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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția. nr. 1325/2009, adresată de Martin Formosa, de cetățenie malteză, privind 
poverile administrative excesive cu care se confruntă cetățenii statelor membre ale 
UE care doresc să obțină un permis de ședere în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că cetățenii statelor membre ale UE care încearcă să obțină un permis 
de ședere în Italia trebuie să facă față unor obstacole administrative excesive, ceea ce ar avea 
un efect disuasiv asupra demersului lor. Petiționarul, resortisant maltez, explică faptul că a 
încercat, împreună cu soția sa, să se alăture celor două fiice ale lor, care locuiesc în Italia. 
Petiționarul prezintă o listă a numeroșilor pași care trebuie îndepliniți (înregistrarea la biroul 
poliției locale și la consiliul local, solicitarea unui codice fiscale și a unui card de sănătate, 
îndeplinirea cerințelor privind deschiderea unui cont bancar, închirierea unui apartament, 
preschimbarea permisului de conducere). Potrivit petiționarului, toate aceste proceduri sunt 
descurajatoare și, uneori, în detrimentul vieții de familie, întrucât o persoană este nevoită să 
locuiască cu rudele, în ciuda faptului că dispune de mijloacele financiare pentru a putea trăi pe 
cont propriu. Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pe lângă autoritățile 
italiene pentru ca acestea să revizuiască și să simplifice procedurile administrative în cauză.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul, resortisant maltez, dorește să se alăture celor două fiice ale sale care locuiesc în 
Italia și se plânge de procedurile administrative excesive pentru obținerea permisului de 
ședere. 
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La articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se stipulează 
că orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor 
membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în 
vederea aplicării acestora. Respectivele limitări și condiții sunt stabilite de Directiva 
2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. Directiva se poate descărca în format 
electronic la adresa:
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf

Cetățenii Uniunii au drept de ședere pe teritoriul altui stat membru pentru o perioadă de cel 
mult trei luni fără a face obiectul vreunei condiții sau formalități, alta decât cerința de a deține 
o carte de identitate valabilă sau un pașaport valabil. Statul membru poate cere persoanei în 
cauză să-și raporteze prezența pe teritoriul său într-un termen rezonabil și nediscriminatoriu.

În cazul în care cetățenii Uniunii doresc să locuiască pe teritoriul altui stat membru pentru o 
perioadă mai mare de trei luni, aceștia trebuie să fie lucrători care desfășoară activități 
salariate sau activități independente în statul membru gazdă; sau trebuie să dispună de resurse 
suficiente, astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistență socială și trebuie să 
dețină o asigurare medicală completă în statul membru gazdă; sau trebuie să fie înscriși într-o 
instituție privată sau publică cu scopul principal de a urma studii sau o formare profesională și 
trebuie să dețină o asigurare medicală completă în statul membru gazdă. 
Statul membru gazdă poate cere cetățenilor Uniunii să se înregistreze pe lângă autoritățile 
competente. Termenul de înregistrare este de cel puțin trei luni de la data sosirii în statul 
membru gazdă. Cetățenii UE nu sunt obligați să solicite un permis de ședere. Certificatul de 
înregistrare se eliberează imediat. 
Nu s-a putut constata vreo încălcare a legislației comunitare pe baza informațiilor furnizate de 
petiționar.


