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Ref.: Petiția nr. 1397/2008, adresată de Raffele Mancuso, de cetățenie italiană, privind 
inegalitatea dintre drepturile lucrătorilor cu contract de muncă pe perioadă 
determinată și cei pe perioadă nedeterminată

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că încă mai există diferențe între drepturile lucrătorilor cu contract 
de muncă permanent și cei cu contracte pe durată determinată. El citează ca exemplu dreptul 
la concediu pentru a participa la un exercițiu de cercetare comparată privind recrutarea sau 
concediu de studii pentru a se pregăti pentru o astfel de cercetare. Petiționarul consideră că 
aceste diferențe nu sunt în conformitate cu Tratatul de la Roma din 1957.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Petiționarul susține că, în Italia, există diferențe între drepturile lucrătorilor cu contract de 
muncă permanent si cei cu contracte pe durată determinată. El citează ca exemplu dreptul la 
concediu pentru a participa la un exercițiu de cercetare comparată privind recrutarea, sau 
concediu de studii pentru a se pregăti pentru o astfel de cercetare.

Directiva 1999/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, 
încheiat între CES, UNICE și CEEP1 prevede ca statele membre să adopte măsuri pentru a 
garanta faptul că nu există niciun fel de discriminare nejustificată împotriva lucrătorilor cu 
                                               
1 JO L 175, 10.7.1999, p. 43.
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contract pe durată determinată în ceea ce privește condițiile de muncă. Mai exact, acordul-
cadru prevede:

Obiectivul (clauza 1)
Obiectivul prezentului acord-cadru este:
(a) îmbunătățirea calității muncii pe durată determinată, asigurând aplicarea 

principiului nediscriminării;
…

Principiul nediscriminării (clauza 4)
1. În ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă, angajații cu contract pe durată 

determinată nu sunt tratați într-un mod mai puțin favorabili decât lucrătorii cu 
contract pe durată nedeterminată comparabili, numai pentru că aceștia au un 
contract sau un raport de muncă pe durată determinată, cu excepția cazului în care 
tratamentul diferențiat este justificat de motive obiective.

2. Acolo unde este cazul, se aplică principiul pro rata temporis. 
3. Modalitățile de aplicare a prezentei clauze sunt definite de statele membre și/sau 

partenerii sociali, având în vedere legislația comunitară, legislația, convențiile 
colective și practicile naționale.

4. Condițiile de vechime corespunzătoare unor condiții de încadrare speciale sunt 
aceleași pentru lucrătorii cu contract pe durată determinată si pentru cei cu contract 
pe durată nedeterminată, cu excepția situației în care condițiile de vechime diferite 
sunt justificate de motive obiective.

Condițiile de angajare nu sunt definite explicit în legislația comunitară, deși Curtea a stabilit
în mod clar în Cauza C-307/05 Del Cerro Alonso că durata determinată presupune și 
remunerație.

Directiva 1999/70/CE a fost transpusă în legislația italiană prin Decretul legislativ nr. 368 din 
6 septembrie 2001 (astfel cum a fost modificat). Articolul 6 transpune obligația din clauza 4 
din acordul-cadru de a garanta tratamentul egal în ceea ce privește condițiile de angajare 
pentru lucrătorii cu contracte pe durată determinată, cu excepția situației în care există motive 
obiective care să justifice un tratament diferențiat. Articolul 6 din legislația italiană precizează 
domeniile în care ar trebui să existe tratament egal (cu excepția situației în care există motive 
obiective pentru tratament diferențiat) după cum urmează: vacanțe, primă de Crăciun sau „al 
treisprezecelea” salariu, compensație pentru concediere și orice alt fel de indemnizații plătite 
de întreprindere lucrătorilor cu contracte pe durată nedeterminată comparabili…”.
Cu toate acestea, nu există nicio certitudine cu privire la calificarea de „condiții de muncă” în 
Italia în ceea ce privește dreptul la concediu pentru a participa la un exercițiu de cercetare 
comparată privind recrutarea sau un eventual drept la concediu de studii pentru a se pregăti 
pentru o astfel de cercetare. După părerea Comisiei, nu există niciun motiv întemeiat pentru a 
exclude aceste drepturi din noțiunea în cauză.

În consecință, Comisia va contacta autoritățile italiene pentru a afla dacă dreptul la concediu 
pentru a participa la un exercițiu de cercetare comparată privind recrutarea și dreptul la 
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concediu de studii pentru a se pregăti pentru o astfel de cercetare sunt calificate drept „condiții 
de muncă” în sensul clauzei 4 alineatul (1) din acordul-cadru anexat la Directiva 1999/70/CE.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

În urma cererii de informații din partea Comisiei, autoritățile italiene au informat Comisia 
privind următoarele aspecte:

 articolul 6 din Decretul legislativ nr. 368 din 6 septembrie 2001 privind raporturile de 
muncă aferente contractelor pe durată determinată afirmă principiul nediscriminării 
între lucrătorii cu contract de muncă permanent si cei cu contracte pe durată 
determinată, în conformitate cu clauza 4 din acordul-cadru.

 respectarea principiului nediscriminării de către angajatori este garantată prin 
penalizările administrative prevăzute la articolul 12 din Decretul legislativ nr. 
368/2001, garantând astfel aplicarea efectivă a principiului de bază prevăzut în clauza 
4 din acordul-cadru; 

 prin urmare, normele de reglementare a contractelor permanente se aplică, în măsura 
în care sunt compatibile, contractelor pe durată determinată. Lucrătorii cu contracte pe 
durată determinată au dreptul, în special, să primească toate indemnizațiile acordate 
lucrătorilor cu contract pe perioadă nedeterminată din respectiva întreprindere, 
proporțional cu perioadele de lucru efectuate, cu condiția să nu existe nicio 
incompatibilitate cu natura contractului pe durată determinată;

 în ceea ce privește dreptul la concediu de studii al lucrătorilor cu contracte pe durată 
determinată, autoritățile italiene subliniază că articolul 7 din Decretul legislativ nr.
368/2001 prevede că „acordurile colective de muncă la nivel național pot să prevadă 
proceduri și instrumente destinate facilitării accesului lucrătorilor cu contract pe 
perioadă nedeterminată la oportunități corespunzătoare de formare, pentru ca aceștia 
să aibă calificări mai bune, să își continue cariera și să își îmbunătățească mobilitatea 
ocupațională”.

Concluzie

Din răspunsul furnizat de autoritățile italiene, Comisia deduce că legislația italiană (în special
articolul 6 din Decretul legislativ nr. 368 din 6 septembrie 2001) prevede că dreptul la 
concediu pentru a participa la un exercițiu de cercetare comparată privind recrutarea și dreptul 
la concediu de studii pentru a se pregăti pentru o astfel de cercetare ar trebui acordat de 
angajator unui angajat cu contract pe durată determinată în mod pro rata, dacă acest drept este 
acordat unui lucrător egal cu acesta însă cu contract pe perioadă nedeterminată și nu este 
incompatibil cu contractul pe durată determinată.

Având în vedere informațiile menționate anterior, petiționarul ar trebui să își prezinte cazul 
autorităților naționale competente, în cazul în care consideră că legislația italiană nu a fost 
aplicată corect sau că angajatorul său nu acționează în conformitate cu legislația națională. 
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