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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0302/2009, adresată de Eugenia Ioan, de cetățenie germană, privind 
pierderile din cursul de schimb în contextul plății pensiei sale în Germania de 
către statul român 

1. Rezumatul petiției

Petiționara, cu domiciliul în Germania, primește pensie din partea statului român. Ea 
subliniază faptul că, în conversia pensiei din moneda românească (RON) în euro, Citibank 
București și societatea Deutsche Rentenversicherung interpretează în mod diferit normele de 
aplicare prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 574⁄72 al Consiliului din 21 martie 1972 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se 
deplasează în cadrul Comunității (articolul 107 referitor la conversia monetară), ceea ce 
implică o pierdere lunară cauzată de cursul valutar cuprinsă între 25 și 35 de euro. Întrucât 
petiționara consideră că este victima aplicării eronate a dispozițiilor regulamentului, ea 
solicită Parlamentului să intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiția

Petiționara, cu domiciliul în Germania, primește pensie din partea statului român. Potrivit 
informațiilor primite de Comisie, după conversie, pensia este achitată de banca română în 
euro. 
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Petiționara consideră că banca care operează transferul aplică în mod eronat normele privind 
cursul valutar, iar drept urmare petiționara pierde aproximativ 25-35 de euro în fiecare lună. 
Petiționara susține că banca română și societatea germană Rentenversicherung interpretează 
în mod diferit normele privind cursul valutar. Ea dorește să afle dacă se aplică punctul 5 sau 
punctul 6 al articolului 107 din regulamentul corespunzător. 

Observațiile Comisiei privind petiția

În cazul în care o persoană nu locuiește în statul membru al UE în care are dreptul la pensie, 
pensia se transferă în statul membru de reședință al pensionarului. 

În conformitate cu articolul 53 din Regulamentul nr. 574/72, modalitatea de plată este 
reglementată în anexa 6 la Regulamentul nr. 574/72. În cazul României, prestațiile se achită 
direct de către instituția competentă, în contul pensionarului. 

În cazul unei simple plăți a unei pensii, se aplică cursul valutar în conformitate cu articolul 
107 punctul 6, iar conversia se efectuează în funcție de cursul publicat la data efectuării plății 
pensiei. 

În cazul în care situația petiționarei se referă doar la simpla plată a pensiei de către instituția 
română, nu există nicio interferență cu instituția germană de pensii și nu există posibilitatea 
unei interpretări diferite a regulamentului, care să influențeze cuantumul prestației ce urmează 
să fie achitată. 

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate, nu par să existe probleme legate de aplicarea legislației 
comunitare privind coordonarea regimurilor de securitate socială în raport cu persoanele și cu 
membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul UE. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 9 decembrie 2010

Conform informațiilor primite de Comisia Europeană din partea Ministerului german al 
Muncii și Securității Sociale la 17 iulie 2010, pensia primită de petiționară în Germania se 
calculează pe baza legii germane (FRG), care stipulează că, pentru anumite categorii de 
persoane, pensia germană se calculează luând în considerare nu numai perioadele de asigurare 
din Germania, ci și cele din alte state, ca și când perioadele de asigurare respective ar fi fost 
efectuate în Germania. 

Scopul legii în cauză este de a integra persoanele de naționalitate germană, afectate de 
consecințele celui de Al Doilea Război Mondial, în sistemul german de pensii. 

Din cuantumul pensiei calculate pe baza prevederilor enunțate mai sus, se deduce cuantumul 
cumulativ al pensiei străine (deducerea nu poate să depășească suma pe care Germania ar fi 
achitat-o pentru perioada respectivă de timp). De vreme ce, în cazul petiționarei, pensia 
străină este acordată în monedă românească, instituția germană trebuie să transforme suma 
respectivă în euro. 
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Până la 1 mai 2010, pentru a determina cursul de schimb aplicabil, instituția germană aplica 
articolul 107 din Regulamentul 574/72. Articolul invocat determina cursul de schimb aplicabil 
în cazul în care, în scopul calculării anumitor prestații, trebuie luată în considerare suma 
exprimată într-o altă monedă. Cursurile de schimb care trebuie folosite au fost publicate 
trimestrial de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial și determinate de cursul mediu al 
trimestrului anterior. În consecință, cursul aplicat, de exemplu, pentru conversia sumei care 
urmează să fie dedusă în aprilie, mai și iunie, a fost stabilit pe baza cursurilor medii din 
ianuarie-martie ale aceluiași an. 

În același timp, după cum a fost informată Comisia, prin scrisoarea primită la 16 iunie 2010 
din partea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale din România, casele 
de pensii județene care achită pensii pensionarilor români domiciliați în străinătate se bazează 
pe dispozițiile convenției interne cu privire la prestarea de servicii bancare în legătură cu plata 
pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale. În baza respectivei convenții, toate pensiile 
transferate în conturile în monedă străină ale pensionarilor români cu domiciliul în străinătate 
sunt achitate de sucursala română a Citibank Europe. Pentru conversia cuantumului pensiei 
acordate în RON, Citibank folosește cursul de schimb aplicabil la ora 10.00 din ziua 
lucrătoare imediat următoare datei de 19 a lunii în cauză. Această practică era în conformitate 
cu regulamentul UE, care nu stabilea cursul de schimb pentru plata prestațiilor în cazul 
persoanelor care au domiciliul într-un alt stat membru. Conform fostului articol 52 din 
Regulamentul 574/72, anexa 6 la Regulamentul 574/72 determină doar metoda de transfer al 
prestațiilor (plăților către persoane domiciliate în afara statului membru competent). România 
a declarat plata directă a prestației către persoana beneficiară, ceea ce înseamnă practic plata 
directă în contul bancar dintr-un alt stat membru. Noile regulamente UE nu modifică normele 
aplicabile. 

Trebuie menționat faptul că, în perioadele în care s-au înregistrat fluctuații importante ale 
cursurilor de schimb, este posibil ca, în vederea deducerii cuantumului din pensia germană, 
cursul de conversie a pensiei străine să fi prezentat diferențe evidente față de cursul folosit în 
scopul efectuării plății de către banca română. Motivul ar fi faptul că acele cursuri de schimb 
utilizate în scopul calculării pensiei acordate de statul român au fost fixate pentru o perioadă 
de trei luni și stabilite în raport cu cursul valutar mediu din cele trei luni anterioare datei 
publicării cursului. În practică, diferența ar fi vizibilă în cazul în care fluctuația cursurilor ar fi 
mai mare de 10 procente. Acest lucru s-a întâmplat, îndeosebi, în timpul crizei economice de 
la începutul anului 2009. 

Trebuie menționat, de asemenea, că după intrarea în vigoare a Regulamentelor 883/2004 și 
987/2009, de înlocuire a Regulamentelor 1408/71 și 574/72, începând cu 1 mai, au fost 
stabilite noi norme în materie de conversie monetară. Conform articolului 90 din 
Regulamentul 987/2009, cursul de schimb este, în prezent, cursul de schimb zilnic. Decizia
H3 din 15 octombrie 2009 privind data care trebuie luată în considerare pentru stabilirea 
cursurilor de schimb menționate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/20091

stabilește data de referință. Conform punctului 3 litera (b) din decizia citată, în scopul de a 
stabili un drept și de a calcula pentru prima dată cuantumul unei prestații, o instituție a unui 
stat membru care trebuie să transforme o sumă în moneda unui alt stat membru folosește 
cursul de schimb publicat pentru prima zi a lunii imediat precedente lunii în care trebuie să se 

                                               
1 JO C 106, 24.4.2010, p.56.
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aplice dispoziția respectivă. În consecință, data care determină cursul de schimb în scopul 
calculării prestației va fi mai apropiată de data efectuării plății prestației, ceea ce va reduce 
consecințele negative ale fluctuației cursurilor de schimb. 

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate, nu par să existe probleme legate de aplicarea legislației 
comunitare privind coordonarea regimurilor de securitate socială în raport cu persoanele și cu 
membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul UE. Problemele legate de efectul 
negativ al fluctuației cursurilor de schimb vor fi reduse prin noile dispoziții ale deciziei care 
stabilește cursurile de schimb, deoarece, în momentul stabilirii cuantumului pensiei germane, 
data de referință care determină cursul de schimb ce va fi utilizat la calcularea cuantumului 
care trebuie dedus al pensiei acordate de statul român va fi acum mai apropiată de data la care 
prestația este transferată persoanei de către banca română.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 20 aprilie 2012

Petiția

Petiția se referă la o persoană de cetățenie română care este beneficiara unor pensii din 
România și din Germania. Petiționara locuiește în Germania și se supune taxelor și 
contribuțiilor la asigurările de sănătate germane. Petiționara susține că, de asemenea, este 
obligată să plătească taxe și contribuții echivalente în România, fapt care nu pare a fi în 
conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială1.

Observațiile Comisiei

De regulă, normele UE în materie de coordonare a sistemelor de securitate socială se bazează 
pe principiul unei legislații aplicabile stabilite la articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004, urmat de normele detaliate din titlul II. Din regulament reiese clar faptul că în 
situația în care o persoană primește două pensii, statul membru responsabil de prestațiile în 
caz de boală este statul membru în care locuiește. Regulamentul nu oferă persoanei dreptul de 
a alege statul membru în care să rămână asigurată. În consecință, pentru un pensionar care 
primește pensii din Germania și din România, dar locuiește în Germania, statul membru în 
care va fi asigurat în mod obligatoriu va fi întotdeauna statul membru de reședință, în acest 
caz, Germania. 

Referitor la reclamația petiționarei, Comisia a contactat autoritățile germane care, în urma 
unei examinări a problemei, au confirmat prin scrisoarea din 15 noiembrie 2011 statutul 
petiționarei în Germania, astfel cum este descris în scrisoarea acesteia, și competența 
instituțiilor germane pentru prestațiile în caz de boală pe baza contribuțiilor plătite de 
petiționară în Germania. Autoritățile au informat că persoana în cauză locuiește de 16 ani în 
Germania și primește pensia din România din iunie 2006, iar pensia din Germania din 
iulie 2006. În calitate de rezident al Germaniei, petiționara este asigurată de sistemul de 

                                               
1 JO L 166, 30.4.2004.
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securitate socială din această țară; prin urmare, aceasta ar trebui să își primească prestațiile în 
natură în caz de boală în Germania. Ea a încercat deja să convingă instituțiile din România să 
o scutească de la plata contribuțiilor menționate, dar nu a avut succes.

Ținând cont de cele menționate anterior, Comisia a contactat ulterior autoritățile române 
pentru a clarifica obligațiile legale conform legislației din România ale unui pensionar care 
locuiește în alt stat membru și care plătește taxele și contribuțiile la regimul de asigurări de 
sănătate din celălalt stat membru. Autoritățile române au răspuns printr-o scrisoare primită de 
Comisie la 23 ianuarie 2012.

Autoritățile române au comunicat faptul că în urma intrării în vigoare a legislației modernizate 
a UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială la 1 mai 2010, și anume a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului de punere în aplicare (CE) nr. 
987/20091, menționate anterior, România și-a modificat legislația națională în mod 
corespunzător. Referitor la pensionarii care primesc o pensie publică din România, care și-au 
declarat rezidența sau domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru, România a adoptat 
Ordinul președintelui Casei Naționale de Pensii Publice și al președintelui Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate nr. 1285/437/2011 privind reținerea contribuțiilor la Fondul național 
unic de asigurări sociale de sănătate2.

În conformitate cu articolul 2 din acest ordin, în situația în care solicitantul de drepturi de 
pensie de boală face dovada că este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de 
reședință, acesta va fi exceptat de la plata contribuțiilor la Fondul menționat anterior, dacă 
solicită in mod expres acest lucru. Dispozițiile prezentului ordin se aplică și persoanelor care 
la data intrării în vigoare a acestuia au calitatea de pensionari în plată ai sistemului public de 
pensii din România (articolul 17 din prezentul ordin). În conformitate cu articolul 10 din 
prezentul ordin, din momentul în care obligațiile sunt reținute, pensionarii nu mai au calitatea 
de persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. 

Comisia a menționat faptul că legislația națională din România a fost modificată pentru a 
asigura conformitatea cu dispozițiile UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 
Petiționara a fost informată la 24 mai 2011 printr-o scrisoare cu privire la aceste modificări. 
Petiționarei i-a fost recomandat să acționeze în conformitate cu dispozițiile modificate ale 
legislației naționale. O copie a scrisorii trimise petiționarei a fost atașată scrisorii primite de 
către Comisie.

Concluzie

Pe baza informațiilor primite de la autoritățile române, Comisia a concluzionat că legislația 
națională a României a fost modificată pentru a fi în conformitate cu legislația UE. Prin
urmare, petiționara nu va mai fi obligată să plătească contribuțiile la asigurările de sănătate 
din România, după ce va îndeplini obligația administrativă din România de a informa 
autoritățile competente cu privire la statutul său actual din Germania, unde petiționara 
locuiește și plătește contribuțiile respective.

                                               
1 JO L 284, 30.10.2009.
2 Monitorul Oficial al României nr. 286 din 22.4.2011.
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6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 30 octombrie 2013

Petiționara locuiește în Germania și primește pensie din partea statului român și din partea 
statului german. În conformitate cu legislația germană privind pensiile străine 
(Fremdrentengesetz -FRG), pensia din partea statului german se bazează parțial sau în 
totalitate pe perioade de asigurare efectuate în România. Potrivit informațiilor primite de 
Comisie, după conversie, pensia din partea statului român este achitată de banca română în 
euro. 

Petiționara consideră că Deutsche Rentenversicherung-DRV (casa de pensii din Germania) 
aplică în mod eronat articolul 90 din Regulamentul 987/2009 privind cursul de schimb și că, 
drept urmare, ea pierde aproximativ 25-35 de euro în fiecare lună. 

Petiționara susține că banca română și societatea germană DRV interpretează în mod diferit 
normele privind cursul valutar. 

Conform noilor documente trimise la 10 decembrie 2012, petiționara susține că societatea 
DRV nu respectă punctul 3 litera b) din Decizia H31 în ceea ce privește calcularea pensiei 
acordate de statul român deduse din pensia acordată de statul german. 

În urma consultării Comisiei Europene, prin scrisoarea din 6 iunie 2013, Ministerul Muncii și 
al Securității Sociale din Germania face referire la punctul 5 din Decizia H3, care conține 
dispoziții speciale referitoare la prestațiile care trebuie indexate periodic în conformitate cu 
legislația națională și asupra cărora sumele în altă monedă au un anumit impact. Punctul 5 
prevede că: „O instituție care plătește o prestație care se indexează periodic potrivit 
legislației naționale și în cazul în care sumele în altă monedă au un impact asupra prestației 
respective va utiliza, atunci când recalculează prestația, cursul de schimb aplicabil în prima 
zi a lunii care precedă luna în care se face indexarea, cu excepția cazurilor în care legislația 
națională dispune altfel.”

Autoritățile germane explică faptul că pensiile acordate de statul german constau în prestații 
care se ajustează în mod periodic în funcție de creșterea salariului mediu la data de 1 iulie a 
fiecărui an. În temeiul dispozițiilor stabilite în articolul 31 al legii germane FRG, pensia 
acordată de statul român se deduce din pensia acordată de statul german deoarece este achitată 
pe baza aceleiași perioade de asigurare. În această situație, cursul de schimb utilizat este cel 
aplicabil în prima zi a lunii care precedă luna în care se face indexarea, în cazul în care 
legislația națională nu prevede altfel.

Cu toate acestea, organul legislativ german a instituit chiar o astfel de dispoziție specială de 
drept intern referitoare la conversia veniturilor din străinătate, și anume articolul 17a din 
cartea IV a Codului Securității Sociale (Sozialgesetzbuch-SGB). Alineatele (2) și (3) ale 
acestui articol prevăd data care trebuie utilizată pentru a calcula cursul de schimb și de la 
1 iulie 1995 sunt formulate astfel: 

                                               
1 Decizia H3 a Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială din 
15 octombrie 2009 privind data care trebuie luată în considerare pentru stabilirea cursurilor de schimb 
menționate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, JO C 
106, 24.4.2010, p.56.
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(2) Acolo unde venitul se ia în considerare în cazurile în care prestația sau o prestație 
nou calculată a început într-un moment anterior, se va aplica cursul de schimb corespunzător 
lunii calendaristice în care începe compensarea venitului respectiv. Acolo unde venitul se ia 
în considerare în cazurile în care prestația sau o prestație nou calculată nu a început într-un 
moment anterior, se va aplica cursul de schimb corespunzător primei luni din trimestrul care 
precedă începerea compensării venitului respectiv. Legislația supranațională nu va fi afectată 
de aceasta.
(3) Cursul de schimb utilizat va rămâne aplicabil până când:
1. prestația socială va trebui modificată; 
2. venitul luat în considerare variază; sau
3. cursul suferă o variație mai mare de 10 % față de conversia precedentă; aceste 
dispoziții nu se aplică înainte de a fi trecut trei luni calendaristice.
Modificarea privind cursul de schimb astfel cum se menționează la punctul nr. 3 și noul curs 
de schimb vor fi stabilite prin punerea în aplicare mutatis mutandis a alineatului (2).

Conform informațiilor prezentate de către autoritățile germane, care se bazează pe dispozițiile 
menționate mai sus, societatea germană DRV a convertit în euro pensia acordată de statul 
român petiționarei și a dedus-o din pensia acesteia acordată de statul german. 

Autoritățile germane clarifică faptul că se poate întâmpla ca stabilirea cursului de schimb să 
aibă loc doar o dată pe an întrucât cuantumul niciuneia dintre cele două pensii nu s-a 
modificat ulterior, iar rata de schimb nu a suferit nicio variație importantă (adică mai mult de 
10 %) față de când a fost stabilită ultima dată. 

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate de către autoritățile germane privind legislația națională 
relevantă, nu par să existe probleme legate de aplicarea legislației comunitare referitoare la 
coordonarea regimurilor de securitate socială în raport cu persoanele și cu membrii familiilor 
acestora care se deplasează în cadrul UE. 


