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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1226/2011 adresată de C.D., de cetățenie română, privind 
presupusa nerespectare a Directivei 2004/38/CE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează că mama sa, cetățean român cu reședința în Republica Moldova, nu are 
pașaport sau buletin românesc, ci pașaport moldovenesc, însă își poate dovedi cetățenia 
română. Deoarece dorește să călătorească în Belgia, mama petiționarului s-a adresat Centrului 
Comun de Vize (CAC) al Belgiei din Chișinău, de unde a primit răspunsul că trebuie să 
solicite viză Schengen și că nu se ține cont de cetățenia română atât timp cât nu are 
documente de călătorie. Petiționarul consideră că drepturile mamei sale sunt încălcate, făcând 
referire în acest sens la articolul 5 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Deoarece Republica Moldova nu este un stat membru al Uniunii Europene, dispozițiile 
articolului 5 din Directiva 2004/38/CE menționată de petiționară nu i se aplică. Într-adevăr, 
articolul 4 alineatul (3) din directiva în cauză precizează că „statele membre emit cetățenilor 
săi” documentele menționate, și anume, pașaportul sau cartea de identitate valabile. Definirea 
sintagmei „cetățenilor săi” ține de puterea discreționară a statelor membre, conform 
declarației nr. 2 anexată Tratatului de la Maastricht privind Uniunea Europeană. 



PE494.725v01-00 2/2 CM\911557RO.doc

RO

Petiționara afirmă că se află doar în posesia unui pașaport emis de autoritățile moldovene dar 
ea susține că este și româncă. Dacă deține și cetățenia română, ea trebuie să se adreseze 
autorităților române pentru a obține, în temeiul articolului 4 menționat, un pașaport românesc 
sau o carte de identitate românească. Într-adevăr, este responsabilitatea României de a stabili 
cine sunt „cetățenii săi” și, după caz, de a elibera unul din documentele prevăzute la articolul 
4 menționat din Directiva 2004/38/CE - pașaportul sau cartea de identitate națională.


