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Ref.: Petiția nr.0076/2009, adresată de Marisa Tusha, de cetățenie albaneză, privind 
o propunere din partea guvernului italian de a introduce o taxă pentru 
permisele de ședere

1. Rezumatul petiției

 Petiționara indică faptul că guvernul italian intenționează să introducă o taxă cuprinsă între 
10 euro și 4 000 de euro pentru permisele de ședere pentru străinii cu reședință legală în Italia, 
în plus față de taxa de depunere a cererii de 100 de euro. De asemenea, petiționara aduce 
obiecții față de timpul excesiv de lung necesar pentru procedura de depunere a cererii – între 
trei și opt luni – pentru un permis valabil un an, fapt ce poate reduce valabilitatea efectivă a 
permisului la numai patru luni. Petiționara indică faptul că cei care nu dețin un permis de 
ședere valabil nu pot fi angajați și că anumite probleme survin uneori pentru cei care 
călătoresc, în momentul întoarcerii în Italia, în cazul în care nu dețin un permis valabil, 
întrucât dovada că s-a depus o cerere pentru reînnoirea permisului nu este considerată 
suficientă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul contestă propunerea de instituire a unei taxe pentru permisele de ședere, anunțată 
în ziare și la televiziunea italiană. De asemenea, acesta reclamă timpul necesar autorităților 



PE429.612v01-00 2/2 CM\792162RO.doc

RO

italiene pentru a elibera un permis de ședere.

Așa-numitul „Pachet de securitate” a fost adoptat de legislativul italian la 2 iulie 2009.
Comisia analizează îndeaproape conținutul acestuia din punctul de vedere al conformității cu 
legislația comunitară. 

Cu toate acestea, ca o remarcă generală, trebuie subliniat faptul că legislația europeană privind 
migrația în cadrul UE nu reglementează în general taxe pentru eliberarea (emiterea sau 
reînnoirea) permiselor de ședere. 

Comisia nu contestă faptul că statele membre pot solicita asemenea taxe. Cu toate acestea, 
taxele în cauză ar trebuie să fie proporționale și nu ar trebui să submineze efectul directivelor 
privind imigrația (studenți1, cercetători2, rezidenți pe termen lung3, reîntregirea familiei4) prin 
introducerea unei cerințe suplimentare care nu este prevăzută de aceste directive. 

În ceea ce privește durata de timp necesară autorităților italiene pentru a elibera un permis de 
ședere, Comisia ar fi în măsură să intervină doar în cazurile în care legislația comunitară ar fi 
putut fi încălcată. Un resortisant al unei țări terțe care a avut o ședere legală și neîntreruptă pe 
teritoriul italian pe o perioadă de cinci ani ar putea depune cerere pentru un permis de „ședere 
CE al rezidentului pe termen lung”, acordat în conformitate cu Directiva 2003/109/EC5. 
Pentru prima cerere, termenul pentru o notificare scrisă a deciziei este de maximum șase luni 
[articolul 7 alineatul (2)], iar reînnoirea permiselor în cauză se face automat la expirarea 
acestora [articolul 8 alineatul (2)]. Directiva a fost transpusă în legislația italiană prin Decretul 
legislativ nr. 3 din 8 ianuarie 2007. 

                                               
1 Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților 
țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat, JO L 
375/12, 23.12.2004, disponibilă la adresa:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:EN:PDF
2 Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a 
resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică, JO L 289/15, 3.11.2005, 
disponibilă la adresa:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:EN:PDF
3 Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt 
rezidenți pe termen lung, JO L 16/44, 23.1.2004, disponibilă la adresa:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:EN:PDF
4 Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, JO L 
251/12, 3.10.2003, disponibilă la adresa:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
5 A se vedea nota de subsol 3.


