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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0330/2007, adresată de Ion Anghel, de cetățenie română, privind 
desconsiderarea drepturilor sale la indemnizații de asigurări sociale de către 
autoritățile din Grecia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că a avut rezidență legală în Grecia din anul 1998 și că a plătit 
contribuțiile de asigurări sociale din anul 2000. În anul 2003, petiționarul s-a îmbolnăvit grav 
și a fost obligat să nu mai presteze activități profesionale la 1 aprilie 2004. În opinia acestuia, 
autoritățile din Grecia au refuzat să îi acorde orice indemnizație de asigurări sociale, din cauza 
faptului că la data la care s-a îmbolnăvit, lucra în Grecia de mai puțin de 5 ani. Petiționarului i 
s-a refuzat, de asemenea, dreptul la un ajutor financiar special acordat persoanelor care suferă 
de afecțiuni renale, de două ori: prima dată, deoarece România nu era membră a Uniunii 
Europene, și după 1 ianuarie 2007, deoarece România nu era membru cu drepturi depline al 
UE. Petiționarul solicită Parlamentului European să investigheze situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 septembrie. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

I. Petiția
Petiționarul este un cetățean român care pretinde a fi rezident în Grecia din anul 1996. El a 
prestat activități profesionale acolo și a plătit contribuții de asigurări sociale între anii 2000 și 
2004 după care și-a încetat activitatea.
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Petiționarul reclamă că autoritățile din Grecia au refuzat să-i acorde orice indemnizații de 
asigurări sociale din cauza faptului că la data la care s-a îmbolnăvit, plătise contribuțiile de 
asigurări sociale în Grecia pentru mai puțin de 5 ani. Petiționarului i s-a refuzat, de asemenea, 
dreptul la un ajutor financiar special acordat persoanelor care suferă de afecțiuni renale.

II. Comentariile Comisiei cu privire la petiție
Comisia a solicitat informații privind acest caz Ministerului elen pentru Ocuparea Forței de 
Muncă și Protecției Sociale. Conform răspunsului acestuia, petiționarul a fost asigurat în 
cadrul Instituției elene pentru Securitate Socială a muncitorilor din agricultură (OGA) 
începând cu data de 1 ianuarie 2000. Petiționarul a depus o cerere privind acordarea unei
pensii de invaliditate și a fost găsit inapt pentru prestarea activităților profesionale de către 
OGA începând cu aprilie 2004. Petiționarul nu a fost îndreptățit la o pensie de invaliditate 
având în vedere că nu a îndeplinit cerința de plată pe o perioadă de cinci ani a contribuției de 
asigurări sociale în Grecia la momentul în care a devenit invalid și nu a existat nicio altă 
perioadă de asigurare care ar fi putut fi asimilată.

Conform informațiilor furnizate de către Ministerul elen, petiționarul primește începând cu 
luna mai 2004 servicii de dializă renală periodice pe cheltuiala OGA. Din mai 2004, OGA a 
plătit lunar pentru tratamentul petiționarului și transportul acestuia la spital pentru dializă
renală (410 € lunar până în ianuarie 2007 și 450 € lunar din februarie 2007). 

Răspunsul nu specifică condițiile calificării pentru ajutor/asistență socială cunoscută în Grecia 
drept „pronia” și dreptul petiționarului la aceasta. Aceasta pare fi un drept la asistență socială 
care nu este acoperit de către domeniul material de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1408/711, dar Comisia va cere din nou autorităților elene să clarifice natura și condițiile 
acestui drept.

Având în vedere că România este stat membru al UE din 2007 și Regulamentul nr. 1408/07 
este aplicabil cetățenilor români începând cu 1 ianuarie 2007, ministerul elen informează 
Comisia că dacă petiționarul depune o nouă cerere pentru pensia de invaliditate, autoritățile 
grecești vor gestiona această cerere în temeiul normelor stabilite de Regulamentul nr. 1408/71 
și va lua în considerare perioadele de asigurare în care petiționarul a cotizat în condițiile 
legislației oricărui alt stat membru. 

Sistemele de invaliditate ale statelor membre aparținând Uniunii Europene variază 
considerabil. Cu toate acestea, instituția statelor membre în cadrul cărora se solicită pensia de 
invaliditate, ia în considerare perioadele de asigurare sau rezidență în care reclamantul a 
cotizat în condițiile legislației oricărui alt stat membru, dacă aceasta este necesar pentru 
dreptul la beneficii.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 al Consiliului privind aplicarea schemelor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu toți membrii familiilor acestora care se 
deplasează în cadrul Comunității, JO L din 05 iulie 1971, p. 2, regulament modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006, JO L 392 
din 30 decembrie 2006, p. 1.
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Întrucât petiționarul nu a îndeplinit condițiile de primire a pensiei de invaliditate de când a 
devenit inapt de muncă în condițiile legislației grecești și nu a existat nicio altă perioadă de 
asigurare, care ar putea fi adăugată la perioada de asigurare grecească sub incidența legislației 
comunitare, decizia autorităților grecești nu poate fi contestată de către serviciile Comisiei. 

După cum afirmă ministerul elen în informările sale, situația petiționarului s-a schimbat la 
data de 1 ianuarie 2007 când România a devenit stat membru UE și petiționarul poate depune 
o nouă cerere pentru pensie de invaliditate în temeiul articolului 94 din Regulamentul 
1408/71. Dacă există o perioadă de asigurare în România, aceasta va fi asimilată perioadei de 
asigurare din Grecia, iar petiționarul va îndeplini, prin urmare, condițiile perioadei de cinci 
ani de asigurare care îi sunt necesari pentru a avea dreptul la o pensie de invaliditate în 
Grecia.

III. Concluzii
Comisia nu a putut găsi nicio încălcare a dispozițiilor comunitare din domeniul asigurărilor 
sociale. Petiționarul poate depune o nouă cerere pentru o pensie de invaliditate și în cazul în 
care există orice altă perioadă de asigurare în România, aceasta va fi asimilată de către 
autoritățile elene perioadei sale de asigurare din Grecia pentru a realiza o perioadă minimă de 
asigurare.

Serviciile Comisiei vor încerca să clarifice în continuare natura și condițiile acordării 
ajutorului financiar, cunoscut în Grecia drept „pronia” și să informeze Parlamentul imediat ce 
apar noi informații.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

De la ultima comunicare, serviciile Comisiei au contactat petiționarul și autoritățile elene în 
numeroase rânduri pentru a clarifica situația petiționarului. 

În ceea ce privește cererea pentru pensie de invaliditate în Grecia, autoritățile elene au 
confirmat că petiționarul nu a încheiat o perioadă de asigurare suficientă în conformitate cu 
legislația elenă pentru a putea beneficia de indemnizație. Pentru a ține seama de perioadele de 
asigurare și a-i acorda petiționarului dreptul la indemnizație în conformitate cu legislația 
elenă, autoritățile elene au furnizat probe conform cărora acestea au contactat autoritățile 
competente române în vederea realizării unui schimb de informații cu privire la perioadele de 
asigurare a petiționarului [autoritățile elene au trimis formularele E204, E205, E213 și alte 
documente (decizia privind gradul de invaliditate) și au solicitat formularul E205 din partea 
autorităților române și orice posibilă decizie privind invaliditatea petiționarului în temeiul 
legislației române].

În ceea ce privește indemnizația de asigurări sociale pentru pacienții care urmează un 
tratament de dializă renală în Grecia (denumit de petiționar „pronia/trofima”), autoritățile 
elene au furnizat serviciilor Comisiei textul ordinului ministerial privind modificarea 
normelor și extinderea sferei de aplicare a acestui ajutor pentru toți cetățenii statelor membre 
ale Uniunii Europene care sunt stabiliți în Grecia începând cu luna august 2009.
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Concluzii

Cererea petiționarului pentru pensie de invaliditate este în curs de investigare de către 
autoritățile competente elene și dobândirea pensiei de invaliditate în Grecia depinde de 
măsura în care a fost încheiată o perioadă suplimentară de asigurare în temeiul legislației 
românești.

Indemnizația de asigurări sociale pentru pacienții care urmează un tratament de dializă renală 
este prevăzută pentru toți cetățenii UE care domiciliază în Grecia – inclusiv petiționarul –
începând cu luna august 2009.


