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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0202/2009, adresată de S.O.P., de cetățenie austriacă, privind 
problema sa cu un fond de pensii din România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează față de refuzul autorităților române de a-i oferi informații legate de 
vechimea sa în muncă în România, în ciuda repetatelor solicitări în acest sens din partea 
fondului de pensii austriac de care aparține acesta. Petiționarul susține că România nu-și 
respectă obligațiile și remarcă faptul că nu este singurul care se confruntă cu această 
problemă. Petiționarul solicită sprijinul Parlamentului European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Petiționarul este un cetățean român care s-a mutat în Austria în urmă cu 20 de ani. El este pe 
punctul de a se pensiona, iar instituția competentă în materie de pensii din Austria a început să 
constituie dosarul său de asigurări sociale. Instituția austriacă a cerut instituției de pensii din 
România, prin scrisoarea din 14 martie 2007, să transmită documentele care atestă cariera de 
asigurat a petiționarului în România și, în ciuda diferitelor scrisori de revenire, încă nu a 
primit un răspuns.

Dispozițiile comunitare în materie de securitate socială prevăd coordonarea, nu armonizarea 
sistemelor de securitate socială. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
stabilească detaliile propriului său sistem de securitate socială, inclusiv prestațiile care vor fi 
acordate, condițiile de eligibilitate, modul de calcul al acestor prestații și numărul de 
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contribuții care ar trebui plătite. Dispozițiile comunitare, în special Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/711, stabilește principii și norme comune care trebuie respectate de către autoritățile 
naționale în cadrul aplicării legislației naționale. Aceste norme asigură faptul că aplicarea 
respectă principiile de bază ale egalității de tratament și al nediscriminării. În acest fel, se 
asigură faptul că aplicarea diferitelor legislații naționale nu afectează în mod advers 
persoanele care își exercită dreptul la liberă circulație în spațiul Uniunii Europene. 

În ceea privește cererea petiționarului, Comisia l-a contactat pe reprezentantul român al 
Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți pentru a investiga 
problema. Comisia a primit din partea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări 
Sociale (CNPAS), organismul de legătură din România, următoarele informații: 

La 19 noiembrie 2007, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale 
(CNPAS) a înaintat formularul E 205 RO (atestat privind cariera de asigurat în România), pe 
care îl primise de la instituția austriacă, Casei Județene de Pensii Sibiu în vederea procesării. 
După verificarea perioadelor de asigurare pe care persoana în cauză le-a realizat în România, 
Casa Județeană de Pensii Sibiu a stabilit că responsabilitatea pentru procesarea formularului 
este de fapt responsabilitatea instituției care gestionează sistemul de pensii al MAPN. Ca 
urmare, cererea a fost înaintată Centrului Militar Județean Sibiu. Instituția în cauză a răspuns 
Casei Județene de Pensii Sibiu că nu ea este responsabilă pentru soluționarea cererii, ci 
Centrul Militar al Sectorului 5 din București. Dosarul a fost transferat la Casa de Pensii a 
Municipiului București, care, după examinarea documentelor din dosarul de pensie al 
petiționarului, a refuzat să-și asume responsabilitatea pentru dosar, drept care Casa de Pensii a 
Municipiului București a solicitat ulterior Centrului Militar al Sectorului 4 din București să 
elibereze formularul. 

În ceea ce privește România, diferitele instituții și autorități competente în domeniul 
securității sociale pot fi găsite în Regulamentul (CEE) nr. 574/72 și Regulamentul (CE) nr. 
1791/2006 din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor regulamente și decizii adoptate în 
domeniile liberei circulații a mărfurilor, liberei circulații a persoanelor, dreptului societăților 
comerciale, politicii în domeniul concurenței, agriculturii (inclusiv legislația sanitar-
veterinară și fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalității, statisticii, 
energiei, mediului, cooperării în domeniile justiției și afacerilor interne, uniunii vamale, 
relațiilor externe, politicii externe și de securitate comune și instituțiilor, având în vedere 
aderarea Bulgariei și a României, în temeiul cărora a fost aprobată includerea României în 
anexele la cele două regulamente. 

Conform anexelor la aceste două regulamente, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale (CNPAS) este organismul de legătură din România în domeniul pensiilor, 
iar casele teritoriale de pensii și unitățile specializate din cadrul Ministerului Apărării 
Naționale, al Ministerului Administrației și Internelor, precum și Casa de Asigurări a 
Avocaților din România sunt instituțiile competente pentru stabilirea și plata drepturilor de 
pensie și a ajutoarelor de înmormântare pentru lucrătorii migranți.

                                               
1 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială 
în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, JO L 149, 
5.7.1971, p. 2.
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În conformitate cu informațiile primite din partea CNPAS din România (instituția competentă 
privind determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migranți și organismul de legătură în 
domeniul pensiilor), acestea au întocmit și publicat în Monitorul Oficial al României 
Instrucțiunile pentru aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72, pentru 
a asigura că ele sunt obligatorii terților. 
Conform articolului 6 din Instrucțiunile pentru aplicarea Regulamentelor 1408/71 și 574/72, 
instituțiile responsabile pentru aplicarea regulamentului în cauză sunt casele teritoriale de 
pensii și unitățile specializate din cadrul sistemelor neintegrate de pensii pentru acordarea 
prestațiilor acordate conform prevederilor legislației în conformitate cu care își desfășoară 
activitatea, în timp ce completarea și transmiterea formularelor europene de legătură intră în 
sarcina instituției competente menționate anterior.
Articolul 9 alineatul (1) din aceste instrucțiuni prevede că, în vederea aplicării 
Regulamentului 1408/71 și Regulamentului 574/72, unitățile specializate ale sistemelor 
neintegrate de pensii cooperează cu instituțiile corespondente din străinătate prin intermediul 
sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, care acționează ca un sistem 
coordonator pentru România în domeniul de responsabilitate propriu CNPAS.
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 și instrucțiunile interne pentru aplicarea 
legislației comunitare în domeniu, atunci când este vorba despre solicitanți stabiliți în 
străinătate care au realizat perioade de asigurare în România exclusiv prin sistemele 
neintegrate de pensii care nu sunt administrate de CNPAS, casele teritoriale de pensii din 
România sunt obligate să trimită cererile instituțiilor de pensii pentru sistemele în cauză.

Din aceste explicații rezultă că posibila întârziere în soluționarea cererii de pensie a 
petiționarului se datorează faptului că în rezolvarea problemei au fost implicate diverse 
instituții din România. Având în vedere faptul că legislația comunitară în domeniu 
coordonează, dar nu armonizează sistemele de securitate socială, fiecărui stat membru îi 
revine responsabilitatea de a-și organiza structura sa instituțională. 

CNPAS a confirmat Comisiei că, de îndată ce formularul E 205 va fi primit din partea 
instituției competente, acesta va fi înaintat instituției în drept din Austria. 

Concluzii

Comisia nu a putut constata nicio încălcare a prevederilor legislației comunitare în domeniul 
coordonării sistemelor de securitate socială. În cazul în care instituția de pensii din Austria nu 
va primi formularul E 205 RO într-o perioadă de timp rezonabilă, serviciile Comisiei vor 
semnala problema din nou pe lângă instituțiile competente implicate.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Observațiile Comisiei

Prin scrisoarea din 28 septembrie 2010 adresată de Ministerul Apărării Naționale din 
România, Direcția financiar-contabilă, București, petiționarul a fost invitat să trimită anumite 
documente, în vederea posibilității acordării unei pensii de serviciu militar, cum ar fi o copie a 
pașaportului personal și/sau alte documente în care este indicat domiciliul ori reședința 
acestuia, o copie a carnetului său de serviciu militar și/sau alte documente care indică 
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activitatea militară, cartea sa de muncă (pentru orice activitate salariată civilă), o copie a 
deciziei de pensionare sau a unei foi de pensie, în cazul în care anterior a primit o pensie 
militară. 

Prin scrisoarea din 9 octombrie 2009, petiționarul a primit o pensie provizorie în valoare de 
707,33 de euro net din parte instituției de pensii austriece, cu efect de la 1 octombrie 2009.

Din scrisoarea petiționarului din 9 februarie 2011 reiese că acesta pretinde pensia română 
personală și că, în plus, solicită despăgubiri din partea autorităților române în valoare de 
500 000 de euro.

În ceea ce privește cercetarea privind pensia în România, se recomandă petiționarului să 
trimită documentele solicitate instituției române, astfel cum a fost invitat prin scrisoarea din 
28 septembrie 2009. În acest sens, normele de coordonare modernizate din Regulamentele 
(CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009 prevăd obligații ale cetățenilor și ale instituțiilor.

Articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 prevede obligații ale 
cetățenilor, cum ar fi, în situația în care solicită o pensie, să furnizeze instituțiilor informațiile 
necesare, în special, să atașeze cererii, conform dispozițiilor din legislația națională, 
documente justificative, precum toate informațiile pertinente disponibile și documente 
justificative referitoare la perioadele de asigurare (instituții, numere de identificare), 
activitatea salariată (angajatori) sau activitatea independentă (natura și locul activității) și 
reședința (adrese), care au fost realizate în conformitate cu alte legislații, precum și durata 
acestor perioade.

În ceea ce privește obligațiile instituțiilor statelor membre cu privire la cetățeni, acțiunile 
acestora „se bazează pe principiile serviciului public, eficienței, asistenței active, furnizării 
rapide și accesibilității, inclusiv ale e-accesibilității, în special pentru persoanele cu handicap 
și în vârstă” [articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009]; schimbul de 
informații se face fără întârziere [articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 987/2009]; iar instituțiile furnizează servicii ușor accesibile [articolul 3 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 987/2009]. 
Articolul 76 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 prevede obligația instituțiilor 
de a se informa, de a coopera, de a respecta principiul bunei administrări și de a răspunde 
tuturor solicitărilor într-un termen rezonabil.

Reiese că nu există un termen precis la nivelul legislației UE conform căruia un stat membru 
să prelucreze o cerere de pensie într-un interval de timp stabilit.

În ceea ce privește solicitarea petiționarului de a i se acorda despăgubiri, normele de 
coordonare menționate mai sus nu prevăd o astfel de sancțiune. În absența unei legislații UE 
pertinente, stabilirea criteriilor pentru determinarea valorii indemnizației depinde de sistemul 
juridic național al fiecărui stat membru. Dacă petiționarul consideră că a suferit pierderi sau 
daune, numai autoritățile sau instanțele naționale pot acorda o astfel de despăgubire.

Concluzii
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Comisia recomandă petiționarului să transmită informațiile necesare instituției române. În 
același timp, Comisia va adresa o scrisoare membrului român al Comisiei administrative 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială, subliniind că, la examinarea unei cereri 
de pensie, se aplică principiile menționate mai sus.


