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Ref.: Petiția nr. 1104/2011, adresată de C.E.M, de cetățenie română, privind dreptul său 
la ședere permanentă în Suedia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește în Suedia din 1983. În 2005, în timpul unei călătorii în Regatul Țărilor 
de Jos și Germania, petiționarul a fost victima unor traficanți de droguri și a fost condamnat la 
nouă ani de închisoare. În timp ce era în închisoare în Germania, permisul său de ședere 
permanentă a expirat, iar autoritățile suedeze au refuzat să îl reînnoiască pe motiv că s-ar fi 
mutat în Germania. În ianuarie 2010, petiționarul a fost eliberat din închisoare și deportat în 
România. S-a reîntors în Suedia și a solicitat un nou permis de ședere permanentă. În același 
timp, s-a înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, însă după 10 zile Serviciul de 
ocupare a forței de muncă l-a anunțat că, în urma contactării Serviciului Imigrări, numele său 
a fost șters din baza de date și riscă deportarea. Petiționarul a angajat un avocat, a solicitat din 
nou permis de ședere, iar după aproape un an a primit răspuns că nu se califică pentru 
reședința permanentă deoarece prevederile Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora se aplică cetățenilor români începând 
cu anul 2007.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

În conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, „orice 
cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, 
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sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora”.

Directiva 2004/38/CE („Directiva privind libera circulație”) stabilește limitările și condițiile 
aplicabile dreptului la liberă circulație al cetățenilor Uniunii.

În conformitate cu articolul 3 din Directiva privind libera circulație, dispozițiile sale se aplică 
„tuturor cetățenilor UE care se deplasează sau își au reședința într-un stat membru, altul decât 
cel ai cărui resortisanți sunt, precum și membrilor familiilor lor […] care îi însoțesc sau care li 
se alătură”.

Petiționarul, cetățean român care s-a mutat în Suedia cu scopul de a-și stabili acolo reședința, 
se află sub incidența Directivei privind libera circulație.

Articolul 16 alineatul (1) din Directiva privind libera circulație prevede că cetățenii Uniunii 
care și-au avut reședința legală pe teritoriul statului membru gazdă în cursul unei perioade 
neîntrerupte de cinci ani dobândesc dreptul de ședere permanentă pe teritoriul acestuia.

În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Directiva privind libera circulație, 
continuitatea șederii nu este afectată de absențe temporare care nu depășesc un total de șase 
luni pe an, de absențe de durată mai lungă în vederea îndeplinirii serviciului militar 
obligatoriu sau de o absență de maximum 12 luni consecutive determinată de motive 
importante, precum sarcina și nașterea, boli grave, studiile sau formare profesională ori 
detașarea în alt stat membru sau într-o țară terță.

Articolul 16 alineatul (4) din Directiva privind libera circulație stabilește că, odată dobândit, 
dreptul de ședere permanentă nu se pierde decât printr-o absență care depășește doi ani 
consecutivi din statul membru gazdă.

La 21 decembrie 2011, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât1 că perioadele de 
ședere încheiate de un resortisant al unui stat membru terț pe teritoriul unui stat membru 
înainte de aderarea statului membru terț la Uniunea Europeană „trebuie, în lipsa unor 
dispoziții specifice de aderare în actul de aderare, să fie luate în considerare în scopul 
dobândirii dreptului de ședere permanentă în temeiul articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 2004/38/CE, cu condiția ca aceste perioade să fi fost realizate în conformitate cu 
condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din directivă”. Astfel, Curtea clarifică faptul că 
persoanele în cauză trebuie să fi respectat, pe parcursul perioadei de ședere anterioare aderării, 
cerințele din Directiva privind libera circulație. În special, ele trebuie să fi fost lucrători sau 
lucrători care desfășurau activități independente sau să fi avut suficiente resurse pe parcursul 
șederii lor în statul membru în cauză.

Pe această hotărâre se pot baza cetățenii Uniunii care și-au avut reședința într-un stat membru 
al UE înainte ca propriul lor stat membru să adere la Uniune.

În contextul jurisprudenței menționate anterior, autoritățile suedeze care sunt responsabile cu 
aplicarea articolul 16 din directivă nu mai pot refuza, în lipsa unor dispoziții specifice din 
                                               
1 Cauzele conexate C-424/10 și C-425/10, Ziolkowski și Szeja.
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actul de aderare, să ia în considerare perioadele de ședere încheiate de un resortisant al 
României pe teritoriul suedez înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, „dacă 
respectivele perioade de ședere au fost încheiate în conformitate cu condițiile prevăzute la 
articolul 7 alineatul (1) din directivă”.

Cu toate acestea, astfel cum s-a evidențiat mai sus, Directiva privind libera circulație prevede 
ca normă că dreptul la ședere permanentă pe care un cetățean al Uniunii îl dobândește după ce 
și-a avut reședința în mod legal pentru o perioadă continuă de cinci ani în statul membru 
gazdă poate fi ulterior pierdut. Acesta este cazul în care cetățeanul Uniunii este absent din 
statul membru gazdă „pentru o perioadă care depășește doi ani consecutivi”. 

În această jurisprudență privind protecția consolidată împotriva expulzării de care se bucură 
cetățenii Uniunii după ce și-au avut reședința în mod legal în statul membru gazdă timp de 10 
ani1, Curtea a hotărât că autoritățile naționale competente să aplice Directiva 2004/38/CE „au 
obligația de a lua în considerare toate aspectele relevante în fiecare caz în parte, în special 
durata fiecărei absențe a persoanei în cauză din statul membru gazdă, durata cumulată și 
frecvența acestor absențe, precum și motivele care au determinat-o să părăsească acest stat 
membru. Astfel, este important să se verifice dacă aceste absențe implică deplasarea către un 
alt stat a centrului intereselor personale, familiale sau profesionale ale persoanei în cauză.” 
Curtea a adăugat că „[î]mprejurarea că persoana în cauză a făcut obiectul unei returnări forțate 
în statul membru gazdă pentru a executa o pedeapsă cu închisoarea și timpul petrecut în 
detenție pot fi luate în considerare, împreună cu elementele enumerate la punctul anterior, în 
cadrul aprecierii globale necesare pentru a se determina dacă legăturile create anterior ca 
expresie a integrării în statul membru gazdă au fost rupte”. 

Prin analogie, este posibil ca această interpretare să se aplice problemei dacă o perioadă de 
detenție în alt stat membru echivalează cu o întrerupere a continuității șederii în scopul 
dobândirii sau al pierderii dreptului de ședere permanentă.

Concluzie
În lumina considerentelor de mai sus, autorităților suedeze le revine sarcina să efectueze o 
evaluare globală a situației petiționarului, luând în considerare toți factorii relevanți, pentru a 
determina dacă legăturile create anterior ca expresie a integrării în statul membru gazdă au 
fost rupte, în special durata șederii sale în Suedia înainte de perioada de detenție (20 de ani), și 
dacă absența petiționarului a implicat deplasarea către un alt stat a centrului intereselor sale 
personale, familiale sau profesionale.

                                               
1 A se vedea, în acest sens, cauza C-145/09, Tsakouridis. 


