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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1126/2007, adresată de Stelian Ciuciu, apatrid - rrom, privind 
refuzul acordării permisiunii de a intra în Germania împreună cu familia sa

1. Rezumatul petiției

În 1990, petiționarul, apatrid de etnie rromă, a călătorit în Germania împreună cu copiii și cu 
soția, fiind de atunci separat de aceștia și solicitând azil pentru el însuși și pentru familia sa. În 
urma semnării memorandumului privind repatrierea apatrizilor la 22 martie 2001 de către 
Germania și România, copiii acestuia au fost deportați în România. În 2007, acesta a călătorit 
din nou în Germania pe baza unui card de identitate de apatrid și a depus o cerere pentru 
acordarea permisului de ședere și a pașaportului. La puțin timp după aceea, petiționarul a fost 
arestat pentru intrare fără autorizație. Petiționarul solicită revizuirea cazului său, făcând 
trimitere la Regulamentul nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 
martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de 
către persoane (Codul Frontierelor Schengen), precum și la 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. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 25 martie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

„Petiționarul, apatrid de etnie rromă, a călătorit în Germania împreună cu copiii și cu soția, 
fiind de atunci separat de aceștia și solicitând azil pentru el însuși și pentru familia sa. În urma 
semnării memorandumului privind repatrierea apatrizilor la 22 martie 2001 de către Germania 
și România, copiii acestuia au fost deportați în România. În 2007, acesta a călătorit din nou în 
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Germania pe baza unui card de identitate de apatrid și a depus o cerere pentru acordarea 
permisului de ședere și a pașaportului. La puțin timp după aceea, petiționarul a fost arestat 
pentru intrare fără autorizație. Petiționarul solicită revizuirea cazului său, făcând trimitere la 
Regulamentul nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de 
instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane 
(Codul Frontierelor Schengen), precum și la 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.

Deoarece petiționarul nu deține naționalitatea unui stat membru, acesta nu poate beneficia de 
drepturile acordate cetățenilor UE, cum ar fi dreptul la liberă circulație și ședere în cadrul 
Uniunii Europene în conformitate cu Directiva 2004/38/CE1.

În ceea ce privește intrarea legală în spațiul Schengen, este necesar ca petiționarul să 
îndeplinească toate condițiile de intrare astfel cum sunt prevăzute în Codul Frontierelor 
Schengen. Nesemnalarea pentru refuzarea intrării este una dintre condițiile de intrare. Pentru 
contestarea legitimității refuzării intrării, petiționarul trebuie să recurgă la autoritățile germane 
și la instanță, dacă este cazul.

Referitor la alerta SIS, articolul 104 din Convenția Schengen prevede că alertele din Sistemul 
de Informații Schengen (SIS) sunt reglementate de legislația națională a părții contractante 
(statul membru) care emite alerta. Articolul prevede că dreptul persoanelor de a avea acces la 
datele introduse în SIS care se referă la acestea este exercitat în conformitate cu legislația 
părții contractante înaintea căreia aceștia invocă dreptul respectiv. În acest context, articolul
110 stabilește că orice persoană poate solicita ca datele factuale inexacte referitoare la aceasta 
să fie corectate sau ca date stocate ilegal referitoare la aceasta să fie șterse.

Dacă petiționarul consideră că informațiile referitoare la acesta sunt inexacte sau stocate 
ilegal, se pot aplica dispozițiile Convenției Schengen descrise mai sus.

”

                                               
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 din 30 aprilie 2004, p. 77  
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