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Ref.: Petiția nr.0081/2009, adresată de A.L.C., de cetățenie spaniolă, privind 
mobilitatea lucrătorilor în cadrul UE și drepturile de pensie ale acestora

1. Rezumatul petiției

Petiționarul deplânge dificultatea cu care se confruntă lucrătorii care își desfășoară activitatea 
pe tot parcursul vieții profesionale în diferite țări ale UE de a obține o pensie deplină, care să 
le recunoască anii de muncă în totalitate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 mai 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

Petiționarul, care este de naționalitate spaniolă, reclamă în general faptul că persoanele care 
au lucrat în mai mult decât un stat membru sunt dezavantajate în ceea ce privește pensia 
pentru limită de vârstă pe care o primesc. Acesta se referă, în special, la faptul că unele state 
membre au acordat dreptul la o pensie completă doar dacă s-a efectuat plata contribuțiilor 
pentru o perioadă de peste 30 de ani. Petiționarul susține că este imposibil ca o persoană care 
a lucrat în două sau mai multe state membre să se califice pentru o pensie completă pentru 
limită de vârstă.
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Observațiile Comisiei

Dispozițiile comunitare în domeniul asigurărilor sociale prevăd coordonarea, însă nu și
armonizarea sistemelor de asigurări sociale. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru are 
libertatea de a stabili detaliile pe care se bazează sistemul său național de asigurări sociale, în 
special cele referitoare la persoanele care trebuie să fie asigurate în conformitate cu legislația 
sa, ce beneficii se acordă și în ce condiții, precum și numărul de contribuții care ar trebui 
plătite. Cu toate acestea, legislația comunitară, în special Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și 
574/72, stabilește norme și principii comune care trebuie respectate atunci când se aplică 
legile naționale. Obiectivul acestor norme este de a asigura că aplicarea diferitelor legislații 
naționale nu afectează în mod negativ persoanele care își exercită dreptul la liberă circulație în 
cadrul Uniunii Europene.

În ceea ce privește drepturile la pensie pentru limită de vârstă, Regulamentele (CEE) nr. 
1408/71 și 574/72 stabilesc norme pentru calcularea pensiilor legale pentru limită de vârstă în 
cazul în care o persoană a muncit în mai mult decât un stat membru SEE (și în Elveția). 
Aceste norme au fost special concepute pentru a oferi protecție persoanelor care se deplasează 
între statele membre, acumulând contribuții de asigurări sociale în diferite locuri în care au s-
au deplasat. În special, normele garantează că, dacă o perioadă de asigurare nu este suficientă 
pentru a îndeplini perioada de vechime în muncă prevăzută de legislația unui stat membru 
pentru dobândirea dreptului la pensie, perioadele de asigurare încheiate în alte țări trebuie, de 
asemenea, să se ia în considerare (în conformitate cu principiul cumulării).

Așadar, în cazul în care o persoană a lucrat și a fost asigurată timp de 10 ani în statul membru 
A, 5 ani în statul membru B și 25 de ani în statul membru C, statul membru A trebuie mai 
întâi să calculeze, în conformitate cu propria legislație națională, cuantumul pensiei la care ar 
avea dreptul persoana respectivă după 40 de ani de asigurare. Rezultatul acestui calcul oferă 
un „cuantum teoretic”. Statul membru A calculează apoi cuantumul efectiv pe care îl va plăti 
persoanei respective, efectuând un calcul pro rata al cuantumului teoretic corespunzător 
perioadelor reale de asigurare realizate în statul A (în acest caz 10/40). Statele membre B și C 
calculează, de asemenea, cuantumul teoretic și pensia proporțională plătibilă persoanei 
respective în funcție de perioada în care aceasta a lucrat pe teritoriul lor.

Rezultatul final este că o persoană care a lucrat în mai multe state membre va primi o pensie 
pentru limită de vârstă din fiecare dintre statele membre respective, fiecare țară plătind o 
pensie națională corespunzătoare perioadelor de asigurare încheiate pe teritoriul său.

Regulamentele mai prevăd ca pensiile pentru limită de vârstă să fie plătite indiferent de locul 
în care fostul lucrător migrant se stabilește sau locuiește pe teritoriul SEE (și al Elveției), fără 
nicio reducere, modificare sau suspendare.

Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și 574/72 vor fi înlocuite, cel mai probabil începând cu 1 
martie 2010, de un nou Regulament (CE) nr. 883/04 și un nou regulament de punere în 
aplicare. Aceste noi regulamente privind coordonarea asigurărilor sociale nu vor modifica 
metoda de calcul a pensiilor pentru lucrătorii care s-au deplasat între diferite state membre.

Concluzii
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Serviciile Comisiei consideră că, în ceea ce privește calcularea pensiilor de stat pentru limită 
de vârstă pentru lucrătorii care s-au deplasat între statele membre, Regulamentele (CEE) nr. 
1408/71 și 574/72 remediază deja problemele pe care le reclamă petiționarul.
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