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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0184/2010, adresată de Hartmut Hofmeister, de cetăţenie germană, 
privind prelungirea poliţei sale de asigurare de sănătate de către regimul 
comun de asigurări medicale (RCAM), după ieşirea sa la pensie

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care a lucrat pentru Comisia Europeană între anii 1989 și 2009, ca expert 
individual  între anii 1989-2006 şi ca agent contractual între anii 2006-2009, solicită asistenţă 
pentru a fi în continuare acoperit de regimul comun de asigurări medicale după ieşirea sa la 
pensie, în februarie 2010. Petiţionarul explică faptul că a încercat să încheie o poliţă de 
asigurare cu compania germană de asigurări BEK (Barmer Ersatzkasse), care era organismul 
său de asigurare înainte de 1989, însă cererea sa a fost respinsă, deoarece regimul comun de 
asigurări de medicale a fost considerat a fi un organism de asigurare privat. Petiţionarul 
susţine că Ghidul de Pensii al PMO - 2008 prevede că agenţii contractuali ai Comisiei 
Europene ar putea fi acoperiţi de regimul comun de asigurări medicale dacă au lucrat timp de 
trei ani, în timp ce Statutul funcţionarilor al Comisiei prevede că un agent contractual trebuie 
să fi lucrat mai mult de trei ani. Potrivit petiţionarului, acesta a avut încredere în ghidul PMO 
şi nu a încercat să obţină o prelungire a contractului său cu Comisia. Acesta consideră nedrept 
faptul că se află în situaţia în care trebuie să încheie o asigurare privată care l-ar costa în jur de 
400 de euro lunar, în timp ce pensia sa este de 900 de euro. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în temeiul 
articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010
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Comisia recunoaşte faptul că informaţiile oferite în Ghidul de Pensii nu sunt suficient de 
precise. Acest ghid este în curs de revizuire pentru a se remedia orice neînţelegere.

Comisia doreşte, de asemenea, să atragă atenţia asupra faptului că, în toate litigiile, Statutul 
funcţionarilor are prioritate faţă de documentele interne care deservesc scopului de a nu oferi 
informaţii obligatorii. Acest fapt a fost stipulat clar în Ghidul de Pensii prin următoarea 
formulare: „În eventualitatea unei dispute, singurele documente autentice sunt Statutul 
funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor 
Europene.” 

Mai mult, ar trebui luat în considerare faptul că petiţionarul menţionează el însuşi că era la 
curent cu prevederile Statutului funcţionarilor în materie.

În sfârşit, petiţionarul susţine că nu a solicitat o prelungire a contractului său cu Comisia fiind 
convins că, dacă a lucrat timp de trei ani, va avea dreptul la beneficii în cadrul RCAM când va 
ieşi la pensie. De fapt, trebuie indicat că nu i s-a propus prelungirea contractului întrucât nu a 
trecut examenul CAST RELEX, care constituia o condiţie prealabilă pentru această 
prelungire. Prin urmare, argumentul petiţionarului în acest context nu îşi are rostul.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că situaţia petiţionarului nu este un caz izolat. Articolul 
95 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (RAA) prevede ca 
angajatul să fi lucrat în baza unui contract de agent contractual sau al altui tip de contract care 
să prevadă acoperirea obligatorie de către regimul comun de asigurări medicale pentru o 
perioadă mai lungă de trei ani. Prin urmare, cei şaptesprezece ani lucraţi ca expert individual 
nu sunt luaţi în considerare în acest scop. 

Concluzii

Ţinând cont de aceste elemente şi în conformitate cu articolul 95 din RAA, în condiţiile date 
nu este posibilă prelungirea acoperirii de către regimul comun de asigurări medicale. La 
ieşirea sa la pensie, petiţionarul a primit un certificat care confirmă faptul că regimul comun 
de asigurări medicale nu este nici un sistem public de asigurări de sănătate şi nici o companie 
privată de asigurări de sănătate, dar că acoperirea obligatorie a existat pe durata contractului 
membrului cu Comisia Europeană. Acest certificat ar trebui să îi permită să fie acceptat de 
autorităţile naţionale de asigurări de sănătate care cunosc situaţia.


