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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0967/2010, adresată de A. S., de cetățenie germană, privind eșecul 
autorităților competente în materie de pensii din România de a-i plăti pensia 
în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care a lucrat în România din 1955 până în 1982, este acum resortisant german cu 
domiciliul în Germania. Acesta se plânge că autoritățile competente în materie de pensii din 
România i-au respins cererea repetată de pensie pentru perioada respectivă de încadrare în 
muncă, pe motiv că autoritățile germane sunt responsabile de caz. La 18 noiembrie 2008, 
fondul german de pensii al petiționarului a scris de asemenea fondului român de pensii, 
solicitând ca acesta să se ocupe de problemă și făcând referire la Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu 
lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, la 
Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în 
raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității și 
la Acordul dintre Republica Federală Germania și România privind securitatea socială din 8 
aprilie 2005. Întrucât autoritățile române nu au răspuns acestei cereri, petiționarul solicită 
Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

În general, legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, și nu 
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armonizarea sistemelor de securitate socială. Dreptul Uniunii Europene nu limitează 
competența statelor membre de a-și organiza sistemele de securitate socială și, în lipsa unei 
armonizări la nivelul Uniunii, legislația fiecărui stat membru este cea care trebuie să prevadă 
condițiile de acordare a prestațiilor de securitate socială, precum și cuantumul acestor prestații 
și perioada pentru care sunt acordate. Cu toate acestea, în exercitarea acestei competențe, 
statele membre trebuie să respecte dreptul Uniunii și, în special, dispozițiile tratatului 
referitoare la libera circulație a lucrătorilor și la libertatea fiecărui cetățean al Uniunii 
Europene de a circula și de a se stabili pe teritoriul statelor membre, precum și prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 care stabilește reguli și principii comune care trebuie 
respectate de către toate autoritățile naționale atunci când aplică dreptul național. Prin aceste 
norme, se asigură că aplicarea diferitelor legislații naționale respectă principiile de bază 
referitoare la egalitatea de tratament și nediscriminare.

Serviciile Comisiei au contactat autoritățile române pentru a clarifica situația. Prin scrisoarea 
din 29 martie 2011, Casa Națională de Pensii din România, organismul de legătură în 
domeniul pensiilor, a informat Comisia că instituția competentă română, Casa Județeană de 
Pensii Timiș, a stabilit prin Decizia nr. 270616 din 23.9.2010 dreptul pensionarului la o pensie 
pentru limită de vârstă în cadrul sistemului public de pensii din România începând cu 
8.8.2008 și că pensia românească a petiționarului a fost plătită în contul său din decembrie 
2010 încoace. Potrivit informațiilor primite de instituția română competentă, calcularea 
pensiei se bazează pe anii petrecuți de petiționar în România (24 de ani și 8 luni) și anii 
petrecuți în Germania (9 ani și 8 luni). Pe baza informațiilor primite de autoritățile române, 
Comisia consideră că dreptul UE în domeniu a fost aplicat după cum urmează: petiționarul  
și-a înaintat cererea de pensie instituției competente a locului de reședință, conform articolului 
45 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, care este instituția de pensii germană 
competentă. Conform articolului 47 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, instituția de pensii 
germană competentă, în calitatea sa de instituție de contact, a examinat cererea petiționarului, 
care a inclus, conform articolului 47 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, 
schimbul de date, comunicarea deciziilor și a operațiunilor necesare pentru examinarea cererii 
de către instituții din alte state membre vizate. În cazul de față, instituția română competentă 
este cea care a fost contactată și care a emis decizia de acordare a pensiei românești. 

Conform articolului 52 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, petiționarul primește o prestație 
pro-rata românească pentru care, ca un prim pas, s-a stabilit o valoare teoretică respectând 
principiul potrivit căruia toate perioadele petrecute de petiționar în Germania și în România au 
fost adăugate ca și când ar fi fost toate încheiate în România și, ca un al doilea pas, valoarea 
reală a fost stabilită prin aplicarea la valoarea teoretică a raportului dintre perioadele petrecute 
în România și totalul perioadelor realizate în Germania și România. 

În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, valoarea prestației se 
calculează în temeiul legislației fiecărui stat membru.

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și cu articolul 48 din 
TFUE, prestația acordată de statul român a fost plătită în contul bancar al petiționarului.

Pe baza elementelor enunțate mai sus, Comisia nu a constatat nicio încălcare a dreptului UE.


