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Subiect:  Petiția nr. 0572/2020, adresată de T.M., de cetățenie germană, privind luarea 
în considerare a perioadelor de creștere a copilului în alte state membre în 
temeiul hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Reichel-
Albert

1. Rezumatul petiției

Petiționarul ridică problema luării în considerare a perioadelor de creștere a copilului în alte 
state membre. În temeiul articolului 44 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 987/2009, obligația de a lua în considerare perioada de creștere a copilului îi revine 
statului membru în care persoana în cauză a desfășurat anterior o activitate lucrativă. La 
punctul 32 din Hotărârea Reichel-Albert (C-522/10), Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE) a statuat că se aplică în continuare dispozițiile legale ale statului membru sub 
incidența dreptului căruia intra persoana interesată la nașterea copilului. În speță, nu era statul 
membru de reședință al doamnei Reichel-Albert. În consecință, dispozițiile titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 în ceea ce privește persoanele care nu desfășoară activități 
remunerate au fost, de asemenea, aplicabile în mod expres.

Petiționarul susține că, la punctul 73 din hotărârea CJUE în cauza C-388/09, Curtea a reiterat 
principiul dreptului de a beneficia de prestațiile pentru care a plătit contribuții (monetare). 
Prin urmare, acest lucru ar trebui extins la creșterea copiilor și la alte contribuții în general. 
Așadar, responsabilitatea ar trebui asumată de statul membru care beneficiază, în principiu, de 
activitatea de creștere a copilului. Ar trebui să se aplice dispoziții speciale și în cazul în care 
niciun stat membru nu este competent în momentul nașterii (sau adopției).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Ca punct de plecare, dreptul Uniunii Europene în domeniul securității sociale prevede 
coordonarea, și nu armonizarea, sistemelor naționale de securitate socială ale statelor membre. 
Fiecare stat membru are competența de a stabili detaliile propriului sistem de securitate socială, 
inclusiv tipul prestațiilor acordate, condițiile de eligibilitate, modalitatea de calculare a acestor 
prestații și contribuțiile care trebuie plătite. Legislația anumitor state membre prevede luarea în 
considerare la calcularea pensiilor a perioadelor consacrate creșterii copilului. În actele 
relevante ale Uniunii privind coordonarea sistemelor de securitate socială se face o referire 
specifică la perioadele de creștere a copilului. Articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 987/2009 prevede că „perioada de creștere a copilului” se referă la orice perioadă care este 
avută în vedere în temeiul legislației privind pensiile a unui stat membru sau care aduce în mod 
explicit un supliment unei pensii, pentru motivul că o persoană a crescut un copil, indiferent de 
metoda folosită pentru a calcula aceste perioade și indiferent dacă ele sunt cumulate pe durata 
creșterii copilului sau sunt recunoscute retroactiv.

Articolul 44 codifică jurisprudența Curții Europene de Justiție („Curtea”), și anume hotărârile 
în cauzele C-135/99, Elsen, și C-28/00, Kauer. Potrivit Curții, articolul 21 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) dispune că, în scopul acordării unei pensii pentru limită 
de vârstă, instituția competentă dintr-un stat membru trebuie să ia în considerare perioadele 
dedicate creșterii copiilor petrecute într-un alt stat membru ca și cum ar fi fost petrecute pe 
teritoriul național. Luarea în considerare a perioadelor dedicate creșterii copilului în scopul 
acordării unei pensii pentru limită de vârstă, în funcție de legislația națională, ar putea include 
evaluarea contribuțiilor și istoricul de asigurat al persoanei în cauză.

În ceea ce privește legislația aplicabilă sau normele privind conflictul de legi cuprinse în titlul II 
din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, titlul II prevede că, dacă o persoană este inactivă din 
punct de vedere economic, se aplică regimul de securitate socială al statului de reședință în 
temeiul articolului 11 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004. În timp ce, în 
general, cetățenii UE sunt acoperiți de statul în care sunt angajați sau în care au avut ultimul loc 
de muncă dacă sunt activi din punct de vedere economic, articolul 11 alineatul (2) din titlul II 
prevede că, dacă o persoană primește anumite categorii de prestații în bani ca urmare a activității 
lor, se consideră ca desfășoară activitatea respectivă. 

1) Interacțiunea dintre articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 și titlul II din 
Regulamentul (CE) nr. 883/20041

Articolul 44 alineatul (2) prevede că instituția competentă din statul membru a cărui 
legislație nu prevede perioade de creștere a copilului ia în considerare perioadele de 
creștere a copilului recunoscute într-un alt stat membru (pe motiv că persoana în cauză a 
desfășurat o activitate), ca și când ar fi avut loc pe teritoriul său. Având în vedere cele de 
mai sus, petiționarul este corect în măsura în care articolul 44 alineatul (2) limitează aplicarea 
titlului II numai la persoanele active. Astfel, numai perioadele de creștere a copiilor ale 
persoanelor care desfășurau o activitate salariată sau independentă la data la care aceste 
perioade de creștere a copilului au „început să fie luate în considerare pentru copilul în cauză” 

1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanță pentru SEE și pentru Elveția), JO L 166, 30.4.2004, 
pp. 1-123.
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trebuie să fie luate în considerare de către instituția competentă. 

În cauza C-522/10 (la care face referire petiționarul), Curtea a statuat că articolul 21 din TFUE 
trebuie interpretat în sensul că obligă instituția competentă dintr-un prim stat membru să ia în 
considerare, în scopul acordării unei pensii pentru limită de vârstă, perioadele consacrate 
creșterii copiilor realizate într-un al doilea stat membru, ca și cum aceste perioade ar fi fost 
realizate pe teritoriul său național de către o persoană care nu a desfășurat o activitate salariată 
sau independentă decât în primul stat membru și care, la momentul nașterii copilului, a încetat 
temporar să lucreze și, exclusiv din motive familiale, și-a stabilit reședința pe teritoriul celui de 
al doilea stat membru. Într-adevăr, o persoană care devine temporar inactivă în momentul 
nașterii copilului are dreptul la aceeași protecție în temeiul articolului 44 din Regulamentul 
(CE) nr. 987/2009, pe baza articolului 21 din TFUE. 

Având în vedere raționamentul și soluția exprimate de Curte, întemeiate mai degrabă pe dreptul 
primar decât pe cel derivat, Comisia nu intenționează să propună modificarea normelor de 
coordonare pentru sistemele de securitate socială. Trebuie menționat că nu a fost identificată 
nevoia de a reforma această chestiune în cadrul evaluării impactului efectuate în vederea 
revizuirii actuale a normelor de coordonare.

2) Returnarea/rambursarea în numerar pentru perioadele de creștere a copilului

Normele de coordonare a securității sociale nu prevăd returnarea sau rambursarea în numerar 
pentru perioadele de creștere a copilului. Punctul 73 din hotărârea Curții în cauza C-388/09 nu 
poate fi interpretat ca recunoscând dreptul la o returnare în numerar a contribuțiilor la 
asigurările sociale. Se afirmă mai degrabă că legislația națională poate fi incompatibilă cu 
dreptul UE atunci când o persoană este dezavantajată în raport cu altele și plătește pur și simplu 
contribuții pentru care nu primește nimic în schimb. Prin urmare, Comisia consideră că nu există 
motive pentru o reformă în ceea ce privește rambursarea în numerar pentru perioadele de 
creștere a copilului. 

În cele din urmă, petiția nu pare să indice modul în care ar putea apărea situația în care „niciun 
stat membru nu este competent”, atunci când, de fapt, fiecare stat membru își stabilește propriile 
norme privind eligibilitatea pentru perioadele de creștere a copilului și normele legislative 
aplicabile în temeiul articolului 44 alineatul (2).

Concluzie 

Având în vedere raționamentul și soluția cuprinse în jurisprudența menționată mai sus, Comisia 
nu intenționează să propună modificarea normelor de coordonare. 

Întrucât nu există niciun drept la rambursări în numerar pentru perioadele de creștere a copilului 
în temeiul dreptului material al UE, Comisia nu consideră că este necesară o propunere care să 
prevadă un astfel de drept în cadrul normelor de coordonare. 

În fine, în acest context, cum nu poate apărea o situație în care „niciun stat membru să nu fie 
competent”, Comisia nu consideră că este necesară o reformă în legătură cu acest aspect.


