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Ref.: Petiția nr. 1335/2009, adresată de Raffaele Mancuso, de cetățenie italiană, privind 
presupusul tratament inegal între personalul din sectorul public și cel din sectorul 
privat

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că, în Italia, personalul din sectorul public are dreptul, în anumite 
circumstanțe, la concediu special de studii în scop academic, păstrându-și în același timp 
salariul, drepturile de pensie și vechimea în muncă. Petiționarul susține că aceste avantaje nu 
există în sectorul privat. În consecință, petiționarul constată că în acest caz este vorba despre o 
inegalitate de tratament între angajații din sectorul privat și cei din sectorul public. 
Petiționarul consideră că această situație constituie o încălcare a legislației în vigoare, inclusiv 
a articolului 142 din Tratatul CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

La nivel european, Directiva 2003/88/CE prevede cerințe minime de securitate și sănătate 
pentru organizarea timpului de lucru. Directiva se aplică atât lucrătorilor din sectorul public,
cât și celor din sectorul privat. Ea reglementează, printre altele, anumite aspecte referitoare la 
concediul anual. În conformitate cu articolul 7 din directivă, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a garanta că orice lucrător beneficiază de un concediu anual plătit de cel puțin 
patru săptămâni, în conformitate cu condițiile de obținere și de acordare a concediilor 
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prevăzute de legislațiile și practicile naționale. De asemenea, directiva precizează că perioada 
minimă de concediu anual plătit nu poate fi înlocuită cu o indemnizație financiară, cu excepția 
cazului în care relația de muncă încetează.

O importantă hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție în 2001, în cauza BECTU, a clarificat 
semnificația și obiectivele dreptului la concediu anual plătit. Curtea a precizat că „dreptul 
fiecărui lucrător la concediul anual plătit trebuie considerat ca un principiu al dreptului social 
comunitar de o importanță deosebită de la care nu se poate deroga și a cărui punere în aplicare 
de către autoritățile naționale competente poate fi efectuată numai în limitele prevăzute în 
mod expres chiar de Directiva 93/104”.1

Italia a transpus dreptul la concediu anual plătit în temeiul Directivei privind timpul de lucru 
prin Decretul legislativ nr. 66/2003, care prevede la articolul 10 că orice lucrător are dreptul la 
concediu anual plătit de nu mai puțin de patru săptămâni. Respectivul decret legislativ se 
aplică atât sectorului public, cât și sectorului privat. Normele la care se referă petiția nu 
afectează această prevedere.

Concediul special de studii în scop academic de genul celui descris în petiție este, prin 
urmare, unul suplimentar, pe lângă drepturile prevăzute la articolul 10, și nu poate fi 
considerat ca intrând în domeniul de aplicare a Directivei 2003/88/CE. În consecință, 
directiva nu exclude ca un stat membru să stabilească un astfel de concediu.

În temeiul cadrului juridic al CE, motivele injuste ale discriminării pot să se bazeze pe 
considerente legate în special de sex, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală. Petiționarul nu a arătat existența unor astfel de motive injuste 
care s-ar aplica în situația petiționarului. Trebuie precizat că diferențele privind condițiile de 
lucru între sectorul public și cel privat nu pot fi confundate cu motivele injuste menționate 
anterior.

Concluzii
Din informațiile puse la dispoziție, nu reiese că măsura națională contestată este contrară 
cerințelor stipulate de Directiva privind timpul de lucru sau că măsura respectivă poate fi 
contestată pe baza unor motive legitime în virtutea cărora ar putea fi întreprinsă o acțiune 
împotriva discriminării. Comisia consideră că petiția de față se referă la chestiuni care 
depășesc domeniul de aplicare a legislației comunitare și sunt de competența autorităților 
naționale.

                                               
1 BECTU (cauza C-173/99), alineatul (43).


