
CM\814450RO.doc PE441.112v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

22.4.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1454/2009, adresată de M. E. S., de cetăţenie malteză, privind 
dificultăţile în obţinerea unui contract de muncă pe durată nedeterminată, în 
ciuda faptului că a fost angajată fără întrerupere în ultimii şapte ani

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara solicită ajutorul Parlamentului European pentru a obţine un contract pe durată 
nedeterminată, după ce în ultimii şapte ani a muncit fără întrerupere în calitate de profesor 
suplinitor, având contracte pe durată determinată. Petiţionara explică faptul că a obţinut mai 
multe calificări profesionale în domeniul educaţiei, dar că Departamentul pentru Educaţie din 
Malta a refuzat să îi ofere un contract pe durată nedeterminată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţia

Petiţionara a fost angajată fără întrerupere în ultimii 7 ani în calitate de profesor suplinitor, 
având contracte pe durată determinată, însă Departamentul pentru Educaţie din Malta a 
refuzat să îi ofere un contract pe durată nedeterminată.

Observaţiile Comisiei 

Directiva 1999/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, 
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încheiat între CES, UNICE și CEEP1 (denumită în continuare „directiva”) prevede punerea în 
aplicare a unor măsuri de către statele membre pentru a preveni abuzul de contracte pe durată 
determinată. 

Malta a transpus directiva prin Avizul Juridic maltez 51/07 (modificat prin Avizele Juridice 
239/08 şi 376/09), care prevăd, în cadrul Regulamentului nr. 7, transformarea contractelor pe 
durată determinată în contracte pe durată nedeterminată, dacă un lucrător a fost angajat fără 
întrerupere timp de patru ani şi nu există motive obiective de reînnoire sau extindere a 
contractului pe durată determinată. Legislaţia malteză prevede că motivele obiective trebuie 
să se bazeze pe circumstanţe precise şi concrete, specifice unei anumite activităţi. Astfel de 
circumstanţe pot rezulta, în special, din caracterul specific sau din caracteristicile inerente ale 
sarcinilor care trebuie îndeplinite conform contractului pe durată determinată. Autorităţile 
naţionale competente au rolul de a stabili circumstanţele în care ar putea exista motive 
obiective. În conformitate cu Regulamentul nr. 7 alineatul (5), sintagma „angajat fără 
întrerupere” include contractele pe durată determinată care sunt reînnoite în termen de şase 
luni de la încetarea acestora, iar perioada dintre contracte trebuie inclusă în calcularea 
perioadei de calificare de patru ani.

Se pare că situaţia petiţionarei intră în domeniul de aplicare al legislaţiei naţionale malteze.
Aplicarea corectă a Avizului Legal 51/07 intră în sfera de competenţă a instanţelor naţionale.
Petiţionara ar trebui să consulte prevederile articolului 8 din Avizul Juridic 51/07, care 
prevede că un angajat poate prezenta o plângere tribunalului muncii (Industrial Tribunal) în 
cazul în care angajatorul a încălcat drepturile sale în virtutea acestor regulamente.

Concluzie 

Petiţia nu prezintă chestiuni legate de respectarea Directivei 1990/70/CE privind acordul-
cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP şi nu au 
fost prezentate dovezi care să susţină faptul că Guvernul Maltei ar fi încălcat legislaţia 
europeană în acest caz.
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