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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1153/2009, adresată de Gino Trevisanato, de cetățenie italiană, 
privind posibila încălcare de către legislația italiană a Directivei 98/59/CE 
privind concedierile colective

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că transpunerea în legislația italiană a Directivei 98/59/CE privind 
concedierile colective contravine dispozițiilor directivei. Potrivit legii italiene, personalul de 
conducere nu trebuie să participe la consultările cu sindicatele înainte de efectuarea 
concedierilor colective. Acest lucru are un efect negativ asupra indemnizațiilor de șomaj. 
Petiționarul solicită sprijin din partea tuturor instituțiilor Uniunii Europene pentru ca legislația 
italiană să se conformeze legislației comunitare privind concedierile colective.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul susține că legea italiană 223/1991 de transpunere a Directivei 98/59/CE privind 
concedierile colective nu protejează toate categoriile de lucrători prevăzute de Directivă, cu 
referire în special la cei care dețin posturi de decizie. 

Potrivit petiționarului, legea italiană include directorii („dirigenti”) în calcularea personalului 
angajat al unei societăți, dar îi exclude de la calcularea personalului disponibilizat. Prin 
urmare, aplicarea normelor procedurale poate fi eludată, prin concedierea unui anumit număr 
de directori dintre angajați, astfel încât să nu se întrunească cvorumul necesar inițierii 
procedurii.
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Petiționarul consideră că această situație contravine hotărârii CJUE în cauza C-385/05 (CGT) 
în care se afirmă că articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2002/14/CE referitoare la 
informarea și consultarea lucrătorilor se opune „unei reglementări naționale care exclude, 
chiar și temporar, o categorie determinată de lucrători de la calcularea numărului de 
lucrători încadrați în sensul acestei dispoziții”.

Petiționarul consideră, de asemenea, că statul italian se face vinovat de nesesizarea CJUE în 
legătură cu interpretarea articolului 4 alineatul (9) din legea 223/91 în cadrul unei trimiteri 
preliminare.

Problema inițială

Problema inițială a privit două aspecte diferite: primul aspect este legat de transpunerea și 
punerea în aplicare de către Italia a Directivei 98/59/CE privind concedierile colective. 
Celălalt aspect este legat de accesul la căile de recurs în cadrul procedurilor judiciare 
naționale. 

- Petiționarul lucra la I.B.M. Italia spa ca director (categoria „dirigenti”) și a fost 
disponibilizat cu ocazia concedierilor colective din noiembrie 1994. 

Curtea de Apel din Milano s-a pronunțat în ianuarie 2007 cu privire la cazul său și a decis că, 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (9) din legea 223/1991, care, prin modificările sale, 
transpune Directiva 98/59 privind concedierile colective, categoria directorilor nu este 
eligibilă pentru a beneficia de protecția prevăzută de normele procedurale instituite de legea 
223/1991. 

Petiționarul a sesizat, prin urmare, o contradicție între legislația italiană de transpunere a 
Directivei 98/59/CE, constatările CJUE în cauza C-385/05 (CGT) și directiva menționată.

- În conformitate cu articolul 360 din Codul italian de procedură civilă, o hotărâre a Curții de 
apel poate fi contestată prin formularea unui recurs pe motiv de aplicare incorectă a normelor 
de drept. În conformitate cu articolul 365 din Codul de procedură civilă, pentru a fi admis, 
recursul înaintat Curții Supreme trebuie să poarte semnătura unui avocat autorizat. 

Petiționarul menționează că demersurile sale în vederea găsirii unui avocat care să îi prezinte 
cazul în fața Curții Supreme nu au avut succes. Avocații și-au declinat competența, iar 
Asociația Avocaților, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor, sindicatele și organizația 
Consiliul pentru justiție europeană în materie de drepturile omului au ignorat solicitările de 
asistență ale petiționarului. 

Petiționarul a adus cazul său în atenția procurorului general al Curții Supreme de Casație 
pentru ca această instituție să formuleze un recurs în casație în interesul legii, fără succes însă.

Petiționarul arată că un avocat l-a informat că orientările instanțelor superioare recomandă să 
nu se formuleze recursuri în casație în baza sferei limitate a articolului 4 alineatul (9) din 
legea 223/1991.
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Petiționarul a considerat că autoritățile italiene se fac vinovate de neacceptarea formulării 
unui recurs în casație. Acesta a considerat, de asemenea, că statul italian ar fi trebuit să 
accepte formularea unui recurs în casație în interesul legii și să sesizeze mai apoi CJUE în 
legătură cu interpretarea articolului 4 alineatul (9) din legea 223/91 în cadrul unei trimiteri 
preliminare.

Acțiuni ulterioare

De la primul contact în iulie 2007, între Comisie și petiționar au avut loc o serie de schimburi 
de corespondență, la fel și între Comisie și autoritățile italiene pentru a identifica faptele și 
contextul juridic.

Într-una din scrisori, ministerul italian al muncii, sănătății și politicii sociale a confirmat că, în 
temeiul legislației italiene, categoria „dirigenti” este considerată diferită de categoria generală 
a „lucrătorilor” în ceea ce privește concedierile individuale și colective, orarul de lucru, 
concediile și contractele cu durată determinată. Astfel, în cazul concedierii unor „dirigenti”, 
aceștia nu pot beneficia „nici de protecția procedurală prevăzută la articolul 4 alineatul (9) din 
legea 223/1991 privind concedierea colectivă, nici de protecția generală oferită lucrătorilor în 
cazul rezilierii unilaterale a unui contract de muncă de către angajator în temeiul legii 604 din 
1966, al legii 300 din 1970 și al legii 108 din 1990. Totuși, subiectul plângerii s-a referit la 
concedierea unui lucrător din categoria „dirigenti”, care are o situație diferită de cea a unui 
lucrător obișnuit”. 

De asemenea, ministerul a făcut trimitere la jurisprudența italiană de la sfârșitul anilor 1960, 
conform căreia instanțele au decis că, datorită faptului că „dirigenti” beneficiază de o relație 
intuitu personae cu angajatorul și datorită nivelului de răspundere în cadrul societății, ar putea 
fi mai legitimă prevederea unor restricții substanțiale și procedurale mai permisive în ceea ce 
privește rezilierea contractului unui „dirigente” față de rezilierea contractului unui lucrător 
obișnuit.

În plus, în răspunsul oferit se afirmă că în cadrul negocierilor colective, se poate prevedea ca 
„dirigenti” să nu poată fi concediați decât în cazul săvârșirii unor abateri grave sau din motive 
bine fundamentate care țin de aspectele organizaționale ale societății. Totuși, consecințele 
unei astfel de concedieri nelegitime sunt doar de natură economică (plata unor compensații), 
iar angajatorul nu este obligat să reîncadreze în muncă un „dirigente” concediat în mod ilegal 
– contrar normelor aplicabile lucrătorilor.

Nefiind mulțumită de explicațiile primite, în special în ceea ce privește temeiul juridic pentru 
metoda diferențiată de calcul al personalului total angajat și al personalului concediat – în 
special statutul personalului de conducere în legislația italiană și în jurisprudența italiană, 
Comisia a trimis guvernului italian, la data de 26 iunie 2009, o scrisoare de punere în 
întârziere motivată de existența unei diferențe de tratament între, pe de-o parte, includerea 
acestor „dirigenti” în calcularea personalului angajat al unei societăți și, pe de altă parte, 
excluderea acestora din calcularea personalului concediat în sensul Directivei 98/59 – care 
contravine cerințelor articolului 1 din directivă. 

În răspunsul său transmis la data de 7 septembrie 2009, Italia și-a menținut poziția adoptată 
anterior. Aceasta a susținut că un „dirigente” are putere de decizie, iar poziția nu implică o 
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relație de muncă ierarhică, în adevăratul sens al cuvântului; mai mult, poziția de răspundere 
ocupată de un „dirigente” justifică un tratament diferențiat, inclusiv în ceea ce privește 
concedierea colectivă și termenii specifici ai concedierii acestuia. De asemenea, autoritățile 
italiene au informat Comisia că jurisprudența italiană recentă face distincția între „dirigente” 
și „pseudo-dirigente”; acesta din urmă acționează sub direcția unui director general sau a unui 
„dirigente” și dispune de competențe limitate. Din răspunsul oferit de Italia, nu se poate 
evalua cu exactitate conținutul jurisprudenței existente, în special în ceea ce privește 
consecințele juridice ale diferențierii între „dirigente” și „pseudo-dirigente”, precum și 
temeiul juridic al excluderii acestor „dirigenti” din categoria lucrătorilor.

Pentru a-și susține poziția, autoritățile italiene au făcut trimitere la hotărârea Curții Supreme 
nr. 17965 din 9 august 2006, prin care personalul cu funcții executive este exclus de la 
aplicarea unei astfel de proceduri.

Comisia a informat petiționarul cu privire la conținutul răspunsului autorităților din Italia și a 
primit observațiile acestuia în noiembrie 2009.

Răspunsul a inclus noi informații și, pentru a avea o imagine mai clară a situației din Italia, 
Comisia a solicitat clarificări din partea autorităților italiene cu privire la jurisprudența italiană 
recentă în domeniu, în special cea referitoare la distincția între „dirigente” și „pseudo-
dirigente”, precum și cu privire la hotărârea Curții Supreme nr. 17965 din 9 august 2006. 
Scrisoarea a fost trimisă la 8 decembrie 2008, iar răspunsul nu a sosit încă (autoritățile italiene 
au un termen de două luni de la primirea scrisorii Comisiei). Comisia a informat din nou 
petiționarul cu privire la trimiterea și conținutul scrisorii.

Trebuie reamintit că, în ceea ce privește cea de-a doua solicitare, Comisia nu poate interveni 
în procedurile judiciare naționale, incluzând aici procedurile de recurs și hotărârile instanțelor 
naționale. Directiva 98/59/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la 
concedierile colective lasă la latitudinea statelor membre să se asigure că procedurile judiciare 
și/sau administrative în vederea executării obligațiilor prevăzute de Directivă sunt accesibile 
reprezentanților lucrătorilor și/sau lucrătorilor.

După analizarea informațiilor primite din partea petiționarului și a autorităților italiene 
referitoare la situația așa-numiților „dirigenti” în temeiul legislației italiene, sunt necesare 
următoarele precizări:

- Pentru a clarifica o eventuală interpretare greșită a datelor menționate anterior, trebuie 
menționat că deși cazul datează din 1994, iar legea națională de transpunere datează din 1991 
și Directiva a intrat în vigoare în 1998, plângerea este, totuși, admisibilă, având în faptele 
prezentate în continuare. 
Directiva 98/59/CE consolidează prima Directivă 75/129/CEE din 17 februarie 1975 privind 
apropierea legislației statelor membre cu privire la concedierile colective și Directiva 
92/56/CEE de modificare a acesteia. Directiva 75/129/CEE conține aceleași dispoziții în ceea 
ce privește pragurile pentru calcularea numărului de concedieri colective și sfera concretă de 
aplicare a Directivei, cu excepția unei singure excluderi din sfera de aplicare, care nu este 
relevantă pentru cazul de față1. Prin urmare, trimiterea la Directiva 98/59/CE poate fi 

                                               
1 Directiva 92/56/CEE a eliminat din cadrul excluderilor punctul referitor la „lucrătorii afectați de încetarea 
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acceptată. Legea italiană nr. 223/1991 și modificările aduse acesteia conțin dispozițiile de 
transpunere a directivelor menționate.

Trebuie menționat că, deși Directiva 2002/14/CE referitoare la informarea și consultarea 
lucrătorilor folosește termenul de „salariat” cu sensul de „orice persoană care, în statul 
membru în cauză, este protejată ca lucrător în cadrul legislației naționale privind ocuparea 
forței de muncă și în conformitate cu practicile naționale”, Directiva 98/59/CE nu oferă o 
definiție a „lucrătorului”. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu s-a pronunțat cu privire la această definiție conținută 
de directiva menționată, dar în alte cauze a hotărât că termenii „salariat” și „lucrător” nu au o 
semnificație comună în dreptul comunitar în contextul directivelor privind dreptul muncii, 
astfel că trebuie întotdeauna interpretați în funcție de context și de scopul instrumentului 
juridic în cauză.

Din moment ce articolul 1 alineatul (2) conține exceptări de la regula generală, s-ar putea 
trage concluzia că sfera de aplicare a Directivei 98/59/CE include toți lucrătorii, cu excepția 
anumitor categorii strict precizate la articolul 1 alineatul (2). Totuși, alineatul respectiv nu 
include „dirigenti” sau posturile de conducere ca atare. Această poziție este susținută de 
următoarea jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene: cauzele C-215/83 
(Comisia/Belgia, p. 21), C-32/02 (Comisia/Italia, p. 22), C-385/05 (Confédération générale du 
travail, p. 47).

Pe de altă parte, directiva are scopul de a apropia legislația statelor membre cu privire la 
procedurile de concediere colectivă din statele membre, prin stabilirea unor cerințe minime și 
nu prin armonizarea detaliată a legislației aplicabile în Europa. Trebuie precizat, de asemenea, 
că dispozițiile neincluse în directivă sunt de competența statelor membre.

Statutul directorilor este, deseori, stabilit prin contracte de drept civil (inclusiv norme privind 
răspunderea, condiții speciale de încadrare în muncă și clauze de reziliere) în diferite state 
membre, astfel că nu li se aplică toate dispozițiile din dreptul muncii. Acesta nu este un lucru 
neobișnuit, de exemplu în cazul directorilor generali. Din informațiile furnizate, nu reiese 
foarte clar dacă contractele pentru ocuparea unor posturi de decizie din Italia fac obiectul 
dreptului muncii sau al dreptului civil, ori al unei combinații a acestora. 

Prin urmare, sunt dificil de evaluat statutul personalului de conducere („dirigenti”) și 
dispozițiile legislative aplicabile acestora în Italia, cu referire, în special, la exceptările 
rezultate, în mare măsură, din jurisprudența italiană și la diferențele datorate dublei clasificări 
a personalului de conducere: „dirigente” sau „pseudo-dirigente”. Această diferențiere și 
posibila sa semnificație în cazul de față merită clarificări suplimentare, în special în ceea ce 
privește cazul concret al petiționarului. Totuși, trebuie să se aibă în vedere că analiza de fapt a 
cazului este de competența instanțelor naționale.

Potrivit Comisiei, din moment ce „dirigenti” au statutul de lucrători în temeiul dreptului 
italian, aceștia ar trebui incluși în calcularea personalului angajat, inclusiv a personalului care 
ar urma să fie concediat. Prin urmare, legislația italiană de transpunere, prin includerea 

                                                                                                                                                  
activității unei societăți în urma unei hotărâri judecătorești”.
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acestor „dirigenti” în calcularea personalului angajat al unei societăți și, pe de altă parte, prin 
excluderea lor de la calcularea personalului concediat, nu pare să fie în concordanță cu 
cerințele articolului 1 din Directiva 98/59/CE.

Ar trebui precizat că statutul de „dirigenti” în temeiul dreptului italian este destul de ambiguu 
și pare să varieze de la caz la caz, în funcție de evaluarea instanțelor italiene pe baza 
circumstanțelor de fapt. Prin urmare, în cazul de față, protecția situației petiționarului în 
temeiul directivei depinde de statutul conferit poziției sale de dreptul italian. Stabilirea 
statutului de „dirigente” sau „pseudo-dirigente” angajat în baza unui contract care intră sub 
incidența dreptului muncii sau a dreptului civil și statutul său de lucrător sunt chestiuni care 
țin de competența instanțelor naționale. 

În ceea ce privește solicitarea petiționarului ca instanțele italiene să sesizeze CJUE în cadrul 
unei trimiteri preliminare, trebuie precizat că articolul 234 din Tratatul CE nu prevede o astfel 
de obligație a instanțelor naționale. Prin urmare, Comisia nu poate interveni în favoarea 
petiționarului în ceea ce privește această parte a petiției.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Comisia precizează că a fost trimisă Italiei o notificare oficială privind acest caz, la 26 iunie 
2009. Autoritățile italiene au răspuns printr-o scrisoare, la 7 septembrie 2009.  

Acest răspuns și scrisorile trimise în plus de petiționar conțin noi informații referitoare la 
categoria de „dirigenti” și la jurisprudența italiană corespunzătoare, care necesită o serie de 
clarificări suplimentare. A fost transmisă Italiei, la 8 decembrie 2009, o scrisoare prin care se 
solicită aceste clarificări. Italia a răspuns la 17 martie 2010, printr-o scrisoare la care a anexat 
hotărârea nr. 17965 din 9 august 2006 a Curții Supreme. 

Răspunsul a confirmat că, deși sunt socotiți în forța de muncă totală a unei societăți, 
„dirigenti” nu sunt luați în calcul pentru limita concedierilor colective. 

Această excludere, bazată pe legislația italiană de transpunere, așa cum a fost interpretată în 
jurisprudență, nu pare a fi conformă cu cerințele articolului 1 din Directiva 98/59/CE1.  

Între timp, Comisia a transmis o serie de scrisori2 petiționarului, informându-l cu privire la 
stadiu procedurii și solicitând copii ale celor două hotărâri pronunțate de Tribunalul Milano cu 
privire la cazul său: 

Petiționarul a transmis copiile cerute la 2 noiembrie 2010. Ulterior, acesta a informat Comisia, 
printr-o scrisoare trimisă în 22 noiembrie 2010, că „Corte Suprema di Cassazione” a declarat 
recursul său neadmisibil, adăugând că a primit doar partea dispozitivă, nu și motivația 
hotărârii.

Comisia examinează, în prezent, cazul pe baza tuturor informațiilor disponibile și va informa 
Parlamentul European în momentul în care va lua o decizie.

                                               
1 Articolul precizează domeniul propriu de aplicare a directive.
2 Cea mai recentă a fost trimisă la 26 octombrie 2010.
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5. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011 (REV II)

După cum s-a indicat în comunicarea anterioară, serviciile Comisiei au examinat cazul în 
amănunt. În acest demers, s-au bazat pe informațiile furnizate de petiționar și autoritățile 
italiene, dar au efectuat și o cercetare documentară amplă și au solicitat avizul unui expert 
juridic italian.

În urma acestei examinări, Comisia a ajuns la concluzia că principala problemă se află în 
jurisprudența italiană, care, pe de o parte, exclude categoria „dirigenti”, în ciuda statutului lor 
de lucrători, de la beneficiile procedurale prevăzute de directivă și, pe de altă parte, consideră 
categoria „dirigenti” într-un mod general, incluzând, de exemplu, persoanele cu funcții 
executive care nu dețin competențe decizionale ample (în conformitate, în această privință, cu 
o hotărâre a Curții Supreme italiene din 30 martie 2007 în cauza 7880). 

În schimb, faptul că „dirigenti” nu sunt luați în considerare la calculul pentru limita 
concedierilor colective nu pare să reprezinte o problemă, întrucât legislația italiană de 
transpunere a directivei este mai protectoare decât directiva în această privință (Legea 
223/1991 prevede o limită de 5 lucrători, în timp ce directiva prevede o limită de 20 de 
lucrători).

Comisia nu pune sub semnul întrebării nici situația managerilor de la vârf, care pot fi 
considerați alter ego-ul angajatorului. Acest lucru vizează, de exemplu, „dirigenti” cărora 
angajatorul le-a delegat competențe decizionale ample, în particular posibilitatea de a 
concedia lucrători în mod autonom. Autorităților naționale italiene, inclusiv instanțelor, le 
revine sarcina de a evalua dacă o persoană aflată într-un post de conducere se încadrează în 
această categorie pe baza tuturor elementelor pertinente ale cazului specific.

Comisia a trimis o scrisoare petiționarului pentru a-l informa cu privire la evoluțiile 
menționate anterior.

În cadrul procedurilor de încălcare a dreptului Uniunii în curs în acest caz, Comisia 
intenționează să contacteze autoritățile italiene din nou, concentrându-se pe chestiunile 
menționate mai sus, făcând trimitere la jurisprudența pertinentă (în special hotărârea 
menționată mai sus din 30 martie 2007) și solicitând opinia Italiei.

Comisia va informa Parlamentul European cu privire la evoluții. 


