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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1319/2008, adresată de Massimo Capisani, de naţionalitate italiană, privind 
prelungirea unui permis de şedere în Italia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este cetăţean italian şi din 2007 este căsătorit cu o cetăţeană ucraineană. Soţia 
petiţionarului are un permis de şedere pe perioadă limitată, valabil până în 2010. În august 
2008 s-a născut fiica lor. Când petiţionarul a înaintat o cerere pentru o alocaţie pentru părinţi, 
aceasta a fost respinsă de către primăria din Rovigo pe motiv că soţia lui nu are permis de 
şedere pe o perioadă mai îndelungată. Cu toate acestea, un astfel de permis de şedere i-a fost 
refuzat anterior de către aceeaşi primărie. Petiţionarul i se adresează Parlamentului European 
pentru a-l ajuta să obţină un permis de şedere de lungă durată pentru soţia sa, astfel încât el şi 
familia sa să poată beneficia de aceleaşi drepturi ca şi celelalte familii italiene. El face 
trimitere la Directiva 2004/38/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiţionarul este cetăţean italian cu domiciliul în Italia. Soţiei lui şi fiicei acesteia, ambele
născute în Ucraina, li s-au acordat permise de şedere în septembrie 2006 pentru a se alătura 
mamei soţiei sale, care deţine şi ea cetăţenie italiană. În octombrie 2007, cu două luni înainte 
de termenul de expirare a permiselor de şedere, petiţionarul şi soţia lui s-au căsătorit. 
Autorităţile locale au refuzat să le acorde soţiei petiţionarului şi fiicei acesteia permise de 
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şedere în calitate de membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii Europene (care sunt valabile 
timp de cinci ani), dar le-au acordat un permis de şedere care este valabil până la 
29 aprilie 2010. Mai mult, după naşterea fiicei lor în august 2008, autorităţile locale au refuzat 
să acorde familiei aceeaşi indemnizaţie de creștere a copilului la care au dreptul celelalte 
familii italiene.

În conformitate cu legislaţia comunitară, dispoziţiile referitoare la reunificarea familiei sunt 
stabilite în Directiva 2003/86/CE1 şi Directiva 2004/38/CE2. 

Directiva 2003/86 nu se aplică membrilor familiei unui cetăţean al Uniunii, aşa cum este 
prevăzut la articolul 3 alineatul (3) din directivă. 

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE, această directivă se 
aplică doar cetăţenilor Uniunii care se deplasează sau au rezidenţa într-un stat membru, altul 
decât cel ai cărui resortisanţi sunt, precum şi membrilor familiei care îi însoţesc sau li se 
alătură. Cetăţenii Uniunii care locuiesc într-un stat membru ai căror cetăţeni sunt nu pot 
beneficia de drepturile acordate cetăţenilor UE care şi-au exercitat dreptul mai sus menţionat 
şi s-au deplasat într-un alt stat membru. Prin urmare, rămâne complet la latitudinea statului 
italian să stabilească norme privind dreptul membrilor de familie dintr-o ţară terţă de a-i însoţi 
pe propriii cetăţeni şi de a rămâne pe teritoriul său. 

În ceea ce priveşte refuzul autorităţilor italiene competente de a acorda o indemnizaţie de 
creştere a copilului, trebuie reamintit că puterile UE în domeniul securităţii sociale se 
limitează la coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre. Obiectivul
coordonării securităţii sociale, prevăzut în Regulamentul 1408/713 şi în regulamentul său de 
punere în aplicare nr. 574/72, este de a garanta că drepturile la securitate socială ale 
persoanelor care îşi exercită sau şi-au exercitat dreptul la libera circulaţie sunt protejate. 
Statele membre rămân totuşi pe deplin competente în organizarea propriilor sisteme de 
securitate socială, după cum consideră ele de cuviinţă, de exemplu în ceea ce priveşte luarea 
deciziilor cu privire la persoana asigurată, indemnizaţiile acordate, suma la care se ridică 
indemnizaţiile etc.

Având în vedere că situaţia petiţionarului se limitează la Italia, dreptul la indemnizaţia de 
creştere a copilului va fi determinat doar pe baza legislaţiei italiene.

Nu există nicio competenţă comunitară în acest caz şi, prin urmare, Comisia nu este în măsură 
să ia măsuri în favoarea petiţionarului.

                                               
1 Directiva Consiliului 2003/86/CE din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei.
2 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 

circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora.
3 Regulamentul (CE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate 

socială raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și cu familiile 
acestora care se deplasează în cadrul Comunității, JO L 149, 5.7.1971, p. 2, regulament modificat ultima dată 
prin Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, JO 
L 392, 30.12.2006, p. 1.


