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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1480/2009, adresată de Eva Margulius, de cetățenie română, 
privind probleme legate de transferarea drepturilor sale de pensie din 
România în Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționara, cetățean român, în prezent cu domiciliul în Ungaria, solicită sprijinul 
Parlamentului European pentru calcularea corectă a pensiei sale. Petiționara arată că a lucrat 
timp de douăzeci și opt de ani în România, iar din 1996 până la atingerea vârstei de 
pensionare, în 2009, și-a desfășurat activitatea în Ungaria. Potrivit petiționarei, pensia 
calculată pentru perioada lucrată în Ungaria este deosebit de mică (echivalentul a 40 de Euro). 
Ea susține că, în pofida cererilor repetate adresate autorităților române competente începând 
din 2004, acestea nu i-au calculat încă drepturile cuvenite pentru anii lucrați în România.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Dispozițiile comunitare din domeniul securității sociale prevăd coordonarea, dar nu și 
armonizarea sistemelor de securitate socială. Acest lucru înseamnă că fiecare stat membru 
este liber să stabilească detaliile propriului său sistem de asigurări sociale, inclusiv prestațiile 
care trebuie acordate, condițiile de eligibilitate, modalitatea de calculare a acestor prestații și 
cuantumul cotizațiilor care trebuie plătite. Legislația comunitară, în special Regulamentele 
(CE) nr. 883/2004 și 987/2009, stabilește norme și principii comune care trebuie respectate de 
către toate autoritățile naționale în momentul aplicării legislației naționale. Aceste norme 
garantează ca la aplicarea diferitelor legislații naționale să se respecte principii de bază 
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precum egalitatea de tratament și nediscriminarea. 

Serviciile Comisiei au contactat autoritățile române pentru a clarifica situația. Autoritățile 
române au trimis următorul răspuns:

„…Înregistrările CNPAS arată că Dna M. (petiționara), născută la data de 20 septembrie 
1947, a solicitat inițial recunoașterea vechimii sale în muncă (istoricul contribuțiilor la 
sistemul public de pensii din România) în baza Convenției dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ungară privind cooperarea în domeniul prevederilor sociale 
încheiată în 1961, deoarece în anul 2004 și-a stabilit domiciliul în Ungaria. În temeiul acestui 
act legislativ bilateral care a fost in vigoare până la data de 1 noiembrie 2006, persoanele care 
au lucrat în România și au contribuit la sistemul român de securitate socială puteau să obțină 
recunoașterea unei anumite perioade de vechime în muncă după stabilirea domiciliului lor în 
Ungaria. CNPAS a emis un astfel de document pentru dna M. și i l-a trimis acesteia. 
Subliniem faptul că, înainte de a se muta în noua sa țară de rezidență, dna M. nu a beneficiat 
de niciun fel de drepturi de pensie în România.
Ulterior, organismul ungar competent în privința pensiilor (Közép Magyarországi Regionalis 
Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) a trimis CNPAS câteva documente referitoare la drepturile 
comunitare la pensie în baza Regulamentelor Consiliului (CEE) Nr. 1408/71 și 574/72, adică 
formularele europene E 202 HU, indicând faptul că persoana în cauză a solicitat o pensie 
pentru limită de vârstă începând cu 21 iulie 2009 și E 205 HU, împreună cu copii legalizate 
ale documentelor care certifică vechimea în muncă din România.
Documentele au fost trimise Oficiului Județean de Pensii Bihor (oficiul local de pensii la care 
dna M. a fost înregistrată ultima dată în România). Oficiul din Bihor a răspuns că formularul 
E 205 HU a confirmat o perioadă de asigurare în sistemul ungar de 11 ani și 306 zile, până la 
31 decembrie 2008. Ulterior, oficiul român local de pensii a solicitat organismului ungar de 
pensii să certifice perioada de asigurare realizată între 1 ianuarie 2009 și 20 iulie 2009, când 
persoana în cauză a încetat să lucreze în Ungaria, așa cum a fost înregistrat în formularul E 
202 HU. La data de 7 aprilie 2010, organismul ungar a trimis oficiului local de pensii Bihor 
un nou formular E 205 HU, atestând întreaga perioadă de asigurare din Ungaria, până la 20 
iulie 2009. Oficiul Județean de Pensii Bihor a fost astfel capabil să emită decizia de 
pensionare nr. 315067 din 30 aprilie 2009 și să stabilească intrarea în vigoare a drepturilor de 
pensie pentru data de 21 iulie 2009. Decizia de pensionare a fost trimisă organismului de 
asigurări sociale din Ungaria și persoanei în cauză.  Plata a început în iunie 2010 …”

Concluzii

Având în vedere că scrisoarea petiționarei adresată Parlamentului European datează din 19 
octombrie 2009 și că plata a fost inițiată în iunie 2010 de către autoritatea română competentă, 
Comisia consideră că problema petiționarei este rezolvată, din moment ce aceasta își primește 
în prezent pensia română.


