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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0063/2008, adresată de Judith Hejda, de naţionalitate austriacă, privind 
problemele care apar ca urmare a punerii în aplicare de către Franţa a Directivei 
2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara susţine că autorităţile franceze o împiedică să-şi exercite dreptul la liberă circulaţie, 
prin aceasta încălcând Directiva 2004/38/CE. Petiţionara, care locuieşte şi munceşte în Franţa 
din 2006, arată că autorităţile franceze refuză să-i elibereze soţului său un permis de şedere de 
cinci ani la care, în opinia petiţionarei, acesta are dreptul, ca membru al familiei unui cetăţean 
al Uniunii Europene. În schimb, acestuia i s-a eliberat un permis valabil numai pentru câteva 
luni. Problema cea mai mare este că, urmare a acestui fapt, nu poate căuta de lucru. De 
asemenea, petiţionara reclamă obstrucţionismul şi birocraţia inutilă din partea autorităţilor 
franceze.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţionara susţine că autorităţile franceze au încălcat Directiva 2004/38/EC1, refuzând să îi 
elibereze soţului său un permis de şedere de cinci ani la care, în opinia petiţionarei, acesta are 
dreptul, ca membru al familiei unui cetăţean al Uniunii Europene.

                                               
1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European �i a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circula�ie �i �edere pe teritoriul statelor membre pentru cetă�enii Uniunii �i membrii familiilor acestora, JO L 158, 
30.4.2004.
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Comisia a analizat deja prezentul caz în contextul plângerii înaintate de petiţionară Comisiei 
Europene la 21 ianuarie 2008 (număr de înregistrare: 2008/4432). 

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din directivă, permisul de şedere al unui membru 
al familiei unui cetăţean al UE este valabil timp de cinci ani de la data eliberării sau pe 
perioada prevăzută de şedere a cetăţeanului Uniunii, în cazul în care această perioadă este mai 
mică de cinci ani. În principiu, dreptul de şedere al membrilor familiilor care nu sunt cetăţeni 
ai UE depinde de perioada prevăzută de şedere a cetăţeanului UE în statul membru gazdă.

Pentru a se conforma dispoziţiilor Directivei 2004/38/CE, Franţa a adoptat şi a pus în aplicare 
Codul privind intrarea şi şederea străinilor şi dreptul la azil (CESEDA), modificat prin 
Decretul 2007/371 din 21 martie 2007. Articolul R-121-13 (4) al acestui text transpune în 
mod corect articolul 11 alineatul (1) din directivă.

Comisia a stabilit că legislaţia franceză în ceea ce priveşte permisul de şedere al unui membru 
al familiei unui cetăţean al UE este conformă cu Directiva 2004/38 şi a transmis un răspuns 
petiţionarei la 17 octombrie 2008, prin care aceasta era informată cu privire la intenţia 
Comisiei de a propune închiderea cazului.

Perioada prevăzută de şedere a petiţionarei în Franţa este de doar un an, din moment ce 
contractul de muncă al acesteia este legat de durata anului şcolar (1 octombrie – 30 
septembrie). 

Având în vedere faptul că, în temeiul Directivei 2004/38, dreptul de şedere al soţului 
petiţionarei depinde de dreptul de rezidenţă al acesteia, autorităţile franceze nu i-au putut 
elibera acestuia decât un permis de şedere al unui membru al familiei unui cetăţean UE valabil 
pentru un an.

Dacă petiţionara ar fi beneficiat de un contract pe durată nedeterminată, soţul acesteia ar fi 
avut dreptul la un permis de şedere pe cinci ani.

Comisia intenţionează să propună închiderea cazului prezentat de petiţionară cu ocazia 
următoarei reuniuni relevante privind încălcările dreptului comunitar.
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