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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1620/2008, adresată de Konstantinos Anastopoulos, de cetăţenie greacă, 
în numele asociaţiei elene de experţi fiscali „P.E.F.E.”, însoţită de 2 semnături, 
privind nerespectarea de către autorităţile elene de înregistrare teritorială a 
dispoziţiilor prevăzute de Directiva 91/533/CEE a Consiliului privind obligaţia 
angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau 
raportului de muncă

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul face referire la birourile provizorii înfiinţate în cadrul înregistrării teritoriale în 
curs de desfăşurare de către autorităţile elene. Petiţionarul afirmă că activitatea de înregistrare 
este executată de personal contractual care lucrează în condiţii, în special în ceea ce priveşte 
orele de lucru, care contravin dispoziţiilor prevăzute de Directiva 91/533/CEE a Consiliului
privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile
contractului sau raportului de muncă. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiţia

Asociaţia elenă de experţi fiscali „P.E.F.E” reclamă încălcarea legislaţiei comunitare 
(Directiva 91/533/CEE). În special, „P.E.F.E” afirmă faptul că, în urma vizitelor efectuate de 
membri ai organului său de conducere la mai multe oficii cadastrale înfiinţate prin decizia 
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„HEMCO”1, în scopul primirii declaraţiilor prevăzute de Legea 2308/1995, s-a constatat că 
lucrătorii, care lucrau la oficiile în cauză pe baza unui contract de muncă, nu cunosc clauzele 
contractului lor individual de muncă, deoarece angajatorii nu le-au furnizat documentul 
prevăzut de legea (articolul 2 din Decretul prezidenţial nr. 156/1994) care transpune Directiva
91/533/CEE.

Contextul juridic

Legislaţia UE

Articolul 2 din Directiva 91/533/CEE2 prevede că angajatorul are obligaţia de a aduce la 
cunoştinţa lucrătorilor elementele esenţiale ale contractului sau raportului de muncă, 
incluzând cel puţin următoarele elemente: 

(a) identitatea părţilor; 

(b) locul de muncă; 

(c) (i) titlul, gradul, natura sau categoria activităţii pentru care este angajat lucrătorul sau (ii) o 
scurtă caracterizare sau descriere a activităţii; 

(d) data de la care contractul sau raportul de muncă produce efecte; 

(e) în cazul unui contract sau al unui raport de muncă pe durată determinată, durata estimată a 
acestora; 

(f) durata concediului cu plată la care are dreptul lucrătorul sau procedura de acordare şi 
stabilire a acestuia, dacă durata acestuia nu poate fi comunicată în momentul în care se face 
informarea; 

(g) durata perioadei de preaviz care trebuie respectată de către angajator şi lucrător, în cazul 
încetării contractului sau a raportului de muncă sau metoda de stabilire a unei astfel de 
perioade de preaviz, dacă aceasta nu poate fi indicată atunci când sunt furnizate informaţiile; 

(h) suma iniţială de bază, celelalte elemente componente şi frecvenţa plăţii remuneraţiei pe 
care lucrătorul are dreptul să o primească; 

(i) durata unei zile sau săptămâni normale de lucru a lucrătorului; 

(j) unde este cazul:

(i) convenţiile colective sau acordurile colective care reglementează condiţiile de muncă ale 
salariatului; 
                                               
1 Organizaţia elenă pentru cartografiere şi cadastru.
2 Textul integral al directivei se găseşte la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
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sau

(ii) în cazul unor convenţii colective încheiate în afara întreprinderii de către organisme sau 
instituţii paritare speciale, denumirea organismului competent sau al instituţiei paritare 
competente în cadrul cărora au fost încheiate contractele. 

Articolul 3 din directivă prevede mijloacele şi perioadele de notificare a informaţiilor 
necesare de către angajator.

Legislaţia naţională

Grecia a transpus directiva menţionată anterior în ordinea juridică internă prin Decretul 
prezidenţial nr. 156/1994.

Articolul 2 din acest decret prevede faptul că angajatorul este obligat să îşi informeze 
lucrătorii cu privire la elementele esenţiale ale contractului sau raportului de muncă, inclusiv
cel puţin elementele menţionate la al doilea alineat al acestei dispoziţii.

Articolul 3 din decret prevede mijloacele (contract de muncă sau alt document în formă 
scrisă) şi perioada (în termen de cel mult 2 luni de la începerea muncii) de notificare a 
informaţiilor necesare de către angajator.

În plus, articolul 7 din decret prevede, în conformitate cu articolul 8 din directivă, că 
angajatorul care încalcă dispoziţiile decretului este pasibil de plata unei amenzi impuse de 
inspectorul de muncă competent.

Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

În principiu, Comisia este competentă în ceea ce priveşte monitorizarea transpunerii corecte a 
legislaţiei comunitare în ordinile juridice ale statelor membre.

Autorităţile naţionale competente, inclusiv instanţele judecătoreşti, sunt responsabile de 
punerea în aplicare a legislaţiei transpuse, în conformitate cu cerinţele europene.

Concluzie

Petiţionarul este invitat să prezinte acest caz autorităţilor competente la nivel naţional, 
evidenţiind faptul că angajatorul şi-a încălcat obligaţiile cu privire la notificarea informaţiilor 
privind relaţiile contractuale ale lucrătorilor în cauză.


