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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0776/2007, adresată de Mihail Dan Lazăr, de naţionalitate 
germană, privind refuzul fondului de pensii din România de a-i plăti pensia 
în Germania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care a lucrat în România între anii 1964 şi 1987, deţine acum cetăţenie germană 
şi locuieşte în Germania. Acesta obiectează împotriva refuzului fondului de pensii din 
România de a-i plăti pensia în contul său bancar din Germania, făcând referire la articolul 88 
din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială 
persoanelor angajate şi familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii 
(transferul sumelor datorate în temeiul acestui regulament către alt stat membru). În schimb, 
petiţionarul trebuie să îşi ridice pensia în mod regulat din România.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 ianuarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2008

I. Rezumat
Petiţionarul, un cetăţean de naţionalitate germană şi rezident în Germania, a lucrat în România 
din 1964 până în 1987. Acesta obiectează împotriva refuzului fondului de pensii din România 
de a-i plăti pensia direct în contul său de economii din Germania şi a faptului că acesta o 
virează, în schimb, în contul său bancar din România. Petiţionarul face referire la articolul 88 
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din Regulamentul (CEE) nr. 1408/711 şi lasă să se înţeleagă faptul că instituţia din România 
nu acţionează în conformitate cu articolul menţionat.

II. Comentariile Comisiei 
România trebuie să realizeze plata directă a pensiilor în conformitate cu Anexa 6 din 
Regulamentul 574/72. Plata directă înseamnă, în sensul regulamentului menţionat, că plata nu 
trebuie efectuată prin intermediul unui organism de legătură sau al instituţiei din locul de 
rezidenţă. Articolul 88 din Regulamentul 1408/71 prevede că transferurile de bani de la un 
stat membru la altul trebuie efectuate în conformitate cu acordurile în vigoare relevante dintre 
statele membre implicate. De remarcat că Articolul 88 nu poate fi interpretat în sensul că 
poziţia României este contrară articolului respectiv.

III. Concluzii

Serviciile Comisiei vor comunica în scris autorităţilor din România să investigheze plângerea 
şi vor ţine Parlamentul la curent cu privire la evoluţiile ulterioare.

                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate 

socială persoanelor angajate şi familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, JO L 149 din 
5.7.1971, p. 2, regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 18.12.2006, JO L 392 din 30.12.2006, p.1.
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