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Ref.: Petiția nr. 0087/2008, adresată de K.B., de naționalitate malteză, privind 
transformarea unui contract de angajare cu durată determinată într-un contract pe 
durată nedeterminată

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a lucrat ca profesor de artă în baza unui contract temporar din anul 1998. În 
fiecare an, acesta solicită o reînnoire a contractului temporar. În luna decembrie a anului 
trecut, guvernul maltez a decis să transforme contractele cu durată determinată în contracte cu
durată nedeterminată, însă contractul petiționarului a rămas cu durată determinată. 
Petiționarul consideră că a suferit o discriminare. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

Petiția

Petiționarul a lucrat ca profesor de artă în baza unui contract temporar din anul 1998, 
contractul fiind reînnoit în fiecare an. Contractul acestuia nu a fost transformat într-un 
contract cu durată determinată în decembrie 2007 atunci când Guvernul a hotărât 
transformarea contractelor cu durată determinată în contracte cu durată nedeterminată, 
petiționarul considerând că a fost victima unei discriminări.

Context 

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”) impune luarea de 
măsuri în statele membre pentru a preveni abuzul contractelor cu durată determinată 
succesive. Malta a primit solicitarea de a transpune directiva în legislația națională până în 
mai 2004.

Malta a transpus directiva prin intermediul Avizului juridic 51/07 care, la reglementarea 7,  
prevede transformarea unui contract cu durată determinată într-unul cu perioadă 
nedeterminată atunci când o persoană a fost angajată fără întrerupere timp de 4 ani și când nu 
există motive obiective pentru reînnoirea sau extinderea contractului cu durată determinată.

Comisia nu este convinsă că legislația malteză de transpunere este în conformitate cu directiva
și a inițiat o procedură privind încălcarea în această privință.

Jurisprudența (C-212/04 Adeneler) a confirmat faptul că directiva nu impune ca astfel de
contracte cu durată determinată să fie transformate în contracte cu durată nedeterminată acolo 
unde sunt luate alte măsuri eficiente pentru a preveni și, în cazul în care este necesar, pentru a 
pedepsi abuzul de contracte succesive cu durată determinată.

În ianuarie 2008, autoritățile malteze au informat Comisia Europeană că toate contractele 
angajaților din serviciul și sectorul public din 7 decembrie 2007 au fost transformate în 
contracte cu durată nedeterminată, fără o perioadă de calificare de 4 ani.

Comentariile Comisiei

Decizia guvernului de a transforma contractele cu durată determinată în contracte cu durată 
nedeterminată nu este prevăzută în directivă și ține, prin urmare, de legislația și practica
malteză, neîncadrându-se în domeniul de aplicare a legislației comunitare. În cazul în care 
petiționarul consideră că nu a fost tratat corect în această procedură, atunci acesta trebuie să 
facă apel la instanțele naționale.

Aplicarea corectă a Avizului juridic 51/07 este de competența instanțelor naționale, iar baza 
deciziei de transformare a contractelor cu durată determinată în contracte cu durată 
nedeterminată în absența perioadei de calificare prevăzută în reglementarea 7 din Avizul
juridic 51/07 este de competența guvernului maltez în primul rând și posibil, ulterior, a 
instanțelor malteze.

Procedura privind încălcarea legislației comunitare inițiată de Comisie împotriva Maltei 
pentru transpunerea incorectă a directivei nu vizează acțiunea din decembrie 2007 de 
transformare a contractelor cu durată determinată din sectorul public în contracte cu durată 
nedeterminată. Prin urmare, afirmația petiționarului privind discriminarea nu va fi afectată de 
rezultatul procedurii.

Concluzie

Prezenta petiție nu ridică alte probleme suplimentare referitor la respectarea Directivei
1999/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între 
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CES, UNICE și CEEP. Procedura privind încălcarea legislației comunitare inițiată de Comisie 
împotriva Maltei în ceea ce privește transpunerea directivei rămâne deschisă, însă nu au fost 
prezentate dovezi conform cărora guvernul Maltei nu ar respecta legislația comunitară în acest 
caz.


