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Subiect: Petiția nr. 0195/2008 . 0195/2008,adresată de A.G, de naționalitate italiană, 
privind aplicarea incorectă a legislației italiene de transpunere a Directivei 
nr. 1999/70/CE privind acordul-cadru asupra contractelor de muncă pe 
durată determinată, încheiat între ETUC, UNICE și CEEP

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a lucrat pentru Agenția del Territorio din 1998, întotdeauna în baza unor contracte 
temporare. În octombrie 2007 i s-a oferit un contract pe durată nedeterminată. Acesta 
consideră că, în conformitate cu Directiva nr. 1999/70/CE, este îndreptățit să reclame plata 
retroactivă a măririlor pe care nu le-a primit la timp și solicită lămuriri Parlamentului 
European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

Petiționarul, căruia i s-a oferit un contract pe perioadă nedeterminată în cadrul unui organism 
din sectorul public din Italia după mai multe contracte pe perioadă determinată și prelungiri 
întreabă Parlamentul dacă este îndreptățit să ceară și să primească sumele ce nu au fost plătite 
la vremea respectivă dar, care, astfel cum subliniază acesta, sunt prevăzute la articolul 5
alineatul (1) din legislația națională de transpunere a directivei.  

Directiva 99/70/CE privind acordul-cadru asupra contractelor de muncă pe durată 
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determinată, încheiat între ETUC, UNICE și CEEP 1 („directiva”) cere statelor membre UE să 
adopte măsuri pentru a preveni abuzurile care rezultă din utilizarea de contracte pe perioadă 
determinată succesive. 

Clauza 5 alineatul (1) din acordul-cadru anexat la directivă obligă statele membre să dețină 
măsuri pentru a preveni abuzurile care rezultă din utilizarea de contracte pe perioadă 
determinată succesive. În acest scop, statele membre pot să aleagă una sau mai multe dintre
următoarele măsuri:  motive obiective care justifică reînnoirea contractelor, o durată totală 
maximă sau un număr maxim de reînnoiri ale contractului sau raportului de muncă pe 
perioadă determinată. Jurisprudența Curții Europene de Justiție2 a evidențiat clar faptul că 
trebuie să existe măsuri pentru a preveni și, dacă este cazul, pentru a sancționa abuzul de 
contracte pe perioadă determinată succesive. 

Italia a notificat Comisiei faptul că directiva a fost transpusă în legislația națională în Italia 
prin Decretul legislativ nr. 368 din 6 septembrie 2001.  Articolul 5 stabilește măsurile pentru 
sancțiuni în cazul contractelor succesive încheiate în neconformitate cu articolele precedente 
din legislația națională.  Articolul 5 alineatul (1) prevede remunerația suplimentară care
trebuie plătită titularului unui contract pe perioadă determinată în cazul în care raportul de 
muncă continuă după expirarea termenului stabilit inițial sau prelungit ulterior.

Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea legislației naționale ține exclusiv de competența 
autorităților naționale. Cea mai adecvată măsură pentru petiționar este aceea de a solicita
consiliere juridică în vederea inițierii unei acțiuni pe lângă autoritățile naționale competente.

Concluzie

Petiția nu ridică probleme legate de transpunerea corectă a Directivei 1999/70/CE.

                                               
1 JO L 175, 10.7. 1999, p. 43.
2 C-53/04 Marrosu; C- 180/04 Vassallo; C-212-04 Adeneler.
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