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Subiect: Petiția nr. 1241/2019, adresată de Pablo Taboada Eiras, de cetățenie spaniolă, 
în numele „Enfermeras eventuais en loita”, privind situația asistentelor 
medicale care au un contract de angajare pe perioadă determinată

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță caracterul precar și incert al locurilor de muncă în profesia de asistent 
medical, cauzat de folosirea abuzivă a contractelor de angajare pe perioadă determinată. 
Acesta denunță numărul excesiv de contracte temporare emise de administrația publică 
competentă, în cazul de față Serviciul de Sănătate din Galicia (Servicio Gallego de Salud) sau 
SERGAS. Acest serviciu angajează atât personal statutar permanent, cât și personal temporar, 
care poate fi numit în circumstanțe extraordinare, din motive de nevoie sau de urgență. 
Petiționarul reclamă faptul că contractele pe perioadă determinată sunt utilizate pentru 
acoperirea nevoilor permanente și stabile, nu a celor temporare; prin urmare, reprezintă o 
eludare frauduloasă a legii, încălcând în mod evident Directiva 1999/70/CE privind acordul-
cadru cu privire la munca pe durată determinată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

În hotărârea sa din 19 martie 2020, cauzele conexate C-103/18 și C-429/18, care a fost publicată 
după trimiterea petiției, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a evaluat deja conformitatea Legii 
nr. 55/2003 cu clauza 5 (măsuri de prevenire a abuzurilor) din acordul-cadru anexat la Directiva 
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1999/70/CE a Consiliului1. Potrivit Curții:

„(...) clauza 5 din acordul-cadru trebuie interpretată în sensul că se opune unei 
legislații și unei jurisprudențe naționale potrivit cărora reînnoirea succesivă a unor 
raporturi de muncă pe durată determinată este considerată justificată de «motive 
obiective», în sensul punctului 1 litera (a) din această clauză, pentru simplul motiv că 
această reînnoire răspunde motivelor de recrutare vizate de această legislație, și anume 
motive de necesitate, de urgență sau pentru desfășurarea programelor cu caracter 
temporar, conjunctural sau extraordinar, în măsura în care o asemenea legislație și 
jurisprudență națională nu îl împiedică pe angajatorul în cauză să răspundă, în 
practică, prin astfel de reînnoiri, unor nevoi permanente și durabile în materie de 
personal.”

Prin urmare, în opinia Curții, legislația spaniolă nu conține măsuri adecvate pentru a preveni 
abuzurile care rezultă din utilizarea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată 
determinată succesive în sectorul sănătății din Spania.

Conformitatea Legii nr. 55/2003 și a altor legi aplicabile angajaților publici pe durată 
determinată din Spania cu clauza 5 din acordul-cadru face în prezent obiectul unei investigații 
a Comisiei. 

În ceea ce privește imposibilitatea angajaților cu contract pe durată determinată ai Serviciului 
de Sănătate din Galicia de a beneficia de anumite drepturi, Comisia nu a identificat în Legea 
55/2003 nicio diferență de tratament între angajații cu contract pe durată determinată și angajații 
permanenți, care ar putea fi considerată discriminatorie în sensul clauzei 4 (principiul 
nediscriminării) din acordul-cadru.

Concluzie 

Comisia nu a identificat în Legea 55/2003 nicio diferență de tratament între angajații cu contract 
pe durată determinată și angajații permanenți; cu toate acestea, Comisia investighează existența 
unor măsuri adecvate pentru a preveni abuzurile care rezultă din utilizarea contractelor sau a 
raporturilor de muncă pe durată determinată succesive în administrația publică din Spania, 
inclusiv măsurile aplicabile lucrătorilor din domeniul sănătății.

4. Răspunsul Comisiei (REV I), primit la 17 noiembrie 2021

La 7 iulie 2021, a fost publicat Decretul-lege regal nr. 14/2021 din 6 iulie privind măsurile 
urgente de reducere a ocupării temporare a forței de muncă în sectorul public spaniol2. Acest 
decret-lege regal includea modificarea textului consolidat al Legii privind statutul de bază al 
funcționarilor publici, aprobată prin Decretul regal legislativ 5/2015 din 30 octombrie, 
precum și anunțarea unei modificări echivalente a normelor aplicabile în sectorul sănătății.

Decretul-lege regal a fost ratificat de parlamentul spaniol în cadrul sesiunii sale plenare din 
21 iulie 2021. Cu toate acestea, în cadrul aceleiași sesiuni, s-a convenit ca Decretul-lege regal 
să fie tratat ca un proiect de lege pentru a introduce noi modificări în lunile următoare.

1 Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată 
determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, JO L 175, 10.7.1999, p. 43-48.
2 BOE nr. 161, din 07/07/2021, BOE-A-2021-11233.
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Concluzie

În prezent, Comisia analizează modificările introduse în legislația spaniolă și va urmări 
îndeaproape viitorul proces legislativ pentru a evalua conformitatea normelor rezultate cu 
Directiva 1999/70/CE a Consiliului3 și cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene (CJUE). 

3 Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la 
munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, JO L 175, 10.7.1999, p. 
43-48.


