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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0610/2012, adresată de către Cristina Di Marco, de cetățenie italiană, 
privind sprijinirea ocupării unui loc de muncă pentru părinții care au copii în spital 
pentru perioade lungi de timp

1. Rezumatul petiției

Petiționara propune măsuri legislative pentru protejarea părinților care lucrează și ai căror 
copii se află în spital pentru o perioadă lungă de timp, prin acordarea, de exemplu, a 
concediului plătit pe toată durata spitalizării copilului, program de muncă redus în momentul 
când copilul este externat etc.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Petiționara propune adoptarea unei legislații a UE care să le acorde persoanelor ai căror copii 
sunt spitalizați pe perioade îndelungate dreptul: 1) de a-și păstra locul de muncă prin punerea 
în aplicare a unei măsuri temporare speciale de protecție (de exemplu, imunitate la concediere 
pe durata următoarelor 12 luni de la evenimentul respectiv); 2) de acces la indemnizații 
speciale pe durata spitalizării; 3) la un program de muncă redus după externare, acesta urmând 
să fie evaluat de la caz la caz în funcție de avizul spitalului și de decizia unei comisii 
imparțiale; 4) la concediu de maternitate obligatoriu prelungit pe durata spitalizării în cazul 
copiilor nou-născuți cu malformații care trebuie remediate pe cale chirurgicală în primul an de 
viață a copilului.

În ceea ce privește solicitarea de a-și păstra locul de muncă adresată de persoanele ai căror 
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copii sunt spitalizați pe perioade îndelungate, prin punerea în aplicare a unei măsuri 
temporare speciale de protecție (de exemplu, protecție împotriva concedierii pe durata 
următoarelor 12 luni de la evenimentul respectiv):

Directiva 2010/18/UE revizuită privind concediul pentru creșterea copilului prevede deja 
dreptul individual al părinților care lucrează de a-și lua patru luni concediu pe motiv de 
naștere sau de adopție a unui copil a cărui vârstă maximă urmează să fie stabilită de statele 
membre. 

Directiva prevede, de asemenea, la clauza 3 punctul 2 din anexa la directivă, că „statele 
membre și/sau partenerii sociali ar trebui să evalueze necesitatea adaptării condițiilor de acces 
și a modalităților de aplicare a concediului pentru creșterea copilului la nevoile părinților ai 
căror copii suferă de un handicap sau de o boală pe termen lung” – această adaptare este 
lăsată, așadar, în mod explicit la latitudinea autorităților naționale. 

Directiva prevede la clauza 5 punctul 4 că părinții care lucrează sunt protejați împotriva unui 
tratament defavorabil sau a concedierii pe motiv de solicitare sau de efectuare a concediului 
pentru creșterea copilului.

În ultimul rând, conform clauzei 7, directiva permite lucrătorilor să absenteze de la locul de 
muncă pe motive de forță majoră în situații de urgență familială, în cazuri de boală sau de 
accident care fac indispensabilă prezența imediată a lucrătorului. Normele detaliate trebuie, și 
în acest caz, stabilite la nivel național, inclusiv în ceea ce privește o eventuală prevedere 
privind o anumită perioadă (maximă) de timp pe an și/sau pe caz. 

Directiva pune în aplicare un acord al partenerilor sociali europeni. În prezent, nu există 
planuri de a revizui acordul partenerilor sociali și directiva.  

În ceea ce privește accesul la indemnizații speciale pe durata spitalizării și posibilitatea unui 
program de muncă redus la externarea din spital a copilului (acesta urmând să fie stabilit 
prin evaluarea fiecărui caz în funcție de avizul spitalului și în de decizia unei comisii 
imparțiale): 

Comisia consideră că, în conformitate cu principiul subsidiarității, aspectele menționate mai 
sus țin de competența exclusivă a statului membru respectiv, în cazul de față Italia, și intră sub 
incidența cadrului juridic național.  

În ceea ce privește solicitarea concediului de maternitate obligatoriu prelungit pe durata 
spitalizării în cazul copiilor nou-născuți cu malformații care trebuie remediate pe cale 
chirurgicală în primul an de viață a copilului:

Comisia a adoptat în 2008 o propunere de modificare a Directivei 92/85/CEE care include un 
concediu de maternitate cu o durată mai îndelungată în cazul în care nou-născutul are 
probleme grave de sănătate. Conform articolului 8 alineatul (4) din propunere, statele membre 
sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a se asigura că se acordă concediu suplimentar în 
caz de naștere prematură, spitalizarea copilului la naștere, copii cu handicap și nașteri 
multiple. Durata concediului suplimentar trebuie să fie proporțională și să permită satisfacerea 
nevoilor speciale ale mamei și copilului/copiilor. Propunerea este în curs de examinare de 
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către Parlamentul European și de către Consiliu. 

Concluzie

Având în vedere observațiile de mai sus, Comisia nu prevede în prezent să prezinte noi 
propuneri de acte legislative ale Uniunii Europene sau să revizuiască cadrul juridic existent în 
ceea ce privește chestiunile expuse de petiționară.


