
CM\556493RO.doc PE 343.944/Rév.IIv01-00
Traducere externă

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru petiţii

23.03.2007

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 555/2003, prezentată de domnul Afonso Serafim Gonçalves, de naţionalitate 
portugheză, privind pensia sa de invaliditate

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul a lucrat în Portugalia şi Franţa şi afirmă că asigurările sociale franceze refuză să 
ia în considerare timpul în care el a lucrat în Portugalia pentru a-i calcula pensia de 
invaliditate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 decembrie 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii  
(articolul 192 alineatul (4) din regulament). 

3. Răspunsul Comisiei,  primit la 30 aprilie 2004 

Petiţionarul, portughez de origine, înştiinţează asupra refuzului autorităţilor franceze 
competente de a-i acorda o pensie de invaliditate pentru anii în care a cotizat în Franţa în urma 
declaraţiei de invaliditate efectuate de către instituţia portugheză. La ora actuală, el 
beneficiază de o pensie de invaliditate acordată de aceasta din urmă.

Autorităţile franceze – atât administrative, cât şi judiciare – îşi întemeiază decizia pe faptul că 
petiţionarul nu îndeplineşte condiţiile cerute de legislaţia franceză pentru a putea beneficia de 
pensie.  

Trebuie reamintit, pentru început, că dreptul comunitar prevede în Regulamentele (CEE)  
1408/71 şi 574/72 o coordonare a diferitelor sisteme de asigurări sociale ale statelor membre 
pentru a oferi o protecţie socială persoanelor care se deplasează în interiorul Uniunii 
Europene. Fiind vorba despre o coordonare a sistemelor naţionale şi nu despre o armonizare a 
asigurărilor sociale, fiecare stat membru rămâne liber să determine condiţiile care dau dreptul 
la indemnizaţii, precum şi cuantumul acestora, elementele de calcul şi durata indemnizaţiilor.
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În plus, Regulamentul (CEE) 1408/71 prevede la capitolul „invaliditate” (articolele 37 şi 
următoarele) o distincţie între state membre în care cuantumul indemnizaţiilor este 
independent de durata de cotizare sau de perioadele de asigurare şi state membre în care 
perioadele de cotizare contează pentru calcularea cuantumului. În acest sens, Anexa IV a 
regulamentului sus menţionat indică faptul că Franţa este un stat de tip A, iar Portugalia este 
un stat de tip B1. Acestea fiind spuse, în rubrica Franţa din numita anexă, se face o altă 
distincţie între lucrători salariaţi şi lucrători nesalariaţi. În ceea ce îi priveşte pe aceştia din 
urmă, principiul enunţat nu se aplică decât lucrătorilor independenţi din sectorul agricol şi nu 
comercianţilor, cum este cazul petiţionarului. Din această cauză, acesta nu se poate prevala de 
regula care ar fi cea de tip A ci face obiectul regulilor din legislaţia franceză care privesc 
această situaţie.

Cadrul juridic fiind stabilit, trebuie indicat faptul că petiţionarul a lucrat şi a cotizat în Franţa 
între 1969 şi 1983, apoi în Portugalia între 1983 şi 1994 în calitate de comerciant, unde a fost 
declarat în stare de invaliditate.

Conform legislaţiei franceze, nesalariaţii (precum petiţionarul, în acest caz), trebuie să 
îndeplinească anumite condiţii (o durată minimă de înregistrare şi un număr de ore de muncă 
salariată în decursul perioadei de referinţă)2. Referitor la această situaţie, legislaţia portugheză 
nu prevede regimuri de cotizare diferite pentru lucrătorii salariaţi şi pentru nesalariaţi sau 
independenţi, întrucât ea prevede o casă de economii unică pentru cele două categorii. Acesta
nu este şi cazul Franţei, după s-a expus deja, iar cazul în speţă trebuie examinat în relaţie cu 
legislaţia acestui stat membru, după cum s-a semnalat mai înainte. 

În acest sens, şi deoarece petiţionarul a fost asigurat succesiv într-un stat A apoi într-un stat B, 
pensia de invaliditate trebuie plătită în funcţie de perioadele de asigurare şi de muncă luate în 
calcul în conformitate cu legislaţia naţională. 

Cu toate acestea, pentru a verifica dacă legislaţia comunitară în materie a fost corect aplicată, 
serviciile Comisiei s-au adresat autorităţilor competente franceze pentru a solicita observaţiile 
lor asupra acestui caz. Comisia nu va întârzia să informeze Comitetul pentru petiţii al
Parlamentului European referitor la urmarea acestei chestiuni, precum şi referitor la decizia 
adoptată.   

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei,  , primit la 1 februarie 2005

Prin precedenta sa comunicare, serviciile Comisiei au explicat că petiţionarului, portughez de 
origine, declarat invalid de către instituţia portugheză, i-a fost refuzată plata unei pensii
franceze de invaliditate pentru anii cotizaţi în Franţa. La ora actuală el beneficiază doar de o 
pensie portugheză de invaliditate. 

Autorităţile franceze îşi întemeiază decizia pe faptul că petiţionarul nu îndeplineşte condiţiile
cerute de legislaţia franceză pentru a putea beneficia de pensie

Referitor la această situaţie, trebuie reamintit faptul că dreptul comunitar prevede în 
Regulamentele (CEE) 1408/71 şi 574/72 o coordonare a diferitelor sisteme de asigurări 

  
1 Respectiv  literele  E şi L din numita anexă.
2 Cf. articolele L 341.2 şi R 313.3 şi R 313.5 din Codul Asigurărilor Sociale. 
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sociale ale statelor membre pentru a oferi o protecţie  socială persoanelor care se deplasează 
în interiorul Uniunii Europene. Fiind vorba despre o coordonare a sistemelor naţionale şi nu 
despre o armonizare a asigurărilor sociale, fiecare stat membru rămâne liber să determine 
condiţiile care dau dreptul la indemnizaţii, precum şi cuantumul acestora, elementele de calcul 
şi durata indemnizaţiilor

Concret, Regulamentul (CEE) 1408/71 prevede la capitolul „invaliditate” (articolele 37 şi 
următoarele) o distincţie între state membre în care cuantumul indemnizaţiilor este 
independent de durata de cotizare sau de perioadele de asigurare, şi state membre în care 
perioada de cotizare contează pentru calcularea cuantumului. În acest sens, Anexa IV a 
regulamentului sus menţionat indică faptul că Franţa este un stat din prima grupă, iar
Portugalia este un stat din a doua grupă1. Acestea fiind spuse, în rubrica Franţa din numita
anexe, se face o altă distincţie între lucrători salariaţi şi lucrători nesalariaţi.  În ceea ce 
priveşte pe aceştia din urmă – cazul petiţionarului –, principiul enunţat nu se aplică decât
lucrătorilor independenţi din sectorul agricol şi nu comercianţilor, cum este cazul 
petiţionarului. Din această cauză, acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru ca anii de 
cotizare din Franţa să fie luaţi în calcul după cum se cuvine pentru a beneficia de o pensie de 
invaliditate franceză.

Din moment ce petiţionarul a fost succesiv asigurat într-un stat în care durata cotizaţiilor nu 
contează, apoi într-un stat în care aceasta contează, pensia de invaliditate trebuie plătită în 
funcţie de perioadele de asigurare şi de muncă luate în calcul în conformitate cu legislaţia 
naţională.

Serviciile Comisiei s-au adresat autorităţilor franceze iar observaţiile solicitate arată faptul că 
petiţionarul nu a adus dovada cotizaţiilor sau perioadelor de asigurare valabile în conformitate 
cu legislaţia franceză în perioada de referinţă pentru examinarea condiţiilor de acordare. 
Astfel, nicio activitate care ţine de regimul care intră în câmpul de aplicare a Regulamentului  
(CEE) 1408/71 nu a fost dovedită.

Pe cale de consecinţă şi din ceea ce precede, serviciile Comisiei regretă faptul de a nu putea 
interveni în favoarea petiţionarului deoarece sunt de părere că reglementarea comunitară în 
materie pare să fi fost corect aplicată.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 23 martie 2007.

După cum a subliniat în nenumărate rânduri Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, 
articolul 42 din Tratatul CE prevede o coordonare a diferitelor sisteme de asigurări sociale ale
statelor membre pentru a oferi o protecţie socială persoanelor care se deplasează în interiorul 
Uniunii Europene. Fiind vorba despre o coordonare a sistemelor naţionale şi nu despre o 
armonizare a asigurărilor sociale, fiecare stat membru rămâne liber să determine condiţiile 
care dau dreptul la indemnizaţii, precum şi cuantumul acestora, elementele de calcul şi durata 
indemnizaţiilor

Din acest punct de vedere, Regulamentul (CEE) 1408/71 – normă de drept derivat de bază în 
acest domeniu – prevede pentru domeniul „invaliditate” (care îl priveşte pe petiţionar) o 
distincţie între state membre în care cuantumul indemnizaţiilor este independent de durata 
perioadelor de asigurare şi state membre în care perioadele de cotizare contează pentru 

  
1 Respectiv,  literele  E şi L din numita anexă. 
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calcularea cuantumului. În acest sens, anexa IV din acesta indică faptul că Franţa este un stat 
din prima grupă (stat numit de tip A) şi Portugalia, din a doua grupă (stat numit de tip B).

Ţinând cont de dispoziţiile precedente, din moment ce petiţionarul a fost succesiv asigurat 
într-un stat în care durata cotizaţiilor nu contează, apoi într-un stat în care aceasta contează, 
dosarul celui în cauză trebuie examinat în conformitate cu regulile stabilite în capitolul 3 din
Regulamentul (CEE) 1408/71 (pensii). Pensia de invaliditate se calculează în acest caz în 
funcţie de normele naţionale, având în vedere, în această privinţă, doar perioadele de 
asigurare şi de muncă luate în calcul în conformitate cu legislaţia naţională.

Drepturile petiţionarului trebuind să fie examinate în conformitate cu legislaţia franceză, 
aceasta prevede anumite condiţii de asigurare şi de înregistrare. Într-adevăr, condiţiile care 
dau dreptul la o indemnizaţie trebuie examinate în prima zi a lunii în cursul căreia starea de
invaliditate este constatată. Astfel, data la care trebuie examinat cazul în speţă era 1 aprilie 
1996, data declarării invalidităţii în Portugalia. 

Informaţia transmisă de către instituţia portugheză instituţiei omologe franceze prin 
intermediul formularului E 205 (extras de carieră) nu demonstrează nicio perioadă de 
asigurare pentru perioada 1 aprilie 1995 – 31 martie 1996 – perioada de referinţă franceză
pentru examinarea condiţiilor de acordare a unei indemnizaţii. De fapt, instituţia portugheză a 
confirmat că nicio perioadă de asigurare nu putea fi raportată între 1 octombrie 1994 şi 1 
aprilie 1996.

Cât priveşte petiţionarul, acesta opinează că în această perioadă el a lucrat în calitate de 
comerciant în Portugalia şi că în această calitate a cotizat în această perioadă de referinţă. 
Totuşi, informaţiile obţinute de către serviciile Comisiei au confirmat că casa de economii 
portugheză declară că cel în cauză nu a lucrat în această perioadă. 

Invocarea articolului 45.1 din Regulamentul (CEE) 1408/71 făcută de către petiţionar nu este 
pertinentă în această privinţă, dat fiind faptul că el nu poate furniza dovada perioadei 
îndeplinite în decursul perioadei de referinţă menţionate mai sus. 

Pe cale de consecinţă, serviciile Comisiei estimează că autorităţile naţionale au aplicat corect 
reglementarea comunitară în materie şi confirmă că nu sunt în măsură să intervină în favoarea 
petiţionarului.

Cele de mai sus nu prejudiciază cu nimic drepturile petiţionarului în momentul în care acesta 
va fi atins vârsta pensionării deoarece, într-adevăr, în acel moment, instituţia franceză 
competentă va examina anii de cotizare din Franţa în lumina principiilor care guvernează 
coordonarea comunitară a regimurilor de asigurări sociale pentru a decide acordarea unei 
indemnizaţii de pensie.  


