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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 0770/2006, adresată de José Domingos Sousa, de naționalitate portugheză, 
privind presupusa neaplicare în Portugalia a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 
privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, 
lucrătorii independenți și membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul 
Comunității și Regulamentul (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71, în vederea extinderii aplicării acestora la 
regimurile speciale ale funcționarilor

1. Rezumatul petiției 

Petiționarul, care a lucrat în Franța și în Portugalia, denunță decizia autorităților portugheze 
competente în materie de retragere din activitate în privința calculului pensiei sale. Acesta 
subliniază că, aparent, autoritățile nu au ținut seama de dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
1606/98 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară 
activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul 
Comunității și Regulamentul (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71, în vederea extinderii aplicării acestora la regimurile 
speciale ale funcționarilor. El solicită. Prin urmare, Parlamentului European să examineze în 
ce măsură decizia în cauză este conformă spiritului și textului regulamentului sus-citat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 iulie 2007
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Observațiile Comisiei referitoare la petiție

Există la nivel comunitar o reglementare conținută în regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și 
574/72 care are drept scop fundamental acela de a garanta efectivitatea liberei circulații a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene, veghind ca lucrătorul migrant să nu piardă niciun 
drept în materie de asigurare socială ca urmare a exercitării dreptul de a se deplasa în 
interiorul Uniunii Europene. Cu toate acestea, reglementarea nu realizează decât o simplă 
coordonare a sistemelor naționale de asigurări sociale (și nu o armonizare a acestora).  Prin 
urmare, fiecare stat membru este liber să își stabilească propriul sistem de asigurări sociale, în 
special condițiile de afiliere la acest sistem, condițiile de acordare a prestărilor sociale și 
valoarea acestora, etc. În exercitarea acestei competențe, statele membre trebuie, bineînțeles, 
să respecte principiile de drept comunitar.

În ceea ce privește mai ales regimurile speciale ale funcționarilor, articolul 51a din 
Regulamentului 1408/71 stipulează: 

„Persoanele care fac obiectul unui regim special al funcționarilor

1. Dispozițiile articolului 44, articolului 45 alineatele (1), (5) și (6), și ale articolelor 46-51 se 
aplică prin analogie persoanelor care fac obiectul unui regim special al funcționarilor.

2. Cu toate acestea, dacă legislația unui stat membru subordonează achiziționarea, lichidarea, 
menținerea sau perceperea drepturilor la prestații unui regim special al funcționarilor cu 
condiția ca toate perioadele de asigurări să fie realizate în cadrul unuia sau mai multor 
regimuri speciale ale funcționarilor din acel stat membru sau să fie asimilate unor asemenea 
perioade în virtutea legislației acelui stat membru, nu se iau în considerare decât perioadele 
care pot fi recunoscute în virtutea legislației statului membru respectiv.

Dacă, în urma considerării perioadelor astfel realizate, persoana în cauză nu îndeplinește 
condițiile cerute pentru a beneficia de aceste prestații, aceste perioade sunt luate în 
considerare în vederea acordării prestațiilor regimului general sau, în lipsa acestuia ale 
regimului aplicabil muncitorilor sau angajaților, după caz”.

Concluzie

Scrisoarea petiționarului nu oferă informații suficient de precise pentru a se putea evalua dacă 
cazul ține de o nerespectare a normelor comunitare privitoare la  coordonarea regimurilor de 
asigurare socială. Serviciile Comisiei au contactat, prin urmare, autoritățile portugheze pentru 
a le solicita informații mai detaliate. Până în acest moment nu s-a primit niciun răspuns cu 
privire la acest aspect.

Comisia pentru petiții va fi informată cu privire la răspunsul oferit de autoritățile portugheze 
după primirea și analizarea acestuia.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 19 decembrie 2007

Petiționarul a lucrat în Franța, unde făcea obiectul unui regim general de asigurări sociale. El 
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a lucrat și în Portugalia, unde cere să beneficieze de o pensie specială pentru funcționari, 
prevăzută de legislația portugheză.

Astfel cum a explicat Comisia în prima sa comunicare către Parlamentul European, scrisoarea 
petiționarului nu furniza informații suficient de precise pentru a se putea evalua dacă cazul 
ține de o nerespectare a normelor comunitare de coordonare a regimurilor de asigurări sociale. 
Serviciile Comisiei au contactat așadar autoritățile portugheze pentru a le cere informații mai 
detaliate.

Autoritățile portugheze au răspuns că ele au aplicat  corect dreptul comunitar în cazul 
petiționarului, în special articolul 51a din Regulamentul 1408/71.

Observațiile Comisiei privind petiția 

Comisia nu constată nicio încălcare a dreptului comunitar. Într-adevăr, în ceea ce privește în 
special regimurile speciale ale funcționarilor, articolul 51 bis din Regulamentul 1408/71 
stipulează: 

„Persoanele care fac obiectul unui regim special al funcționarilor

1. Dispozițiile articolului 44, articolului 45, alineatele (1), (5) și (6), și ale articolelor 46-51 se 
aplică prin analogie persoanelor care fac obiectul unui regim special al funcționarilor.

2. Cu toate acestea, dacă legislația unui stat membru subordonează achiziționarea, lichidarea, 
menținerea sau perceperea drepturilor la prestații unui regim special al funcționarilor cu 
condiția ca toate perioadele de asigurări să fie realizate în cadrul unuia sau mai multor 
regimuri speciale ale funcționarilor din acel stat membru sau să fie asimilate unor asemenea 
perioade în virtutea legislației acelui stat membru, nu se iau în considerare decât perioadele 
care pot fi recunoscute în virtutea legislației statului membru respectiv.

Dacă, în urma considerării perioadelor astfel realizate, persoana în cauză nu îndeplinește 
condițiile cerute pentru a beneficia de aceste prestații, aceste perioade sunt luate în 
considerare în vederea acordării prestațiilor regimului general sau, în lipsa acestuia ale 
regimului aplicabil muncitorilor sau angajaților, după caz”

Legislatorul comunitar explică această particularitate în a șasea observație a Regulamentului 
1606/98 în termenii următori:

„este necesar să se țină seama de specificitatea anumitor regimuri speciale de pensii pentru 
funcționarii din anumite state membre și, în special de absența, în unele state membre, a 
sistemelor de coordonare între regimurile speciale și regimul general, de existența, în alte state 
membre, a unor sisteme particulare de coordonare între regimurile speciale și regimul general, 
de domeniul limitat de aplicare a acestor regimuri și de structurile bugetare și de 
recompensare ale acestora, de exemplu existența unei legături directe între dreptul la prestații 
și perioadele de activitate îndelungate”.

Pe cale de consecință, pentru acordarea unei pensii speciale pentru funcționari, dreptul 
comunitar permite statului membru să ia în considerare doar perioadele îndeplinite în alte 
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state membre în cadrul unui regim special al funcționarilor. Or, nu este cazul petiționarului 
care făcea obiectul unui regim general de asigurare socială în Franța.

Acest fapt nu semnifică totuși că cetățeanul pierde drepturi în materie de asigurare socială. 
Într-o asemenea ipoteză, articolul 51a din Regulamentul 1408/71 prevede ca perioadele 
îndeplinite într-un stat membru  să fie luate în considerare pentru acordarea de prestări de 
regim general.

Concluzie

Ținând cont de cele de mai sus și dat fiind faptul că dreptul comunitar a fost respectat de către 
autoritățile portugheze, Comisia nu este în măsură să intervină în favoarea petiționarului.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarul a lucrat în Franța, unde făcea obiectul unui regim general de asigurări sociale. El 
a lucrat și în Portugalia, unde cere să beneficieze de o pensie specială pentru funcționari, 
prevăzută de legislația portugheză. Astfel cum a explicat Comisia în prima sa comunicare 
către Parlamentul European, scrisoarea petiționarului nu furniza informații suficient de precise 
pentru a se putea evalua dacă cazul ține de o nerespectare a normelor comunitare de 
coordonare a regimurilor de asigurări sociale. Serviciile Comisiei au contactat așadar 
autoritățile portugheze pentru a le cere informații mai detaliate.

Autoritățile portugheze au răspuns că ele au aplicat corect dreptul comunitar în cazul 
petiționarului, în special articolul 51a din Regulamentul 1408/71.

Comisia nu constată nicio încălcare a dreptului comunitar. Într-adevăr, în ceea ce privește în 
special regimurile speciale ale funcționarilor, articolul 51a din Regulamentul 1408/71 
stipulează: 

„Persoanele care fac obiectul unui regim special al funcționarilor

1. Dispozițiile articolului 44, articolului 45 alineatele (1), (5) și (6), și ale articolelor 46-51 se 
aplică prin analogie persoanelor care fac obiectul unui regim special al funcționarilor.

2. Cu toate acestea, dacă legislația unui stat membru subordonează achiziționarea, lichidarea, 
menținerea sau perceperea drepturilor la prestații unui regim special al funcționarilor cu 
condiția ca toate perioadele de asigurări să fie realizate în cadrul unuia sau mai multor 
regimuri speciale ale funcționarilor din acel stat membru sau să fie asimilate unor asemenea 
perioade în virtutea legislației acelui stat membru, nu se iau în considerare decât perioadele 
care pot fi recunoscute în virtutea legislației statului membru respectiv.

Dacă, în urma considerării perioadelor astfel realizate, persoana în cauză nu îndeplinește 
condițiile cerute pentru a beneficia de aceste prestații, aceste perioade sunt luate în 
considerare în vederea acordării prestațiilor regimului general sau, în lipsa acestuia, ale 
regimului aplicabil muncitorilor sau angajaților, după caz”.
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Legislatorul comunitar explică această particularitate în a șasea observație a Regulamentului 
1606/98 în termenii următori:

„Este necesar să se țină seama de specificitatea anumitor regimuri speciale de pensii pentru 
funcționarii din anumite state membre și, în special de absența, în unele state membre, a 
sistemelor de coordonare între regimurile speciale și regimul general, de existența, în alte state 
membre, a unor sisteme particulare de coordonare între regimurile speciale și regimul general, 
de domeniul limitat de aplicare a acestor regimuri și de structurile bugetare și de 
recompensare ale acestora, de exemplu existența unei legături directe între dreptul la prestații 
și perioadele de activitate îndelungate”.

Pe cale de consecință, pentru acordarea unei pensii speciale pentru funcționari, dreptul 
comunitar permite statului membru să ia în considerare doar perioadele îndeplinite în alte 
state membre în cadrul unui regim special al funcționarilor. Însă acesta nu este cazul 
petiționarului care făcea obiectul  unui regim general de asigurare socială în Franța.

Acest fapt nu semnifică totuși că cetățeanul pierde drepturi în materie de asigurare socială. 
Într-o asemenea ipoteză, articolul 51a din Regulamentul 1408/71 prevede ca perioadele 
îndeplinite într-un stat membru să fie luate în considerare pentru acordarea de prestări din
regimul general.

Concluzie

Ținând cont de cele de mai sus și dat fiind faptul că dreptul comunitar a fost respectat de către 
autoritățile portugheze, Comisia nu este în măsură să intervină în favoarea petiționarului.
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