
CM\792286RO.doc PE429.649v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

25.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0436/2009, adresată de R.L., de cetăţenie albaneză, privind 
nerespectarea, de către autorităţile italiene, a prevederilor Directivei 2003/86/CE a 
Consiliului privind dreptul la reunificarea familiei

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul arată că prevederile legii italiene privind reunificarea familiei („legea Bossi-Fini” 
nr. 189/2002) sunt contrare spiritului şi literei Directivei 2003/86/CE a Consiliului privind 
dreptul la reunificarea familiei. Petiţionarul se referă în mod special la articolul 4 alineatul (2) 
din Directivă, care stipulează că statele membre pot autoriza intrarea şi şederea rudelor de 
gradul întâi pe linie ascendentă directă ale susţinătorului reîntregirii sau ale soţului acestuia, 
dacă acestea se află în întreţinerea sa şi nu beneficiază de sprijinul familial necesar în ţara de 
origine. Petiţionarul solicită, prin urmare, ca Parlamentul European să investigheze situaţia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iunie 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 semnalează unele probleme referitoare la punerea în aplicare a Directivei 
2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei în Italia. Petiţionarul se referă în mod 
special la compatibilitatea legislaţiei italiene cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva privind 
reîntregirea familiei. 

Directiva 2003/86/CE a fost transpusă în Italia prin Decretul legislativ nr. 5 din 8.1.2007 şi în 
cele din urmă prin Decretul legislativ nr. 160 din 3.10.2008, care modifică Decretul legislativ
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nr. 286 din 25.7.1998 („Textul consolidat al dispoziţiilor privind imigraţia şi norme privind
statutul străinilor”).

Petiţionarul face trimitere la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2003/86/CE
privind dreptul la reîntregirea familiei, care are următorul text:

„(2) Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau de reglementare, autoriza 
intrarea și șederea, în temeiul prezentei directive, sub rezerva respectării condițiilor 
prevăzute de capitolul IV, a următorilor membri ai familiei:

(a) rudele de gradul întâi pe linie ascendentă directă ale susținătorului reîntregirii sau 
ale soțului acestuia, dacă acestea se află în întreținerea sa și nu beneficiază de sprijinul 
familial necesar în țara de origine;”

Potrivit acestei prevederi, pe lângă familia nucleară, statele membre pot include ca membri ai 
familiei părinţii aflaţi în întreţinerea susţinătorului, „sub rezerva respectării condiţiilor 
prevăzute de capitolul IV”. Aşadar, odată ce statele membre decid să acorde această 
posibilitate, se aplică condiţiile standard stabilite în directivă.
Italia a decis să facă uz de această opţiune. Articolul 29 alineatul (1) litera (d) din Decretul 
legislativ nr. 5 din 8.1.2007, modificată prin articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Decretul 
legislativ nr. 160 din 3.10.2008, care a intrat în vigoare la 5 noiembrie 2008, conţine 
următorul text:

„Un cetăţean străin poate să solicite reîntregirea familiei pentru următorii membri ai 
familiei:

[…] (d) rudele de gradul întâi pe linie ascendentă, dacă nu au alţi fii/fiice în ţara de 
origine sau, atunci când rudele de gradul întâi pe linie ascendentă directă au peste 65 de 
ani, dacă ceilalţi fii/fiice sunt în imposibilitatea de a-i întreţine datorită unor motive de 
sănătate grave şi întemeiate”.

Pe scurt, această dispoziţie se referă la rudele de gradul întâi pe linie ascendentă directă ale 
susţinătorului reîntregirii care nu mai au alţi fii/fiice în ţara de origine sau, atunci când au 
depăşit vârsta de 65 de ani, ceilalţi fii/fiice sunt în imposibilitatea de a-i întreţine datorită 
unor motive de sănătate grave şi întemeiate.

Ţinând seama de libertatea de care se bucură statele membre în transpunerea acestei dispoziţii 
opţionale, Comisia consideră că articolul 29 alineatul (1) litera (d) din Decretul legislativ nr. 5 
din 8.1.2007, modificată prin articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Decretul legislativ nr. 160 
din 3.10.2008, nu este contrară articolului 4 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2003/86/CE
privind dreptul la reîntregirea familiei.


