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Ref.: Petiția nr. 0730/2011, adresată de Agostino Furfaro, de cetățenie italiană, privind 
sistemul de pensii italian

1. Rezumatul petiției

Petiționarul aduce în atenție Legea italiană nr. 122 din 30 iulie 2010 care stabilește data de la 
care pensia devine plătibilă în funcție de așa-numitele „ferestre de acces”. După părerea sa, 
această legislație nu este în conformitate cu obiectivele de coordonare deschisă prevăzute de 
UE în domeniul pensiilor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul atrage atenția asupra articolului 12 din Decretul legislativ italian nr. 78 din 2010 
modificat și transformat în Legea nr. 122 în iulie 2010. Textul prevede că de la 
1 ianuarie 2011, persoanele care au acumulat contribuții minime necesare pentru o pensie 
pentru limită de vârstă vor începe să primească pensia la 12 luni după îndeplinirea cerințelor 
necesare (așa-numitele „ferestre de acces”). După părerea sa, această legislație nu este în 
conformitate cu obiectivele de coordonare deschisă prevăzute de UE în domeniul pensiilor.

Observațiile Comisiei 

În general, legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, iar 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 
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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 legislația Uniunii, în special dispozițiile Tratatului 
referitoare la libera circulație a lucrătorilor sau la libertatea recunoscută fiecărui cetățean al 
Uniunii Europene de circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, potrivit prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004. Această legislație a stabilit norme și principii comune 
care trebuie să fie respectate de toate autoritățile naționale atunci când aplică legislația 
națională. Prin aceste norme se asigură că aplicarea diferitelor legislații naționale respectă 
principiile de bază referitoare la egalitatea de tratament și la nediscriminare. 

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 nu conține nicio dispoziție care să reglementeze vârsta de 
pensionare sau data la care pensia va intra în plată. Prin urmare, Legea italiană nr.122 din 
30 iulie 2011 nu încalcă dreptul UE în măsura în care fiecare stat membru are competență 
exclusivă privind stabilirea condițiilor specifice conform cărora prestațiile de asistență socială 
sunt acordate. 

În plus, Legea italiană nr.122 din 30 iulie 2011 se aplică tuturor beneficiarilor fie că sunt 
cetățeni italieni, fie că nu. Prin urmare, legea nu încalcă principiile UE privind egalitatea de 
tratament și nediscriminarea. 

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu a putut identifica nicio încălcare a dreptului UE 
întrucât regulamentele Uniunii privind coordonarea sistemelor de securitate socială nu 
reglementează cazul prezentat.

Petiționarul este sfătuit să nu piardă niciun termen-limită relevant pentru luarea unor măsuri în 
conformitate cu procedurile naționale italiene.


