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Ref.: Petiția nr. 1891/2009, adresată de Mauro Pulvirenti, de cetățenie poloneză, 
privind libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un cetățean polonez, care locuiește și lucrează în Italia. El are o carte de 
identitate italiană, poate vota în Italia și deține un permis de conducere italian. El își exprimă 
nemulțumirea față de faptul că pe cartea sa de identitate apare mențiunea „Non valida per 
l'espatrio”. Din acest motiv, el nu poate folosi această carte pentru a călători prin Europa, 
deoarece nu o poate folosi pentru a părăsi Italia. Când dorește să ia avionul spre Polonia, 
trebuie să prezinte pașaportul. Petiționarul consideră că, în calitate de cetățean european, ar 
trebui să fie liber să poată călători în interiorul Uniunii Europene cu cartea de identitate. În 
acest context, el consideră că mențiunea de pe cartea de identitate italiană este în contradicție 
cu libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană și ar trebui înlocuită, de exemplu, cu 
„Valida per la circolazione negli stati della Comunità europea”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Republica Italiană eliberează cetățenilor săi și străinilor care locuiesc pe teritoriul italian o 
carte de identitate. Acest document are scopul de a identifica persoana care îl deține. Cetățenii 
italieni își pot utiliza cărțile de identitate ca document de călătorie în locul pașaportului, 
pentru a se deplasa în țările care accepta cartea de identitate ca document de călătorie valabil. 

Articolul 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că 
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„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.”

Directiva 2004/38/CE conferă cetățenilor Uniunii Europene dreptul de a intra și a ieși din 
orice stat membru al Uniunii Europene cu condiția ca aceștia să dețină o carte de identitate 
sau un pașaport valabil. 

În conformitate cu legislația UE aplicabilă, petiționarul poate părăsi teritoriul italian și călători 
în Europa numai dacă deține o carte de identitate sau un pașaport valabile, eliberate de 
Polonia, țară al cărei cetățean este. Într-adevăr, la articolul 4 alineatul (1), Directiva 
2004/38/CE prevede că „toți cetățenii Uniunii care dețin cărți de identitate valabile sau 
pașapoarte valabile și membrii familiei acestora care nu au cetățenia unui stat membru și care 
dețin pașapoarte valabile au dreptul de a părăsi teritoriul unui stat membru pentru a se deplasa 
în alt stat membru”. Mai mult, articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2004/38/CE obligă statele 
membre să elibereze propriilor lor cetățeni o carte de identitate sau un pașaport menționând 
cetățenia acestora. 

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE, cetățenii UE au dreptul 
să intre pe teritoriul unui stat membru al UE cu o carte de identitate sau un pașaport valabile. 
Articolul 5 alineatul (4) din directiva menționată obligă statele membre să ofere cetățenilor 
Uniunii și membrilor familiilor acestora care nu dețin documente de călătorie valabile 
posibilitatea de „a dovedi prin alte mijloace că beneficiază de dreptul de liberă circulație și 
ședere.” 

Chiar dacă Italia nu poate elibera un document de călătorie unui cetățean al Uniunii Europene 
care nu deține cetățenia italiană, cetățenii UE pot face uz de „cartea de identitate specială” 
pentru a dovedi că beneficiază de dreptul de liberă circulație în ciuda mențiunii „nu este 
valabilă pentru expatriere”. 

Faptul că Italia eliberează persoanelor care nu dețin cetățenia italiană un document valabil 
pentru identificarea pe teritoriul său și că le permite acestora să voteze în cadrul alegerilor 
pentru parlamentul italian constituie măsuri pe care Comisia le încurajează ferm, întrucât ele 
contribuie la integrarea cetățenilor proveniți din alte state membre în societatea civilă italiană. 

Dat fiind că legislația UE nu obligă Italia să elibereze cărți de identitate persoanelor care nu 
dețin cetățenia italiană, Comisia nu poate interveni în favoarea petiționarului.


