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Comisia pentru Afaceri Europene 

LXII/173/22.05.2020 

AVIZ 

Propunere legislativă privind transferul de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor 

Uniunii Europene 

Comisia pentru Afaceri Europene, prin adresa nr. L291/2020, a fost sesizată, în 

vederea întocmirii AVIZULUI la Propunere legislativă privind transferul de pensie ale 

funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene, iniţiatori: Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; 

Roman Florin-Claudiu - deputat PNL. 

Propunerea legislativă are ca object stabilirea condiţiilor de aplicare a prevederilor 

art.11 şi 12 din Anexa VIII la Partea I, precum şi a art.39 alin.(2) şi 109 alin.(2) din Partea a 11-

a, ale Regulamentului (CEE, Euratom, CECO) nr.259/68 al Consiliului din 29 februar.ie 1968 de 

instituire a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi 

agenţi ai acestor Comunităţj, precum şj a unor dispoziţii speciale aplicabile temporar 

funcţionarilor Comisiei, cu modificărjle şi completările ulterioare şj de asigurare a 

respectării hotărârii Curlii de Justi#ie a Uniunii Europene din 16.12.2004, pronunţată în 

cauza C-293/03 Gregorio My v Office naţional des pensions (ONP) indice 1. 

Prin prezenta propnnere se reglementează procedura de calcul şi de transfer a 

drepturilor de pensie ale funcţionarilor Uniunii Europene, către sistemul de pensii al UE, 

respectiv a valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în 

România (transfer in), precum şi procedura de transfer către România, a valorii de capital a 

drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE, dobândite în sistemul de pensii al UE (transfer 

out). 

Din perspectiva Comisiei pentru afaceri europene s-a constatat că propunerea 

legislativă are ca scop asigurarea respectăr,ii hotărârii CurJii de Justiţie a Uniunii 
Europene din 16.12.2004, pronunţată în cauza C-293/03 Gregorio My v Office naţional des 



pensions (ONP) iar măsurile preconizate sunt menite a evita eventuale posibile situaţii de 

conflict care ar putea conduce la deschiderea procedurii pre-contencăoase împotriva 

României de către Comisia Europeană pentru neaplicarea prevederilor Regulamentuluă 

(CEE, Euratom, CECO) nr.259/68, versiunea consolidată. 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

organice, jar în aplicarea art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră 

sesizată este Senatul. 

La lucrările comisiei, din data de 20 mai 2020, au participat reprezentanţi ai Ministerul 

Muncii şi Protecţiei Sociale. In conformitate cu prevederile articolului 1331 din Regulamentul 

Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa comisiei a avut loc prin mijloace 

electronice. 

Senatorii Comisiei pentru afaceri europene au analizat propunerea legislativă şi au 
liotărât, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenxi, să adopte aviz favorabil, fără 

amendamente, cu recomandarea ca la dezbaterea şi întocmirea raportului să fie avut în 
vedere că este necesar să fie făcute clarificări la nivel naţional Cu privire la instituţiile 

corripetente şi de definiţii specifice cu privire la actuar. 

Sc 

V 

edinte, 
/? 5ec"retar, 

Senator Cătălin Bu utru TOMA 

Domnului senator Ion Rotaru, 
Preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială 

Întocmit: Nicoleta Aldea, consilier parlamentar 

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle




