
CM\907482RO.doc PE492.736v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

27.6.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1232/2011, adresată de Angelo Guerrero, de cetățenie italiană, 
privind reforma sistemului de pensii din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul – funcționar public în administrația italiană – propune o serie de reforme ale 
sistemului de pensii italian care vizează reducerea inegalităților care afectează, îndeosebi, 
contribuabilii tineri.

Petiționarul menționează, în special, faptul că normele recente (articolul 19, Decretul-lege nr. 
112 din 25 iunie 2008) permit acumularea unei pensii și venituri obținute prin muncă, 
permițând astfel pensionarilor care și-au lichidat pensia conform sistemului în vigoare să 
primească un salariu suplimentar pentru o funcție publică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

În temeiul eforturilor sale de consolidare bugetară, Italia a adoptat o reformă majoră a 
pensiilor în decembrie 2011. Reforma prevede noi norme de calculare a pensiilor începând cu 
2012. Astfel, pensiile vor fi calculate pe baza unei cote a „beneficiilor definite”, pentru anii de 
contribuție plătită până în 2011 și pe baza unei cote din „contribuțiile definite non-financiare” 
plătite începând cu 2012. În plus, reforma presupune creșterea vârstei de pensionare pentru a 
contribui la sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii: vârsta de pensionare pentru 
femeile care lucrează în sistemul privat este de 60-62 de ani, cu o creștere treptată până la 66 
de ani (ca cea a bărbaților) în 2018. Reforma introduce, de asemenea, norme mai stricte 
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pentru sistemele de pensionare anticipată (cu excepția slujbelor solicitante din punct de vedere 
fizic). Conform noilor norme, pensionarea anticipată este posibilă numai după acumularea a 
41 de ani de contribuție socială (pentru femei) sau 42 de ani (pentru bărbați). Nu în ultimul 
rând, reforma prevede o perioadă de doi ani fără indexarea pensiei (pentru pensiile mai mari 
de 1 400 de euro pe lună). Potrivit guvernului italian, reforma pensiilor va duce la economii 
cuprinse între 2,8 miliarde EUR, în 2012, și 22 de miliarde EUR (echivalentul a 1,4% din 
PIB), în 2020.

Reforma din decembrie 2011 vizează o reducerea rapidă a pensiilor în același timp cu 
creșterea vârstei de pensionare și consolidarea corectitudinii sistemului, atât în interiorul unei 
generații, cât și între generații. În special, extinderea sistemului contribuțiilor definite non-
financiare la toți lucrătorii care fac încă parte din sistemul bazat pe beneficiile definite, prin 
intermediul unui mecanism proporțional, începând cu 2012 va reduce inegalitatea de 
tratament între generații, care a fost introdusă cu reforma din 1995.


