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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0356/2010, adresată de Vasile Stoica, aparent de cetățenie 
germană, privind neaplicarea, de către autoritățile germane din sistemul de 
pensii, a dispozițiilor Regulamentului (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

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că autoritățile germane din domeniul pensiei nu pun în aplicare 
dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului, întrucât activitatea sa 
profesională din România nu este luată în considerare în mod corect. Petiționarul, care a 
sesizat deja în zadar autoritățile germane, inclusiv cancelarul federal, consideră că este vorba 
despre o încălcare gravă a drepturilor care îi revin în conformitate cu legislația Uniunii 
Europene și, prin urmare, solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Informațiile prezentate de petiționar în petiția inițială și în completarea depusă de acesta în 
urma unei invitații la corespondență adresate de președintele Comisiei pentru petiții nu permit 
Comisiei să-și facă o imagine de ansamblu asupra faptelor care au determinat prezentarea 
acestei petiții. Petiționarul reclamă într-adevăr faptul că pensia sa ar fi fost calculată în mod 
incorect de către autoritățile germane și că perioadele de asigurare realizate în Germania și în 
România ar trebui să fie cumulate. Acesta face referire în continuare la anumite dispoziții ale 
convenției bilaterale româno-germane privind regimul de securitate socială și ale legislației 
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UE în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială [Regulamentele (CEE) 
nr. 1408/71 și nr. 574/72 și, începând cu 1 mai 2010, Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și 
nr. 987/2009] dintre care, aparent, nu toate se aplică în cazul petiționarului. Totuși, 
petiționarul nu oferă detalii cu privire la conținutul exact al deciziei presupuse ca fiind 
incorectă adoptate de autoritățile germane și la perioadele de asigurare de care acesta 
consideră că autoritățile germane ar fi trebuit să țină seama. În lipsa oricăror detalii referitoare 
la acest aspect, Comisia nu poate oferi comentarii privind fondul cazului petiționarului.

Totuși, Comisia dorește să sublinieze faptul că, în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 [până la 1 mai 2010 în conformitate cu articolul 45 alineatul 
(1) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71], autoritățile germane sunt obligate să ia în 
considerare perioadele de contribuție la asigurarea de pensie pentru limită de vârstă realizate 
într-un alt stat membru (în cazul României, chiar dacă acestea au fost realizate înainte de
aderarea la 1 ianuarie 2007), în măsura în care acest lucru este necesar în temeiul legislației 
germane pentru „dobândirea, menținerea sau recuperarea dreptului la prestații”. În primul 
rând, perioadele de asigurare realizate într-un alt stat membru iau astfel în considerare 
realizarea perioadei minime de asigurare necesare în conformitate cu legislația germană 
pentru dobândirea dreptului la o pensie pentru limită de vârstă în Germania. Această cumulare 
a perioadelor de asigurare se referă totuși numai la „dobândirea … dreptului la prestații”. Ea 
nu are o relevanță directă pentru calcularea valorii unei pensii pentru limită de vârstă în 
Germania. Într-adevăr, contribuțiile la asigurarea de pensie pentru limită de vârstă efectuate 
într-un stat membru (România) nu se „transferă” în niciun fel într-un alt stat membru 
(Germania) și, prin urmare, nu completează pensia pentru limită de vârstă obținută în acesta 
din urmă. În schimb, o persoană care a realizat perioadele de asigurare pentru limită de vârstă 
(de cel puțin un an) în două sau în mai multe state membre va beneficia de o pensie separată 
în toate aceste state membre, dacă se îndeplinesc celelalte condiții în conformitate cu 
legislația națională luând în considerare dispozițiile UE relevante, care va fi calculată în 
primul rând pe baza contribuțiilor efectuate în timpul perioadelor de asigurare realizate pe 
teritoriul statelor respective [a se vedea articolul 52 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și, 
până la 1 mai 2010, articolul 46 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71].

Întrucât cumularea perioadelor de asigurare nu are astfel un efect direct asupra valorii exacte a 
unei pensii pentru limită de vârstă acordate de o autoritate națională, având în vedere faptul că 
petiționarul pare să reclame tocmai calcularea incorectă, bazată pe lipsa cumulării perioadelor 
de asigurare, pare mai degrabă imposibil ca autoritățile germane să fi aplicat în mod incorect 
legislația UE, astfel cum susține petiționarul.

În cele din urmă, cu condiția ca petiționarul să reclame încălcarea convenției bilaterale 
româno-germane privind regimul de securitate socială, Comisia nu poate să-și exprime opinia, 
deoarece supravegherea aplicării convențiilor bilaterale de drept public internațional încheiate 
între statele membre nu intră în sfera de competențe ale Comisiei.

Având în vedere faptul că petiționarul nu oferă suficiente detalii referitoare la circumstanțele 
exacte ale cazului său care au dus la apariția acestei petiții, Comisia nu poate oferi comentarii 
suplimentare cu privire la fondul cazului petiționarului.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 6 septembrie 2011



CM\896371RO.doc 3/5 PE450.812v03-00

RO

Petiționarul a depus ulterior atât decizia de pensie contestată de acesta, cât și decizia pe baza 
căreia i-a fost respins recursul administrativ împotriva deciziei de pensie.

În ceea ce privește afirmațiile reiterate ale petiționarului, potrivit cărora dispozițiile convenției 
bilaterale româno-germane privind regimul de securitate socială nu au fost respectate, 
Comisia menționează comunicarea sa anterioară în care a indicat faptul că supravegherea 
aplicării convențiilor bilaterale de drept public internațional încheiate între statele membre nu 
intră în sfera sa de competențe.

Petiționarul susține în continuare că perioadele de contribuție la asigurarea de pensie realizate 
de acesta în Germania și în România nu sunt corect cumulate de către instituția germană 
competentă. În această privință, Comisia ar dori să facă referire la comunicarea sa anterioară, 
în care a descris în detaliu faptul că respectiva cumulare a perioadelor, în conformitate cu 
normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială, înseamnă numai că 
perioadele realizate în alt stat membru trebuie luate în calcul pentru obținerea perioadei 
minime de asigurare necesare, în temeiul legislației unui stat membru, pentru dobândirea 
dreptului la pensia de limită de vârstă în acel stat membru. Acestea nu au o relevanță directă 
pentru calcularea valorii unei pensii pentru limită de vârstă în acel stat membru. După cum se 
specifică în mod clar în decizia prin care a fost respins recursul administrativ al petiționarului 
împotriva deciziei de pensie, petiționarul a realizat perioada minimă de asigurare necesară în 
temeiul legislației germane pentru dobândirea dreptului la o pensie de limită de vârstă, pe 
baza perioadelor realizate de acesta numai în Germania. În cazul petiționarului, nu a fost, 
așadar, necesară cumularea perioadelor de contribuție la asigurarea de pensie realizate în 
Germania și în România. În orice caz, Comisia ar dori să reitereze faptul că, spre deosebire de 
ceea ce susține petiționarul, cumularea perioadelor nu înseamnă că perioadele realizate în alt 
stat membru ar trebui luate în considerare pentru calcularea pensiei. În acest sens, hotărârile 
adoptate la nivel național sunt, prin urmare, compatibile cu legislația Uniunii Europene.

Referitor la afirmațiile ulterioare ale petiționarului, potrivit cărora anumite perioade realizate 
de acesta în Germania (perioada în care a urmat cursuri la o școală profesională, perioada în 
care a solicitat azil) ar fi trebuit luate în considerare de către instituția germană competentă în 
domeniul asigurărilor de pensii, Comisia ar dori să sublinieze faptul că legislația Uniunii 
Europene în domeniul securității sociale prevede numai coordonarea și nu 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 stabilește condițiile de acordare a 
prestațiilor de securitate socială, precum și cuantumul acestor prestații și perioada pentru care 
sunt acordate. În consecință, recunoașterea, de către instituțiile unui stat membru, a 
perioadelor de asigurare (presupus) realizate în acel stat membru este reglementată numai de 
legislația statului membru respectiv. Prin urmare, Comisia nu poate comenta cu privire la 
astfel de chestiuni, întrucât acestea nu intră în sfera sa de competențe stabilite prin legislația 
Uniunii Europene.

În cele din urmă, petiționarul face din nou referire la un anumit acord practic adoptat de 
Deutsche Rentenversicherung Bund cu privire la pensionarii care au dreptul și la o pensie de 
limită de vârstă din România. Având în vedere documentele și descrierile acestui acord 
practic transmise de petiționar, Comisia concluzionează că atât situația anterioară adoptării 
acordului practic, cât și cea ulterioară acesteia sunt în conformitate cu legislația Uniunii 
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Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Cu toate acestea, pentru o mai 
bună înțelegere a acestui acord practic și a motivelor exacte care au condus Deutsche 
Rentenversicherung Bund la adoptarea acestuia, Comisia va transmite autorităților germane 
documentele depuse de petiționar și le va solicita acestora informații suplimentare cu privire 
la respectivul acord, precum și la modul în care acesta prezintă relevanță pentru cazul 
petiționarului. Comisia va transmite o comunicare suplimentară Comisiei pentru petiții, după 
obținerea acestor informații.

În final, Comisia ar dori să atragă atenția Comisiei pentru petiții asupra faptului că, din 
documentele depuse de petiționar, reiese clar faptul că acesta a atacat decizia de pensie în 
cadrul unei instanțe germane de contencios social competente. Aceste proceduri par a fi încă 
în desfășurare.

Concluzii

Documentele suplimentare depuse de petiționar nu indică o situație care ar fi contrară 
legislației Uniunii Europene. Cu toate acestea, Comisia va contacta autoritățile germane 
pentru a obține anumite clarificări referitoare la acordurile practice adoptate de Deutsche 
Rentenversicherung Bund cu privire la pensionarii care au dreptul și la o pensie de limită de 
vârstă din România. Comisia va transmite o comunicare suplimentară Comisiei pentru petiții, 
după obținerea acestor clarificări.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV II), primit la 6 martie 2012

Comisia a primit de la autoritățile germane informațiile solicitate privind acordul practic 
menționat de petiționar și modul în care este acesta relevant pentru cazul petiționarului.

Autoritățile germane explică faptul că acordul practic a fost încheiat între instituțiile din 
domeniul asigurărilor de pensii obligatorii (grupate în Deutsche Rentenversicherung) și mai 
mulți agenți de pensii. Acest acord vizează cazurile în care persoanele care au dreptul la o 
pensie în Germania în conformitate cu Fremdrentengesetz în temeiul perioadelor lucrate pe 
teritoriul României au solicitat amânarea acordării pensiei pentru limită de vârstă din 
România pentru aceste perioade sau renunțarea la aceste pensii din România. Acordul practic 
prevede faptul că instituțiile germane din domeniul asigurărilor de pensii nu vor aplica 
articolul 31 din Fremdrentengesetz, conform căruia pensia din Germania pentru perioada 
lucrată în România se reduce cu pensia din România aferentă aceleiași perioade, cu condiția 
ca persoana în cauză să fi solicitat efectiv acordarea pensiei din România aferentă perioadei 
respective, dar această pensie nu i-a fost încă acordată. În acest sens, instituțiile germane din 
domeniul asigurărilor de pensii și-au asumat „riscuri” asociate cu posibilele întârzieri în 
obținerea unei pensii din România pentru acele perioade lucrate în România care oferă și 
dreptul la o pensie în Germania în temeiul Fremdrentengesetz.

Autoritățile germane au clarificat faptul că, în urma unei hotărâri a instanței federale germane 
de contencios social (Bundessozialgericht), acest acord practic nu se mai aplică. Orice 
reducere în conformitate cu articolul 31 din Fremdrentengesetz ar putea avea loc doar dacă 
pensia din România a fost primită efectiv (s-a renunțat astfel la cerința ulterioară conform 
căreia persoana în cauză trebuia să fi solicitat efectiv o pensie din România).
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Referitor la petiționar, autoritățile germane explică faptul că, în orice caz, acesta nu avea 
dreptul la recunoașterea perioadelor lucrate în România ca perioade valabile în vederea 
stabilirii drepturilor pentru o pensie în Germania în conformitate cu Fremdrentengesetz. Într-
adevăr, Fremdrentengesetz prevede recunoașterea unor perioade lucrate în afara Germaniei 
pentru persoanele strămutate (Vertriebene) și pentru persoanele repatriate târziu 
(Spätaussiedler) în perioada de după cel de Al Doilea Război Mondial. Deoarece petiționarul 
nu intră în niciuna din aceste categorii, perioadele lucrate de acesta în România nu se iau în 
considerare în stabilirea drepturilor pentru pensia pentru limită de vârstă din Germania, ci 
numai pentru pensia din România. Prin urmare, articolul 31 din Fremdrentengesetz nu i s-a 
aplicat niciodată și acordul practic nu a fost relevant în cazul său.

Referitor la faptul că Deutsche Rentenversicherung Nordbayern l-a anunțat la un moment dat 
pe petiționar că instituția ar intenționa să aplice articolul 31 din Fremdrentengesetz, 
autoritățile germane menționează că această informație eronată a fost într-adevăr corectată în 
timpul procedurilor judiciare cu petiționarul și că nu s-a efectuat nicio deducere în 
conformitate cu articolul 31 din Fremdrentengesetz.

Concluzii

Prin urmare, Comisia concluzionează că autoritățile germane, în special Deutsche 
Rentenversicherung Nordbayern, au acționat în conformitate cu dispozițiile dreptului Uniunii 
Europene atunci când i-au acordat petiționarului o pensie pentru limită de vârstă în Germania.


