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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1367/2009, adresată de Ján Loncik, de cetăţenie slovacă, privind 
problemele legate de pensie apărute în urma divizării fostei Cehoslovacii

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este cetăţean slovac şi are domiciliul în Slovacia, a lucrat în partea cehă din 
fosta Cehoslovacie timp de 38 de ani. Începând cu anul 1992, când acesta s-a pensionat, 
petiţionarul a primit o pensie pentru limită de vârstă de la autorităţile de asistenţă socială 
slovace, însă la calcularea pensiei sale, care are în vedere o vechime de 38 de ani în partea 
cehă a Cehoslovaciei şi 5 ani în partea slovacă, nu s-a ţinut cont de faptul că pensia cehă 
pentru limită de vârstă este mai mare decât cea slovacă, lucru care înseamnă că în fiecare 
lună, petiţionarul pierde o sumă de aproximativ 100 de euro. Prin urmare, petiţionarul solicită 
Parlamentului European să intervină în acest caz şi să verifice dacă această situaţie respectă 
legislaţia Uniunii Europene în vigoare în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţionarul, cetăţean slovac rezident în Slovacia, se plânge de faptul că nu are dreptul la 
pensia cehă pentru limită de vârstă, în ciuda faptului că a lucrat timp de 38 de ani pe teritoriul 
părţii slovace din fosta Republică Federativă Cehă şi Slovacă (RFCS) pentru o întreprindere
cu sediul în partea cehă a RFCS până în iunie 1992, când s-a pensionat.

Petiţionarul doreşte să primească o pensie cehă pentru limită de vârstă şi să se garanteze 
despăgubirea tuturor pensionarilor slovaci care au lucrat în partea cehă a RFCS, dar care 
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primesc în prezent pensii slovace.

Petiţionarul s-a pensionat la 1 iulie 1992 în RFCS şi a primit o pensie pentru limită de vârstă 
în conformitate cu legislaţia fostei RFCS. Începând cu data dizolvării RFCS, a fost necesară 
abordarea mai multor chestiuni, inclusiv cele legate de pensii, deoarece exista un singur 
sistem de pensii în RFCS. Împărţirea responsabilităţilor pentru viitoarele pensii ale 
persoanelor care aparţinuseră acestui sistem în perioada fostului stat federal este prevăzută în 
Acordul privind securitatea socială între Republica Cehă şi Republica Slovacă din 29 
octombrie 1992 (Decretul nr. 228/1992 Coll.). 

Referitor la persoanele care primeau pensie înainte de dizolvarea RFCS (31.12.1992), precum 
petiţionarul, acordul este bazat pe ipoteza că aceste pensii vor continua să fie considerate ca 
fiind acordate de statul pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa permanentă pensionarul în cauză la 
data dizolvării. Având în vedere faptul că petiţionarul era rezident în partea slovacă a RFCS, 
pensia sa este plătită de către Republica Slovacă.

Prevederile relevante legate de împărţirea responsabilităţilor (articolele 12, 20 şi 33) sunt 
incluse în anexa III la Regulamentul nr. 1408/711 şi se aplică de la data aderării Republicii 
Cehe şi a Republicii Slovace la UE (1 mai 2004). Includerea prevederilor relevante ale 
acordului bilateral în anexa III la Regulamentul nr. 1408/71 înseamnă că aceste prevederi fac 
parte din legislaţia UE privind coordonarea regimurilor de securitate socială.

Concluzie

Din moment ce legislaţia UE nu se aplică în acest caz, Comisia nu poate oferi alte informaţii 
Parlamentului în legătură cu această petiţie.

                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii de 
familie ai acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, JO L 149, 5.7.1971, p. 2


