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Petiţia 0236/2005, prezentată de Pasquale Galluccio, de naţionalitate italiană, privind 
nerespectarea de către Italia a deciziei Gottardo în privinţa extinderii teritoriale a 
regimului de securitate socială comunitară 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul denunţă neaplicarea în Italia a deciziei "Gottardo" a Curţii de Justiţie (din 
15/1/02, cazul C-55/00) pentru muncitorii care au plătit cotizaţii sociale în terţe state (în cazul 
de faţă în Principatul Monaco) în cadrul regimului de securitate socială a muncitorilor 
salariaţi, conform articolelor 39 şi următoarele din Tratat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iulie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii (articolul 
192, alineatul 4 din Regulament).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 mai 2006.

În decizia sa din 15 ianuarie 2002, (cazul C-55/00, Gottardo), Curtea a stabilit că "autorităţile 
însărcinate cu securitatea socială într-un prim stat membru sunt obligate, conform obligaţiilor 
comunitare care le revin în conformitate cu articolul 39 CE, să ia în calcul pentru drepturile de 
pensionare, perioadele de timp în care asigurarea a fost realizată într-un stat terţ de către un 
cetăţean al unui al doilea stat membru, atunci când, în situaţie de cotizaţii similare, 
respectivele autorităţi competente recunosc, conform unei convenţii internaţionale bilaterale 
încheiate între primul stat membru şi terţul, luarea în calcul a unor astfel de perioade realizate 
de proprii lor cetăţeni".

Pentru ca direcţiile Comisiei să poată examina această petiţie în deplină cunoştinţă de cauză, 
Comisia aşteaptă transmiterea de către petiţionar a întregului dosar.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 februarie 2007.
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Comisia are onoarea de a informa Parlamentul Europeană că a decis să înceapă o procedură 
de punere sub acuzaţie a Italiei pentru nerespectarea jurisprudenţei Gottardo, conform căreia, 
avantajele care decurg dintr-o convenţie bilaterală între un stat membru şi un stat terţ trebuie 
să fie acordate şi muncitorilor din alte state membre, care nu fac parte din convenţie, datorită 
principiului egalităţii de tratament între cetăţenii naţionali şi cei provenind din alte state 
membre, prevăzut de articolul 39 din Tratatul CE.

Articolul 39 CE urmează a fi aplicat direct de către tribunalele naţionale, de aceea este în 
interesul petiţionarului să utilizeze şi căile de recurs disponibile pe plan naţional, care pot să îi 
permită să îşi ceară drepturile mult mai direct şi mai personalizat. Astfel, în caz de pagube, 
doar jurisdicţiile naţionale pot acorda reparaţii împotriva respectivului stat membru. Mai mult, 
recursurile naţionale sunt limitate în timp, de aceea petiţionarul riscă să piardă drepturile pe 
plan naţionale dacă nu face uz de ele cât mai repede.


