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Ref.: Petiţia nr. 1784/2008, adresată de Shina Memud, de naţionalitate nigeriană, 
rezident în România, privind presupusele încălcări ale Directivei 2004/38/CE 
privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre şi a 
Regatului Unit pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, de naţionalitate nigeriană, căsătorit cu o cetăţeană română, pretinde că Ambasada 
Regatului Unit din România i-a refuzat în două rânduri viza pentru a se alătura soţiei sale 
românce care lucrează şi studiază în Regatul Unit. Conform petiţionarului, în primul răspuns, 
autorităţile britanice au argumentat că acesta nu deţine o carte de reşedinţă pentru România şi, 
prin urmare, se află în imposibilitatea de a demonstra intenţia sa de a locui în România. 
Petiţionarul a explicat că a aplicat din nou pentru viză după ce a obţinut cartea de reşedinţă în 
România, dar viza i-a fost din nou refuzată, întrucât autorităţile britanice au estimat că nu 
poate aduce suficiente dovezi asupra autenticităţii căsătoriei sale. Petiţionarul, care pretinde că 
soţia sa este însărcinată şi are nevoie de ajutorul său urgent, solicită Parlamentului European 
să investigheze posibilele încălcări din partea Regatului Unit ale Directivei 2004/38/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

„Petiţionarul, de naţionalitate nigeriană, căsătorit cu o cetăţeană română, pretinde că
autorităţile britanice i-au încălcat drepturile prevăzute de Directiva 2004/38/CE1 prin refuzul 

                                               
1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
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de a-i permite intrarea pe teritoriul Marii Britanii pe motiv că este parte a unei căsătorii de 
convenienţă şi prin neacordarea excepţiei de la obligaţia de a obţine o viză.

Aşa cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE, atunci când un 
cetăţean al UE îşi exercită dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, 
acestea pot cere membrului de familie dintr-o ţară terţă să prezinte viza de intrare. Aşa cum a 
confirmat Curtea de Justiţie1, membrii de familie aflaţi în această situaţie au nu numai dreptul 
de a intra pe teritoriul ţării, ci şi dreptul de a obţine o viză de intrare în acest scop.

Având în vedere că acest drept de a i se elibera o viză în conformitate cu directiva este derivat 
doar din legăturile de familie, statul membru gazdă poate cere membrilor de familie care 
solicită o viză de intrare să prezinte un paşaport valabil şi o dovadă a legăturii de rudenie. Nici 
un alt document, precum posibilitatea de cazare, resurse suficiente, o scrisoare de invitaţie sau 
un bilet dus-întors nu poate fi cerut. Acest lucru nu împiedică statele membre să verifice, dacă 
există bănuieli întemeiate, dacă membrul de familie dintr-o ţară terţă nu face parte dintr-o 
căsătorie de convenienţă, aşa cum este prevăzut la articolul 35 din directivă. Cererea adresată 
petiţionarului de către autorităţile din Regatul Unit de a face dovada comunicării dintre el şi 
soţie înainte de căsătorie nu contravine în sine legislaţiei comunitare.

Articolul 5 alineatul (2) din directivă scuteşte membrii familiei de obligaţia de a obţine viză 
dacă deţin un permis de şedere valabil eliberată în conformitate cu articolul 10 din directivă. 
Cu toate acestea, acest permis de şedere este eliberat cetăţenilor UE care şi-au exercitat 
dreptul la liberă circulaţie şi s-au mutat într-un stat membru UE altul decât cel a cărui 
naţionalitate o deţin. Petiţionarul nu deţine un astfel de permis de şedere, permisul său de 
şedere fiind eliberat în baza legislaţiei române privind reunificarea familiei cu propriii 
naţionali.

Comisia a primit plângerea petiţionarului în mod direct şi i-a transmis acestuia analiza sa 
efectuată în baza legislaţiei comunitare, la 10 decembrie 2008 şi la 23 februarie 2009. În 
concluziile răspunsurilor se precizează că, având în vedere lipsa unei încălcări a legislaţiei 
comunitare aplicabile, Comisia nu are competenţa de interveni sau de a da curs mai departe 
plângerii sale.”

                                                                                                                                                  
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, JO L 
158, 30.4.2004, p. 77.
1 A se vedea, inter alia, Hotărârea Curţii din 31 ianuarie 2006, Comisia/Spania, C-503/03, Rep. 2006, p. I-1097.


