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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0591/2007, adresată de Lăcrămioara Slavnicu, de naţionalitate belgiană, 
privind problemele întâmpinate în legătură cu ridicarea pensiei sale din România

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara, care locuieşte din anul 2000 în Belgia, unde beneficiază de o pensie de urmaş, 
subliniază problemele pe care le-a întâmpinat la încasarea pensiei cuvenite pentru activitatea 
sa profesională din România. Petiţionara arată că, potrivit autorităţilor române, pentru a-şi 
putea ridica pensia, trebuie fie să se deplaseze în România, fie să numească un mandatar, 
suma respectivă neputându-i fi transmisă în Belgia. Petiţionara descrie dificultăţile pe care le 
are pentru a găsi un mandatar şi precizează că eventuala sa deplasare în România ar depăşi 
valoarea pensiei (aproximativ 120 EUR). În consecinţă, petiţionara solicită sprijinul 
Parlamentului European pentru găsirea unei soluţii. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 octombrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 februarie 2008

Petiţionara de naţionalitate belgiană locuieşte în Belgia şi beneficiază, pe de o parte, de o 
pensie de supravieţuire din partea statului belgian şi, pe de altă parte, de o pensie din partea 
statului român pentru activitatea sa profesională anterioară. Aceasta întâmpină dificultăţi în 
legătură cu ridicarea pensiei din România pe motiv că, pentru a obţine pensia, petiţionara 
trebuie fie să se deplaseze personal în România, fie să numească un mandatar român căruia 
să-i permită accesul la contul bancar pentru a vira valoarea pensiei în contul din Belgia. 
Instituţia română refuză virarea valorii pensiei în contul din Belgia al petiţionarei.



PE402.629v02-00 2/2 CM\770874RO.doc

RO

Conform articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de
securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în 
cadrul Comunităţii, pensiile nu pot suporta reduceri, modificări, suspendări, suprimări sau 
confiscări, pe motiv că beneficiarul locuieşte într-un alt stat membru decât cel în care se 
găseşte instituţia care furnizează pensiile. Conform Curţii de Justiţie, obiectivul articolului 10 
din regulament este de a favoriza libera circulaţie a lucrătorilor, protejând părţile interesate 
împotriva prejudiciilor care ar putea rezulta din deplasarea acestora dintr-un stat membru în 
altul (hotărârea din 2 mai 1990, cauza Winter-Lutzins C-293/88).

Prin urmare, obligaţia impusă unui rezident într-un alt stat membru de a da o împuternicire 
unei persoane de naţionalitate română pentru a solicita pensia, este de natură să-l împiedice pe 
acesta să beneficieze de pensia sa din cauza şederii pe teritoriul unui alt stat membru şi este 
deci contrară legislaţiei comunitare.

Astfel, serviciile Comisiei au interogat autorităţile române în legătură cu acest subiect şi 
solicită acestora examinarea situaţiei pentru găsirea unei soluţii prin care petiţionara să 
beneficieze de pensia sa.

Concluzie

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii imediat ce vor primi un răspuns din 
partea autorităţilor române.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

După cum este indicat în prima comunicare a Comisiei către Parlamentul European, serviciile 
Comisiei au interogat autorităţile române în legătură cu acest subiect şi solicită acestora 
examinarea situaţiei pentru găsirea unei soluţii prin care petiţionara să beneficieze de pensia 
sa.

Acestea au răspuns că au fost instituite proceduri pentru a permite trimiterea pensiilor, dar din 
cauza problemelor survenite în punerea în aplicare a acestor proceduri, nu au putut fi 
finalizate la data de 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, acestea dau asigurări că problemele sunt rezolvate în prezent şi că pensiile 
pot fi trimise fără impedimente în ţara de reşedinţă a titularului începând cu 1 ianuarie 2008.

Prin urmare, dificultăţile întâmpinate din partea petiţionarei sunt, în principiu, rezolvate. 
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