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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0260/2011, adresată de Lucia Leonardo, văduvă Barbera, de cetățenie 
italiană, privind respectarea drepturilor la pensie

1. Rezumatul petiției

Petiționara, de cetățenie italiană, cu domiciliul în Belgia, în urma decesului soțului său, 
în 1968, a primit din partea INPS Enna (Italia) pensia minimă de urmaș. Această pensie a fost 
ulterior recalculată și micșorată începând cu 1 iunie 1999, dată la care petiționarei i-au fost 
retrase drepturile la pensie din partea statului belgian. Petiționara susține că această 
recalculare nu s-ar fi realizat în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și că ar fi 
fost corectată de Tribunalul din Roma prin sentința din 28 ianuarie 2002.

INPS nu a respectat însă această hotărâre și a recalculat respectiva pensie, solicitând 
restituirea sumei de 5 423,76 euro, sumă aferentă perioadei 1 ianuarie 2006 – 31 august 2011.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Observațiile Comisiei

În general, legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, și nu 
armonizarea sistemelor de securitate socială. Legislația 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 
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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, care asigură 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 la nediscriminare. 

Ca urmare a petiției, Comisia a contactat reprezentantul italian din cadrul Comisiei 
administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, care a răspuns prin 
scrisoarea din 7 octombrie 2011, după cum urmează:

„Petiționara a devenit titulară a unei pensii de urmaș la 1 mai 1968. Această pensie a fost 
suplimentată, în mod corespunzător, până la valoarea pensiei minime statutare, până la data de 
5 mai 1999. Începând cu iunie 1999, pensia în cauză a fost recalculată în urma acordării unei 
pensii de urmaș plătibile de către instituția belgiană, astfel cum se prevede în normele stabilite 
de Direcția Generală a INPS în actul nr. 17594 din 29 octombrie 1992, în conformitate cu 
Regulamentul CEE nr. 1247/92. Recalcularea prestațiilor a evidențiat o plată necuvenită 
notificată corespunzător, în valoare de 2 447,18 EUR, ca urmare a plăților suplimentare 
necuvenite, acordate pentru a ajunge la valoarea pensiei minime statutare. La 19 iunie 2000, 
pensionara în cauză a înaintat, la Comisia provincială din Sede, o acțiune administrativă 
împotriva recalculării, care a fost respinsă de Comisia respectivă în cadrul unei audieri, la 
4 octombrie 2001. La 7 februarie 2001, pensionara a intentat o acțiune în justiție, soldată cu 
hotărârea nr. 2084/2002, pronunțată de oficiul juridic districtual din Roma la 24 aprilie 2002 
și primită de oficiul din Enna, la 13 mai 2002. 

De asemenea, ar trebui notat faptul că data de naștere a petiționarei nu a fost menționată în 
această hotărâre și, prin urmare, s-a solicitat comunicarea detaliilor care lipsesc pentru a evita 
confuzia cu o altă persoană cu același nume. 

La 31 mai 2011, pensionara a fost informată de o plată necuvenită în valoare de 
5 423,76 EUR, rezultată din plata suplimentară efectuată la 28 mai 2010. Această plată 
necuvenită a fost determinată de faptul că Asociația de caritate a transmis date electronice 
incorecte în formularele privind venitul obținut în străinătate pentru anii 2006 și 2007; în 
aceste formulare, suma aferentă pensiei directe și cea aferentă pensiei de urmaș au fost 
confundate una cu cealaltă.

La 5 octombrie 2011, pensia a fost recalculată în conformitate cu hotărârea în cauză și eroarea 
de transmisie legată de formularele privind venitul a fost corectată.
Acest lucru înseamnă că, începând cu plata efectuată în noiembrie 2011, prestațiile vor fi 
ajustate la noua valoare (287,87 EUR).

De asemenea, ar trebui menționat faptul că sumele restante aferente perioadei cuprinse între 
1 iunie 1999 și 31 octombrie 2011 au fost înghețate de INPS pentru a recupera sumele 
datorate din motivele explicate mai sus și că se așteaptă o declarație privind primirea integrală 
a plății din partea societății juridice care reprezintă interesele petiționarei, având în vedere 
evoluția și rezultatul procedurilor de aplicare deja întreprinse.
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Comisia constată că autoritățile italiene au confirmat faptul că pensia a fost recalculată în 
conformitate cu hotărârea instanței italiene din anul 2002. În ceea ce privește sumele restante 
aferente perioadei 1 iunie 1999–31 octombrie 2011, autoritățile italiene au informat că acestea 
au fost înghețate pentru a recupera suma corespunzătoare plății necuvenite, efectuate pentru 
anii 2006 și 2007.

Cu privire la plângerea petiționarei legată de efectul retroactiv aplicat de instituția italiană, ar 
trebui subliniat faptul că legislația UE nu poate să asigure decât coordonarea dispozițiilor 
naționale în domeniul securității sociale. După cum a subliniat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene în hotărârea sa din 19 iunie 2003, cauza C-34/02 („Pasquini”), în cazul unei situații 
generate de plata unor sume nedatorate, se aplică numai legislația națională, câtă vreme 
aceasta respectă principiile UE privind echivalența (cu alte cuvinte, normele naționale tratează 
situațiile determinate de exercitarea unei libertăți comunitare la fel de favorabil ca și situațiile 
pur interne) și eficacitatea (normele naționale nu trebuie să facă efectiv imposibilă sau excesiv 
de dificilă exercitarea drepturilor care decurg din apartenența la UE). 

Concluzie 

Pe baza informațiilor de care dispune, Comisia nu a putut constata nicio încălcare a dreptului 
UE.


