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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1226/2007, adresată de Juan de Dios Ramirez Heredia, de cetățenie 
spaniolă, în numele Union Romani, privind incompatibilitatea decretului italian 
referitor la extrădarea cetățenilor de etnie romă care provin din România cu 
Directiva 2004/38/CE

Petiția nr. 0702/2008, adresată de Juan de Dios Ramirez Heredia, de cetățenie spaniolă, în 
numele Union Romani, privind presupuse acte rasiste împotriva reprezentanților 
comunității rome din Ponticelli (Napoli)

1. Rezumatul petiției nr. 1226/2007

Petiționarul solicită Parlamentului European să adopte măsurile necesare pentru a revizui 
decretul emis de guvernul italian cu privire la extrădarea imediată a cetățenilor de etnie romă 
care provin din România. Petiționarul consideră că această măsură încalcă Directiva 
2004/38/CE privind dreptul cetățenilor Uniunii Europene și al membrilor familiilor lor de a se 
muta și de a locui liber pe teritoriul statelor membre. Petiționarul afirmă că romii sunt cea mai 
bună dovadă a conceptului de cetățenie europeană, deoarece sunt răspândiți pe întreg teritoriul 
UE, dar se identifică, totuși, cu țările lor natale. Petiționarul critică în mod vehement modul în 
care Franco Frattini, Comisar european, a interpretat Directiva 2004/38/CE, acesta declarând 
că toți cetățenii UE care nu pot face dovada șederii în statul membru gazdă pot fi trimiși 
înapoi în statul membru de unde provin.

Rezumatul petiției nr. 0702/2008

Petiționarul solicită Parlamentului European să inițieze o investigație privind incidentele care 
au avut loc în mai 2008 în Ponticelli (Napoli), când reprezentanții comunității rome, 
majoritatea de naționalitate română, au fost ținta unor acte rasiste și xenofobe săvârșite de 
cetățeni italieni. Potrivit petiționarului, unele așezări romilor au fost incendiate, fiind produse 
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pagube grave. Petiționarul critică vehement politica privind imigrația a guvernului italian 
care, în opinia sa, încurajează astfel de acte și încalcă legislația europeană și internațională în 
domeniu.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1226/2007 a fost declarată admisibilă la 18 aprilie 2008, iar petiția nr. 0702/2008 a 
fost declarată admisibilă la 22 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei

Pentru petiția nr. 1226/2007, primit la 26 septembrie 2008

Petiționarul este președintele „Union Romani” din Spania. Acesta a solicitat Președintelui 
Parlamentului European, prin scrisoarea din 6 noiembrie 2007, să adopte inițiativele necesare 
pentru revizuirea decretului adoptat de către guvernul italian la 1 noiembrie 2007 privind 
expulzarea imediată a cetățenilor de etnie romă care provin din România. Petiționarul 
reamintește că principalele obiective ale Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul cetățenilor Uniunii Europene și al membrilor 
familiilor lor de a se muta și de a locui liber pe teritoriul statelor membre, este de a facilita 
dreptul cetățenilor UE, de a simplifica cerințele administrative, de a extinde drepturile 
membrilor de familie și de a limita posibilitatea statelor membre să refuze sau să anuleze 
dreptul de ședere. Acesta afirmă că populația romă este cea mai bună dovadă a conceptului de 
cetățenie europeană, dat fiind că este răspândită pe întreg teritoriul UE și se consideră atât 
cetățeni ai Europei, cât și cetățeni ai țărilor din care provin. Acesta critică în mod vehement 
modul în care Franco Frattini, fostul Comisar european, a interpretat Directiva 2004/38/CE, 
declarând că toți cetățenii UE care nu pot dovedi unde locuiesc în statul membru gazdă ar 
trebui trimiși înapoi în statul membru din care provin.

Observațiile Comisiei 

La aceeași dată, petiționarul a adresat aceeași scrisoare dlui Barroso, Președintelui Comisiei 
Europene. Dl Barroso a răspuns la 20 decembrie 2007. Acesta a remarcat că, în repetate 
ocazii, Comisia și-a declarat poziția cu privire la conținutul și obiectivul Directivei 
2004/38/CE privind adoptarea unui nou decret-lege și expulzarea cetățenilor Uniunii de pe 
teritoriul Italiei, precum și profunda îngrijorare cu privire la manifestațiile rasiste și xenofobe 
care au urmat.

Președintele Barroso a subliniat, de asemenea, că Comisia a susținut întotdeauna următoarele:

 Directiva 2004/38/CE permite numai expulzarea cetățenilor Uniunii pe motive de 
politici publice sau politici de securitate doar atunci când acestea sunt întemeiate 
pe comportamentul personal al individului în cauză și care trebuie să prezinte un 
pericol real, actual și suficient de grav, afectând unul dintre interesele 
fundamentale ale societății. 
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 Deciziile de expulzare trebuie adoptate în condițiile respectării garanțiilor 
procedurale și substanțiale prevăzute de către Directiva 2004/38/CE. Această 
directivă permite expulzarea cetățenilor Uniunii care nu sunt lucrători ce 
desfășoară activități salariate sau activități independente și care par să nu dispună 
de suficiente resurse sau nu dețin asigurări medicale complete, astfel încât să nu 
devină o sarcină pentru sistemul de asistență socială al statului membru gazdă.

 Chiar dacă decretul-lege ar intra imediat în vigoare și ar fi aplicat pentru 
expulzarea cetățenilor Uniunii, în cazul în care respectivii cetățeni consideră 
decizia de expulzare ca fiind neconformă cu garanțiile prezentate în directivă, 
aceștia pot face recurs în tribunalele naționale italiene, care sunt obligate să evite 
aplicarea reglementărilor naționale care ar contraveni legislației comunitare. În caz 
de dubiu asupra interpretării dispozițiilor legislației comunitare, respectivele 
tribunale pot, în cazul în care nu există sancțiuni penale din punctul de vedere al 
legislației naționale, să solicite sprijinul Curții Europene de Justiție.

Președintele Comisiei a subliniat, de asemenea, faptul că, în timp ce conceptele de politici 
publice și politici de securitate sunt definite de către statele membre, aplicarea acestor 
concepte intră sub incidența controlului strict al instituțiilor comunitare, iar un astfel de 
control este efectuat în lumina drepturilor fundamentale consacrate în Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
În ceea ce privește compatibilitatea directivei cu decretul din 1 noiembrie 2007, răspunsul 
președintelui Barroso arată că, dat fiind faptul că respectivul text trebuie confirmat de către 
parlamentul italian în decurs de șaizeci de zile, poziția acestuia depinde de formularea finală a 
textului.

În final, Președintele Barroso a reiterat condamnarea Comisiei, în repetate rânduri, a tuturor 
manifestărilor rasiste și xenofobe, precum și angajamentul acesteia pentru îmbunătățirea 
situației populației rome în UE.

Modificări ulterioare ale legislației italiene

Decretul italian din 1 noiembrie 2007, la care se referă petiția, a modificat Decretul legislativ 
nr. 30 din 6 februarie 2007, care transpunea Directiva 2004/38/CE. Parlamentul italian nu a
transformat acest decret în lege în decurs de șaizeci de zile, conform procedurii de aplicare. 
Textul a fost înlocuit printr-un al doilea decret-lege, adoptat la 29 decembrie 2007. Nici acest 
decret nu a fost transformat în lege, fiind înlocuit de un al treilea text, Decretul legislativ nr. 
32, adoptat la 28 februarie 2008. Recent adoptatul „pachet de securitate” din 21 mai 2008 
include un decret legislativ nou, care modifică, din nou, decretul legislativ italian de punere în 
aplicare a directivei. Acest text nou este examinat de către Comisie.

Concluzii

Comisia urmărește cu atenție modificările legislative ale legislației italiene de punere în 
aplicare a directivei.
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Pentru petiția nr. 0702/2008, primit la 20 februarie 2009

Petiționarul, cetățean spaniol, reclamă presupusele violări grave ale drepturilor comunității 
rome și presupusele acte xenofobe grave comise împotriva acestora în Italia. În special, acesta 
se referă la incidentele din Ponticelli, când mai multe locuințe ale romilor au fost incendiate,
precum și la reacția guvernului italian care nu doar că nu a condamnat aceste acte, ci a adoptat 
o atitudine severă în ceea ce privește imigranții. Petiționarul solicită Parlamentului European 
să inițieze o investigație asupra cauzelor acestor incidente și să avertizeze guvernul italian cu 
privire la obligația de a se conforma pe deplin legislației comunitare în domeniu.

Observațiile Comisiei privind petiția
În ceea ce privește incidentele din Ponticelli:
Comisia a urmărit, prin intermediul mass-media, relatările privind incidentele care au avut loc 
în Ponticelli în mai 2008. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene a 
publicat un raport privind incidentele în acest caz, precum și alte presupuse acte de agresiune 
împotriva cetățenilor de etnie romă.
Pe baza informațiilor de care dispune Comisia, se pare că incidentele de la Ponticelli nu au 
legătură cu dreptul comunitar.
În ceea ce privește conformitatea așa-numitului „Pachet de securitate italian” cu dreptul 
comunitar:
Petiționarul ridică problema compatibilității anumitor aspecte ale așa-numitului „Pachet de 
securitate italian” cu Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora1.

- Conformitatea proiectului de decret legislativ pentru transpunerea Directivei 2004/38/CE
În ceea ce privește proiectul de decret legislativ pentru modificarea Decretului legislativ 
nr. 30/2007 de transpunere în legislația italiană a Directivei 2004/38/CE, Comisia arată că 
autoritățile italiene au renunțat la punerea în aplicare a acestuia în urma comentariilor 
Comisiei.
- Conformitatea Decretului-lege 92/08 (expulzarea automată și mecanismul circumstanțelor 
agravante)
În ceea ce privește Decretul-lege 92/08 privind măsurile urgente în domeniul siguranței 
publice, devenit lege la 24 iulie 2008, Comisia și-a exprimat deja serioase îngrijorări cu 
privire la conținutul acestuia, în special în ceea ce privește expulzarea automată a cetățenilor 
UE în anumite situații și posibila aplicare a mecanismului circumstanțelor agravante în cazul 
cetățenilor UE.

Dreptul comunitar, astfel cum se stipulează la articolul 27 alineatul (2) și articolul 28 din 
Directiva 2004/38/CE, precum și jurisprudența CEJ2, interzic expulzarea automată a 
cetățenilor UE, care pot fi expulzați doar din motive de ordine publică sau siguranță publică, 
                                               
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.
2 Articolul 27 alineatul (2) din directivă stipulează că condamnările penale anterioare nu pot justifica în 
sine luarea unor măsuri de expulzare. A se vedea, printre altele, hotărârea Curții din 7 iunie 2007 în cauza C 
50/06 Comisia/Țările de Jos.
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atunci când conduita persoanei în cauză constituie o amenințare reală, prezentă și suficient de 
gravă care afectează unul din interesele fundamentale ale societății. Motivația poate fi 
fundamentată doar pe examinarea cazului individual și trebuie să respecte principiul 
proporționalității.

În ceea ce privește mecanismul circumstanțelor agravante, Curtea de Justiție a hotărât în mai 
multe situații că nerespectarea, de către un cetățean UE, care își exercită dreptul la liberă 
circulație, a procedurilor administrative din statul membru de ședere poate fi sancționată doar 
într-un mod proporțional și nediscriminatoriu.

Comisia subliniază că articolul 18 din Tratatul CE stipulează că fiecare cetățean al Uniunii are 
dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și 
condițiilor stipulate în Tratat și a măsurilor adoptate în acest sens. Respectivele limitări și 
condiții sunt prevăzute de Directiva 2004/38/CE.

Concluzii
În ceea ce privește conformitatea Decretului-lege 92/08
Comisia poartă în prezent discuții cu autoritățile italiene pe tema expulzării automate a 
cetățenilor UE și a circumstanțele agravante de ședere ilegală pentru a găsi o soluție adecvată. 
Autoritățile italiene au comunicat, în scris, Comisiei intenția acestora de a modifica Decretul-
lege 92/08 pentru a-l alinia la legislația comunitară. Comisia intenționează să facă pe deplin 
uz de competențele conferite de Tratat pentru a se asigura de operarea rapidă a modificărilor 
necesare.

În ceea ce privește incidentele din Ponticelli
Comisia a condamnat, în repetate rânduri, toate manifestările de rasism și xenofobie, 
indiferent de cei care le propagă. Pe baza informațiilor de care dispune Comisia, se pare că 
incidentele de la Ponticelli nu au legătură cu dreptul comunitar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Conformitatea Decretului-lege 92/08 (privind expulzările automate și mecanismul 
circumstanțelor agravante):
În urma comunicării sale anterioare privind petiția nr. 702/2008, Comisia informează 
Parlamentul că, la 2 iulie 2009, parlamentul italian a introdus modificări1 la Codul penal și 
Codul de procedură penală italiene cu privire la aceste două chestiuni, în vederea alinierii lor 
la Directiva 2004/38/CE.

Concluzii

Comisia a analizat amendamentele recente aduse Codului penal și Codului de procedură 
penală italiene. Chestiunea circumstanțelor agravante încă mai trebuie clarificată, în special în 
ceea ce privește potențiala sa aplicare în cazul membrilor dintr-o țară terță ai familiei unor 
cetățeni europeni. Comisia intenționează să se întâlnească în curând cu autoritățile italiene 
pentru a discuta cu acestea punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE, inclusiv aceste 
chestiuni specifice, în vederea finalizării evaluării sale generale a conformității legislației 
                                               
1 Legea nr. 733-B.
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italiene cu dreptul comunitar.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

În urma intervenției Comisiei, Italia și-a modificat legislația referitoare la expulzarea 
cetățenilor UE în scopul alinierii acesteia cu capitolul VI din Directiva 2004/38/CE în ce 
privește garanțiile. În acest context, Comisia mai are, încă, nevoie de clarificări și este, prin 
urmare, în contact cu autoritățile italiene. Chestiunea circumstanțelor agravante a fost 
soluționată de Curtea Constituțională a Italiei prin sentința nr. 294 din 5 iulie 2010, în care a 
declarat că articolul 61 nr. 11a este neconstituțional.

6. Răspunsul Comisiei (REV. III), primit la 16 martie 2012

Autoritățile italiene au adoptat Decretul-lege nr. 89 din 23 iunie 2011 în scopul transpunerii 
corecte a Directivei 2004/38/CE, astfel cum a solicitat Comisia.

Acest decret-lege elimină îndoielile Comisiei referitoare la problemele ridicate de petiționar 
cu privire la expulzarea cetățenilor UE.


