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Ref.: Petiția nr. 0688/2011, adresată de Valeriu Costea, de cetățenie română, privind 
calcularea drepturilor sale la pensie

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că a lucrat în România timp de aproape 22 de ani, iar în anul 2001 
s-a mutat în Spania, unde a lucrat până în anul 2009, când s-a îmbolnăvit, fiind încadrat în 
grad de invaliditate de 55 %. Casa de pensii din România nu îi recunoaște gradul de 
invaliditate și refuză să îi acorde drepturi de pensie comunitară, deoarece nu a finalizat 
perioada de cotizare de 35 de ani prevăzută de legislația română. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

În general, legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, nu și 
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 stabilește 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 și, în special, dispozițiile tratatului referitoare la 
libera circulație a lucrătorilor, conform cărora fiecare cetățean al Uniunii Europene are dreptul 
de a circula și de a se stabili pe teritoriul statelor membre, precum și prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 care stabilește norme și principii comune care trebuie 
respectate de către toate autoritățile naționale la aplicarea legislației naționale. Aceste norme 
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garantează că punerea în aplicare a diferitelor legislații naționale respectă principiile 
fundamentale ale egalității de tratament și nediscriminării.

Mai exact, normele privind pensiile pentru limită de vârstă, prevăzute în capitolul 5 al 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, pot fi rezumate după cum urmează (există norme diferite 
pentru perioadele de asigurare sau de rezidență mai scurte de un an):

 în fiecare stat membru în care un cetățean este asigurat, dosarul său de asigurări sociale 
este păstrat până în momentul în care este atinsă vârsta de pensionare. Cu alte cuvinte, 
contribuțiile plătite nu pot fi transferate altui stat membru și nici plătite cetățeanului dacă 
acesta/aceasta nu mai este asigurat în statul membru respectiv.

 fiecare stat membru în care cetățeanul este asigurat trebuie să plătească pensie pentru 
limită de vârstă, atunci când acesta/aceasta atinge vârsta de pensionare. De exemplu, dacă 
cetățeanul a lucrat în trei state membre, acesta/aceasta va primi trei pensii separate pentru 
limită de vârstă în momentul în care atinge vârsta de pensionare.

 Această pensie va fi calculată conform dosarului de asigurări sociale din fiecare stat 
membru. Cuantumul primit din partea fiecărui stat membru va depinde de durata acoperită 
în fiecare stat.

Normele UE impun ca fiecare stat membru să țină cont de perioada de cotizare a cetățeanului 
în alte țări, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a avea numărul minim de ani 
necesari pentru a obține o pensie în statul respectiv.

Prin urmare, referitor la reclamația petiționarului, la stabilirea dreptului acestuia la o pensie 
pentru limită de vârstă în România ar trebui să se țină seama de însumarea perioadelor de 
încadrare în muncă din România și Spania. Cu toate acestea, poate apărea situația în care, în 
urma unei astfel de însumări, perioada minimă de încadrare în muncă necesară dreptului la o 
pensie, potrivit legislației române, să nu fie atinsă. În cazul de față, pe baza informațiilor 
furnizate de autoritățile române competente prin scrisoarea din 18 iunie 2012 ca urmare a 
consultării Comisiei, perioada minimă de cotizare de 35 de ani prevăzută de legislația română 
nu a fost finalizată. Petiționarul a contribuit în total, în Spania și în România, aproximativ 
31 de ani.

Sistemele de asigurări de invaliditate din statele membre variază în mod considerabil. Cu 
toate acestea, în mai multe state membre, pensiile de invaliditate sunt calculate într-un mod 
similar cu pensiile pentru limită de vârstă, și anume cuantumul pensiei de invaliditate depinde 
de durata perioadelor de asigurare. Acesta este tipul de sistem aplicabil în România [articolele 
44-46 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004].

Referitor la plângerea petiționarului cu privire la nerecunoașterea de către autoritățile române 
a gradului de invaliditate acordat de Spania, trebuie menționat faptul că gradul de invaliditate 
se stabilește în conformitate cu legislația națională și că există discrepanțe mari între criteriile 
naționale. Doar în anumite cazuri speciale, decizia unei instituții ar putea avea caracter 
obligatoriu pentru instituțiile tuturor celorlalte state implicate. Acestea sunt cazurile în care 
există concordanță între legislațiile statelor membre în cauză cu privire la condițiile referitoare 
la gradul de invaliditate, așa cum s-a stabilit în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 883/2004. 



CM\920492RO.doc 3/3 PE500.666v01-00

RO

O asemenea concordanță nu există între legislațiile spaniolă și română. Prin urmare, 
autoritățile române competente nu sunt obligate să recunoască gradul de invaliditate acordat 
petiționarului de către autoritățile spaniole.

Mai multe informații privind coordonarea sistemelor de securitate socială pot fi găsite:

 pe pagina de internet a Comisiei http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en;
 în publicația „Dispozițiile UE în domeniul securității sociale – Drepturile dumneavoastră 

atunci când circulați în Uniunea Europeană – Actualizare 2010” disponibilă la adresa: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1

 prin consultarea broșurii privind coordonarea pensiilor, disponibilă la adresa 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6591&visible=1

Concluzii

Informațiile prezentate de petiționar Comisiei pentru petiții, de asemenea, atunci când sunt 
evaluate în contextul informațiilor prezentate de autoritățile române competente direct către 
Comisie, nu indică o punere necorespunzătoare în aplicare a legislației Uniunii Europene.


