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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1135/2007, adresată de Romana Sodotovicova, de cetățenie 
slovacă, privind arestul preventiv în secția de poliție și procedurile de 
deportare

1. Rezumatul petiției

Petiționara, cetățean slovac care a locuit în ultimii trei ani în Cipru împreună cu logodnicul 
său, a fost condamnată la 24 aprilie 2007 la o pedeapsă cu închisoarea de nouă luni pentru 
posesie de droguri. După executarea pedepsei, aceasta a fost reținută la poliție în vederea 
deportării din Cipru, în pofida faptului că nu a fost emis niciun ordin judecătoresc în acest 
scop.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008

Petiționara, cetățean slovac, locuiește în Cipru din anul 2005. În aprilie 2007, aceasta a fost 
condamnată la o pedeapsă cu închisoarea de nouă luni pentru posesie de droguri. După 
executarea pedepsei, aceasta a fost pusă în libertate la 28 septembrie 2007. La data adresării 
petiției, petiționara se afla în arest preventiv la poliție în vederea deportării, în pofida faptului 
că nu a fost emis niciun ordin judecătoresc în vederea reținerii sau deportării sale. Petiționara 
acuză faptul că ordinul de deportare constituie o măsură disproporționată, care încalcă dreptul 
său la liberă circulație și ședere.

Articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene prevede că fiecare cetățean al 
Uniunii are dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, în limita 
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restricțiilor și condițiilor prevăzute în tratat și conform măsurilor adoptate pentru punerea în 
aplicare a acestuia. Restricțiile și condițiile în cauză sunt stipulate în cadrul Directivei 
2004/38/CE1 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora.

În temeiul dispozițiilor capitolului VI din directivă, statele membre pot adopta măsuri de 
restricționare a libertății de circulație și ședere a cetățenilor UE pe criterii de ordine publică 
sau de securitate publică, atâta timp cât măsurile respective respectă principiul 
proporționalității și se bazează exclusiv pe comportamentul individual al persoanei în cauză, 
care trebuie să reprezinte o amenințare autentică, actuală și suficient de serioasă la adresa 
unuia dintre interesele fundamentale ale societății.

Cetățenii UE vizați trebuie notificați în scris cu privire la orice decizie de deportare și trebuie 
informați, în mod exact și complet, cu privire la motivele pe care se bazează decizia în cazul 
lor. 
Cetățenii Uniunii au acces la proceduri de recurs judiciare și, acolo unde este cazul, 
administrative în statul membru în care locuiesc pentru a înainta apel sau a solicita revizuirea 
oricărei decizii pronunțate împotriva lor pe motive de ordine publică, siguranță sau sănătate 
publică.
Notificarea trebuie să precizeze autoritatea judiciară sau administrativă la care persoana în 
cauză poate înainta apel, termenul pentru înaintarea apelului și intervalul de timp pe care 
persoana îl are la dispoziție pentru a părăsi teritoriul statului membru.

Articolul 27 alineatul (2) din directivă stipulează faptul că condamnările penale anterioare nu 
pot justifica în sine luarea unor asemenea măsuri. Curtea de Justiție a decis2 că o astfel de 
condamnare poate conta doar atât timp cât circumstanțele care au condus la condamnare 
probează existența unei conduite care constituie o amenințare reală la adresa ordinii publice. 
Curtea a confirmat3, de asemenea, faptul că legislația și practicile naționale prin care se cere 
expulzarea unui cetățean UE care a făcut obiectul unei condamnări anume pentru anumite 
delicte, fără a se ține cont de conduita sa sau de pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru 
ordinea publică, contravin legislației comunitare.

Comisia a contactat petiționara prin e-mail pentru a solicita mai multe detalii privind situația 
actuală a acesteia, dar nu a primit până în prezent niciun răspuns.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 iunie 2009

În urma analizării informațiilor suplimentare furnizate de Parlamentul European în legătură cu 
această petiție, Comisia consideră că decizia de deportare a autorităților cipriote prin care se 
solicită expulzarea petiționarei din Cipru pare a fi în contradicție cu articolul 18 din Tratatul 
CE și cu Directiva 2004/38/CE, astfel cum s-a analizat în comunicarea anterioară a Comisiei 
privind prezenta petiție.

                                               
1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 

circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, JO L 
158, 30.4.2004.

2 Hotărârea din 7 iunie 2007, Comisia/Țările de Jos, cauza C-50/06, Rec., p. I-4383.
3 Hotărârea din 29 aprilie 2004, Orfanopoulos și Oliveri, cauza C-482/01, Rec., p. I-5257.
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Ordinul de deportare, depus de petiționară, nu informează petiționara în mod exact și complet 
cu privire la motivele care au stat la baza deciziei luate în cazul său. Este esențial ca deciziile 
să fie pe deplin justificate și să enumere toate motivele reale și specifice, faptice sau juridice, 
care au stat la baza deciziei. Acest lucru este de o importanță majoră pentru a le permite 
persoanelor vizate să ia măsuri adecvate prin care să își asigure apărarea1, precum și pentru a 
le permite instanțelor naționale să analizeze cazurile în mod eficace. Orice lipsă a unei 
justificări complete reprezintă o încălcare nu doar a dreptului comunitar, ci și a legislației 
naționale în materie de administrație.

În plus, ordinul nu precizează autoritatea judiciară sau administrativă la care petiționara poate 
înainta apel, termenul pentru înaintarea apelului și intervalul de timp pe care persoana îl are la 
dispoziție pentru a părăsi teritoriul statului membru.

În lumina celor prezentate mai sus, Comisia va lua legătura cu autoritățile cipriote și va 
solicita opinia acestora în legătură cu cazul petiționarei.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 25 martie 2010

Comisia a contactat autoritățile cipriote la 25 mai 2009 și le-a solicitat să își prezinte 
observațiile cu privire la cazul petiționarei. La 3 noiembrie 2009, a fost trimisă o atenționare.

Autoritățile cipriote au răspuns la 14 decembrie 2009 și au informat Comisia că, prin decizia 
din 15 iunie 2009, Curtea Supremă a aprobat apelul petiționarei împotriva deciziei prin care se 
ordona expulzarea sa și a anulat declarația potrivit căreia petiționara este un imigrant ilegal.

                                               
1 Cauza 36/75, Rutili


