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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1493/2007, adresată de António Araújo Jácome, de naţionalitate 
portugheză, privind presupusele încălcări din partea autorităţilor portugheze de 
pensii ale dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu 
lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora 
care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi ale Regulamentului (CEE) 
nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul lucrează ca angajat în sectorul public şi a plătit contribuţii la pensie timp de 29 de 
ani în Portugalia. Conform normelor în vigoare, trebuie să fi lucrat timp de 36 de ani pentru a 
avea dreptul la pensie. Petiţionarul a încercat, prin urmare, să obţină recunoaşterea unei 
perioade de 12 ani de muncă în Franţa, dar aceasta a fost respinsă. În consecinţă, acesta 
reclamă faptul că autorităţile portugheze competente nu au ţinut cont de dispoziţiile 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi 
cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi ale 
Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare, drept pentru care 
solicită Parlamentului European să analizeze cazul său.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

Petiţionarul a lucrat ca angajat în sectorul public şi a plătit contribuţii pentru pensie timp de 
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29 de ani, în Portugalia. Conform normelor în vigoare, pentru a avea dreptul la pensie sunt 
necesari 36 de ani de muncă. Petiţionarul a încercat, prin urmare, să obţină recunoaşterea unei 
perioade de 12 ani de muncă în Franţa, dar aceasta a fost respinsă. În consecinţă, acesta 
reclamă faptul că autorităţile portugheze competente nu au ţinut cont de dispoziţiile 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi 
cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi ale 
Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare, drept pentru care 
solicită Parlamentului European să analizeze cazul său.

Observaţiile Comisiei referitoare la petiţie 

La nivel comunitar, există o reglementare prin Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72 
care are drept scop fundamental să asigure respectarea efectivă a liberei circulaţii a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene, asigurând că lucrătorul migrant nu pierde niciun drept 
în ceea ce priveşte securitatea socială prin faptul că îşi exercită dreptul de a se deplasa în 
Uniunea Europeană. Cu toate acestea, reglementarea nu realizează decât o simplă coordonare 
a sistemelor naţionale de securitate socială (şi nu o armonizare a acestora). Prin urmare, 
fiecare stat membru este liber să-şi determine sistemul de securitate socială, în special 
condiţiile de afiliere la acesta, condiţiile de acordare a prestaţiilor sociale şi valoarea acestora 
etc. În exercitarea acestei competenţe, statele membre trebuie să respecte, bineînţeles, 
principiile dreptului comunitar.

Se pare că petiţionarul solicită o pensie specială, chiar dacă s-a constatat că acesta nu a fost 
întotdeauna afiliat unor regimuri speciale pentru funcţionari de-a lungul carierei sale atât în 
Portugalia, cât şi în Franţa.

În special în ceea ce priveşte regimurile speciale ale funcţionarilor, articolul 51a din 
Regulamentul 1408/71 stipulează: 

„Persoanele aflate sub incidenţa unui regim special pentru funcţionari

1. Dispoziţiile articolului 44, ale articolului 45 alineatele (1), (5) şi (6) şi ale articolelor 46 şi 
51 se aplică prin analogie persoanelor incluse într-un regim special pentru funcţionari.

2. Cu toate acestea, dacă legislaţia unui stat membru condiţionează dobândirea, lichidarea, 
menţinerea sau redobândirea drepturilor la prestaţii în cadrul unui regim special pentru 
funcţionari, cu condiţia ca toate perioadele de asigurare să fi fost realizate în cadrul unuia sau 
mai multor regimuri speciale pentru funcţionari în statul membru respectiv sau sunt asimilate 
unor astfel de perioade conform legislaţiei respectivului stat membru, se ţine cont numai de
acele perioade care pot fi recunoscute în temeiul legislaţiei din acel stat membru.

Dacă, ţinându-se seame de perioadele astfel încheiate, persoana în cauză nu satisface
condiţiile necesare pentru a beneficia de aceste prestaţii, aceste perioade sunt luate în 
considerare pentru acordarea prestaţiilor în cadrul regimului general sau, în lipsa acestuia, a 
regimului aplicabil lucrătorilor muncitorilor sau angajaţilor, după caz”.
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Concluzie
Scrisoarea petiţionarului nu furnizează informaţii destul de precise pentru a putea evalua dacă 
acest caz intră sub incidenţa nerespectării normelor comunitare privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială. Prin urmare, serviciile Comisiei au contactat autorităţile 
portugheze pentru a le solicita informaţii mai detaliate. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţionarul a lucrat în Franţa, unde a fost sub incidenţa unui regim general de securitate 
socială. Acesta a lucrat, de asemenea, în Portugalia, unde a solicitat să beneficieze de o pensie 
specială aferentă funcţionarilor, prevăzută de legislaţia portugheză.

Observaţiile Comisiei referitoare la petiţie

Astfel cum se arată în prima comunicare a Comisiei adresată PE, scrisoarea petiţionarului nu 
furnizează informaţii destul de precise pentru a se putea evalua dacă acest caz intră sub 
incidenţa nerespectării normelor comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Prin urmare, serviciile Comisiei au contactat autorităţile portugheze pentru a le 
solicita informaţii detaliate în acest sens.

Autorităţile au răspuns că dispoziţiile de drept comunitar au fost aplicate în mod corect în 
cazul petiţionarului, în special articolul 51a din Regulamentul 1408/71.

Comisia nu a constatat nicio încălcare a dreptului comunitar. De fapt, în ceea ce priveşte în 
special regimurile speciale aplicabile funcţionarilor, articolul 51a din Regulamentul 1408/71 
stipulează: 

„Persoanele aflate sub incidenţa unui regim special pentru funcţionari

1. Dispoziţiile articolului 44, ale articolului 45 alineatele (1), (5) şi (6) şi ale articolelor 46 şi 
51 se aplică prin analogie persoanelor incluse într-un regim special pentru funcţionari.

2. Cu toate acestea, dacă legislaţia unui stat membru condiţionează dobândirea, lichidarea, 
menţinerea sau redobândirea drepturilor la prestaţii în cadrul unui regim special pentru 
funcţionari, cu condiţia ca toate perioadele de asigurare să fi fost realizate în cadrul unuia sau 
mai multor regimuri speciale pentru funcţionari în statul membru respectiv sau sunt asimilate 
unor astfel de perioade conform legislaţiei respectivului stat membru, se ţine cont numai de 
acele perioade care pot fi recunoscute în temeiul legislaţiei din acel stat membru.

Dacă, ţinându-se seama de perioadele astfel încheiate, persoana în cauză nu satisface 
condiţiile necesare pentru a beneficia de aceste prestaţii, aceste perioade sunt luate în 
considerare pentru acordarea prestaţiilor în cadrul regimului general sau, în lipsa acestuia, a 
regimului aplicabil lucrătorilor muncitorilor sau angajaţilor, după caz”.

Legislatorul comunitar explică astfel această particularitate la considerentul 6 din 
Regulamentul 1606/98:
„Este necesar să se ţină seama de specificitatea anumitor regimuri speciale de pensii pentru 
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funcţionarii din anumite state membre şi, în special de absenţa, în unele state membre, a 
sistemelor de coordonare între regimurile speciale şi regimul general, de existenţa, în alte state 
membre, a unor sisteme particulare de coordonare între regimurile speciale şi regimul general, 
de domeniul limitat de aplicare a acestor regimuri şi de structurile bugetare şi de 
recompensare ale acestora, de exemplu existenţa unei legături directe între dreptul la prestaţii 
şi perioadele de activitate îndelungate”.

Prin urmare, în ceea ce priveşte acordarea unei pensii speciale aplicabile în cazul 
funcţionarilor, dreptul comunitar permite unui stat membru să ia în considerare doar 
perioadele de activitate din alte state membre în cadrul unui regim special aplicabil 
funcţionarilor. Nu este cazul petiţionarului, deoarece acesta a intrat sub incidenţa unui regim 
general de securitate socială în Franţa.

Aceasta nu înseamnă că cetăţeanul îşi pierde drepturile în materie de securitate socială. În 
astfel de situaţii, articolul 51a din Regulamentul 1408/71 prevede că perioadele de activitate
realizate într-un stat membru sunt luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor aferente 
regimului general de pensii.

Concluzie

Având în vedere cele menţionate mai sus şi dat fiind faptul că dreptul comunitar a fost 
respectat de către autorităţile portugheze, Comisia nu este în măsură să intervină în favoarea 
petiţionarului.
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