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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0657/2009, adresată de Antoniu Wyhnalek, de cetățenie română, 
privind refuzul autorităților române de a plăti pensia câștigată în România unui 
beneficiar cu domiciliul în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a lucrat în România înainte de a se muta în Germania în 1991. Acesta reclamă 
faptul că autoritățile române refuză să îi vireze pensia în contul său bancar din Germania. 
Inclusiv autoritățile germane responsabile cu pensiile le-au scris omologilor lor români în 
legătură cu acest subiect, dar fără niciun rezultat. Petiționarul solicită ajutor pentru a obliga 
autoritățile române să își îndeplinească obligațiile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010.

Plata prestațiilor de asigurări sociale în cazurile transfrontaliere se face în conformitate cu 
articolul 88 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/711 și articolul 53 alineatul (1) din 
Regulamentul (CEE) nr. 574/722, precum și cu procedura prevăzută în anexa 6 la 
                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii 
familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, JO L 149, 5.7.1971, p. 2.
2 Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu 
membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității, JO L 74, 27.3.1972, p. 1.
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Regulamentul (CEE) nr. 574/723. România trebuie să aplice plata directă în conformitate cu 
poziția corespunzătoare din anexa 6.4

Deși practica obișnuită este ca instituția responsabilă cu plata unei pensii într-un stat membru 
să plătească pensia persoanei rezidente într-un alt stat membru direct în contul bancar din cel 
de-al doilea stat, articolul 88 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 prevede că transferurile de 
bani dintr-un stat membru într-un alt stat membru trebuie efectuate în conformitate cu 
acordurile relevante în vigoare între statele membre implicate. Trebuie precizat că, în cazul în 
care între două state membre nu există asemenea acorduri în vigoare, autoritățile competente 
stabilesc, de comun acord, măsurile necesare pentru efectuarea acestor transferuri. 

Normele actuale pentru plățile prestațiilor de asigurări sociale într-un alt stat membru au fost 
stabilite la începutul anilor '70. Deși, în zilele noastre, metoda normală pentru plata 
transfrontalieră a prestațiilor este un transfer bancar internațional, dacă un stat membru a 
indicat în anexa 6 la Regulamentul (CEE) nr. 574/72 că va utiliza plata directă, în opinia 
Comisiei, statul membru are libertatea de a stabili metodele de plată atâta timp cât aceste 
metode nu sunt disproporționate și nu creează un obstacol pentru libera circulație (de 
exemplu, plata poate fi făcută prin cec).

Comisia a primit deja, în trecut, două petiții similare5 și a contactat autoritățile din România 
pentru a clarifica problema. Ambele cazuri au fost soluționate, iar autoritățile române au plătit 
pensiile în conturile bancare din Germania ale petiționarilor după intervenția Comisiei. 
Serviciile Comisiei au fost asigurate în mod repetat de instituțiile române competente că vor 
face în așa fel încât, pe viitor, plățile pensiilor către Germania vor fi efectuate cu condiția ca 
persoana interesată să furnizeze toate informațiile necesare prin intermediul instituției 
competente a statului membru de reședință. 

Comisia îi recomandă petiționarului să contacteze din nou instituția competentă din statul său 
membru de reședință. Autoritățile competente din statul membru comunică între ele, oferă 
petiționarului informații despre drepturile și obligațiile care îi revin și soluționează problema 
în spiritul cooperării reciproce [articolul 84 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72].

Comisia va contacta, de asemenea, autoritățile din România pentru a se asigura că nu mai 
există nicio problemă cu plățile directe ale pensiilor, așa cum au anunțat deja autoritățile 
române la începutul acestui an.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010.

De la ultima comunicare cu privire la această chestiune, Comisia a contactat în mod repetat 
autoritățile române și a solicitat o anchetă cu privire la această reclamație. Comisia a fost 
informată că petiționarul nu primește o pensie în conformitate cu regimul general obligatoriu, 
ci o pensie militară, care se acordă prin sistemul de pensii al Ministerului de Apărare al 
României. Având în vedere faptul că acest sistem de pensii este independent de regimul 

                                               
3 Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu 
membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității, JO L 74, 27.3.1972, p. 1.
4 Anexa 6 la Regulamentul (CEE) nr. 574/72 - litera V. ROMÂNIA Plată directă.
5 Petiția nr. 0776/2007, adresată de Mihail Dan Lazăr, și petiția nr. 599/2008, adresată de I-M Koszin.
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general și că nu există nicio procedură de transfer al pensiei în alt stat membru, Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecției Sociale din România a intervenit la nivel ministerial pentru a 
rezolva această problemă.

În urma acestor contacte, Ministerul de Apărare a inițiat o procedură de încheiere a unor 
convenții cu o bancă pentru a efectua transferuri de pensii în UE. În final, Comisia a fost 
informată că pensia militară română a petiționarului este plătită, începând cu iunie 2010, în 
contul său bancar din Germania. Prin urmare, chestiunea a fost rezolvată în conformitate cu 
doleanțele petiționarului.

5. Răspunsul Comisiei (REV. II), primit la 27 mai 2013.

Petiționarul a luat din nou legătura cu Comisia pentru petiții în mai 2012 și a reclamat faptul 
că pensia sa militară română a fost redusă, iar el nu a fost promovat la funcția de colonel în 
România. El menționează că pentru ultimele 5 luni a primit o sumă de 2 080,38 de euro, dar, 
de fapt, ar fi trebuit să primească 3 028,57 de euro. Prin urmare, petiționarul considera că 
autoritățile române au dedus ilegal 948,19 de euro din pensia lui și a depus un recurs la 
autoritatea competentă din România.

Din petiție nu este clar ce fel de deducere a fost făcută din pensia petiționarului și dacă 
respectiva deducție este un impozit sau o contribuție la fondul asigurărilor sociale. Serviciile 
Comisiei au fost, de asemenea, informate că pensiile militare române au fost reduse în 2012 
din cauza crizei economice și din cauza nivelului lor ridicat în comparație cu salariile și 
pensiile medii din România din cadrul regimului general obligatoriu de pensii. Prin urmare, 
serviciile Comisiei pot face numai observații generale.

Dacă petiționarul primește o pensie română și, de asemenea, o pensie germană (ceea ce nu 
este clar din petiție), el ar trebui să aibă asigurare pentru asistență medicală numai într-un 
singur stat membru, în acest caz în Germania, unde își are reședința. Germania poate lua, de 
asemenea, în considerare pensia română a acestuia pentru a percepe contribuțiile la asigurarea 
de sănătate datorate în Germania. Serviciile Comisiei nu pot face observații cu privire la 
presupusele reduceri de pensii din România, deoarece nu este clar ce fel de deducere a fost 
efectuată din pensia petiționarului și în ce temei juridic. Calcularea unei pensii și a 
contribuțiilor datorate este reglementată, în principiu, de legislația națională, și nu de legislația 
UE. Dispozițiile UE, în special Regulamentul (CEE) nr. 883/2004, stabilesc norme și principii 
comune care trebuie respectate de toate autoritățile naționale la aplicarea legislației naționale. 
Aceste norme garantează că punerea în aplicare a diferitelor legislații naționale respectă 
principiile fundamentale ale egalității de tratament și nediscriminării.

Serviciile Comisiei nu pot face observații cu privire la gradul petiționarului în armata română 
și la eventuala sa promovare. 

Prezenta plângere nu are nicio legătură cu petiția inițială și este neconcludentă în ceea ce 
privește presupusa deducere din pensia petiționarului. Comisia nu a putut identifica nicio 
încălcare a legislației UE și a sugerat petiționarului să își urmeze recursul în temeiul legislației 
române, dacă este de părere că deducerea efectuată din pensia lui militară sau reducerea sa 
generală este ilegală.


