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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0302/2009, adresată de Eugenia Ioan, de cetăţenie germană, privind 
pierderile din schimbul valutar în contextul plăţii pensiei sale în Germania de 
către statul român

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara, cu domiciliul în Germania, primeşte pensie din partea statului român. Aceasta
subliniază faptul că în calcularea pensiei din moneda românească, RON în Euro, Citybank 
Bucureşti şi societatea Deutsche Rentenversicherung interpretează în mod diferit regulile de 
utilizare ce reies din Regulamentul (CEE) nr. 574⁄72 al Consiliului din 21 martie 1972 privind 
normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de 
securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în 
cadrul Comunităţii (articolul 107 privind schimbul valutar), ceea ce implică o pierdere lunară 
cauzată de cursul valutar cuprinsă între 25 şi 35 de euro. Întrucât petiţionara consideră că este 
victima aplicării eronate a dispoziţiilor regulamentului, ea solicită Parlamentului să intervină 
în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 06 09. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 202 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

„Petiţia

Petiţionara, cu domiciliul în Germania, primeşte pensie din partea statului român. Potrivit
informaţiilor primite de Comisie, după conversie, pensia este achitată de banca română în 
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euro. 
Petiţionara consideră că banca care operează transferul aplică în mod eronat normele privind 
cursul valutar, iar drept urmare aceasta pierde aproximativ 25-35 de euro în fiecare lună. 
Petiţionara susţine că banca română şi societatea germană Rentenversicherung interpretează 
în mod diferit normele privind cursul valutar. Ea doreşte să afle dacă se aplică punctul 5 sau 
punctul 6 al articolului 107 din directiva corespunzătoare. 

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

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

În conformitate cu articolul 53 din Regulamentul nr. 574/72, procedeul de plată este 
menţionat în anexa 6 la Regulamentul nr. 574/72. În cazul României, prestaţiile se achită 
direct de către instituţia competentă, în contul pensionarului. 

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

În cazul în care situaţia petiţionarei se referă doar la simpla plată a pensiei de către instituţia 
română, nu există nicio interferenţă cu instituţia germană de pensii şi nu există posibilitatea 
unei interpretări diferite a regulamentului, care să influenţeze cuantumul prestaţiei ce urmează 
să fie achitată. 

Concluzie

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


