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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1587/2010, adresată de Dumitru-Julian Andrian, de cetățenie 
română, privind refuzul de a i se acorda ajutor de șomaj în Irlanda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a lucrat timp de 3 ani în Irlanda, fără permis de muncă, dar a plătit toate 
contribuțiile necesare la stat. Acum i se refuză ajutorul de șomaj pe motiv că nu avea permis 
de muncă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

În paralel cu trimiterea petiției, petiționarul a contactat și Comisia Europeană.

În plus față de observațiile făcute cu privire la obiectul petiției nr. 984/2010 care abordează 
aceeași problemă, Comisia menționează faptul că, atunci când aplică dispozițiile tranzitorii, 
practica administrativă a Irlandei poate conduce la rezultate nejustificate, în cazul în care o 
persoană a contribuit la sistemul de securitate socială timp de un anumit număr de ani. Deși 
există riscul să existe persoane care lucrează ilegal în Irlanda și care plătesc contribuții de 
asigurări sociale, această situație poate ajunge în atenția autorităților naționale în unele cazuri 
doar atunci când se solicită beneficiile.

Cerința impusă de Irlanda, în cazul lucrătorilor români, de a deține un permis de muncă care 
să confirme legalitatea muncii, este justificată în conformitate cu normele UE. Autoritățile 
irlandeze au dreptul să solicite această condiție de legalitate a muncii înainte de a acorda 
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beneficii de securitate socială în Irlanda. Cu toate acestea, normele naționale ar trebui să fie 
transparente, iar punerea în aplicare a dispozițiilor tranzitorii nu ar trebui să conducă la 
rezultate nejustificate obiectiv.

Prin urmare, Comisia Europeană va contacta autoritățile irlandeze și le va solicita să 
informeze în mod sistematic persoanele care provin din UE-2 și care solicită un număr de 
securitate socială în Irlanda că, în cazul în care intenționează să lucreze în această țară, 
permisul de muncă este o condiție pentru a fi acoperiți de asigurarea de securitate socială.

Petiționarul trebuie să fie informat că o posibilă soluție, precum rambursarea contribuțiilor de 
asigurări sociale plătite în baza acestor contracte, trebuie să fie căutată la nivel național, iar 
acesta trebui să se asigure că se încadrează în termenele limită relevante pentru acțiuni în 
conformitate cu procedurile naționale.


