurisprudența (C- 6/90 și C-9/90 Francovich și alții) prevede că cererile de 
despăgubire pot fi adresate de către un cetățean instanțelor naționale în vederea obținerii 
reparării de statul membru a prejudiciilor rezultate din netranspunerea legislației comunitare. 
Dacă petiționara consideră că a avut de suferit un prejudiciu din cauza netranspunerii de către 
Grecia a dispozițiilor acordului-cadru în legislația națională, inclusiv a măsurilor de prevenire 
a utilizării abuzive a contractelor succesive pe durată determinată, atunci aceasta ar trebui să 
intenteze o acțiune penală împotriva Greciei (statul) care acționează în exercitarea puterii ca 
angajator și pot fi obținute reparații dacă se solicită instanțelor elene daune Francovich.   

Concluzii

Având în vedere că 

 Clauza 5 din acordul-cadru anexat la Directiva 1999/70/EC, privind măsurile de 
prevenire a abuzului, a fost transpusă corect de Grecia prin Decretul prezidențial 
164/2004; 

 Deși Grecia a transpus directiva cu întârziere în ceea ce privește sectorul public, se 
împlinesc aproape 4 ani de la transpunerea acesteia;

 Directiva nu impune transformarea contractelor de muncă pe durată determinată în 
contracte pe durată nedeterminată și nici nu prevede condițiile precise în temeiul 
cărora pot fi utilizate contractele de muncă pe durată determinată,

petiția nu ridică nicio problemă privind transpunerea corectă a Directivei 1999/70/EC.  

În urma examinării cazului ca fiind o plângere, serviciile Comisiei nu intenționează să 
propună demararea procedurii privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Greciei cu 
privire la problemele semnalate de petiționară și recomandă închiderea plângerii oficiale în 
cadrul unei viitoare reuniuni a comisiei. 


