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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0079/2012, adresată de Asociația „Victoria Revoluției din decembrie 
'89” și alte opt asociații, privind situația din România actuală

Petiția nr. 0109/2012, adresată de G.P., de cetățenie română, privind presupusa 
corupție din sistemul judiciar

Petiția nr. 0174/2012, adresată de N.L., de cetățenie română, privind 
monitorizarea justiției în România

Petiția nr. 0244/2012, adresată de A.V., de cetățenie română, privind 
monitorizarea sistemului judiciar din România

Petiția nr. 0295/2012, adresată de P.A., de cetățenie română, în numele Ligii 
Dreptății împotriva corupției și abuzurilor din România, privind situația din 
România

Petiția nr. 0387/2012, adresată de I.C., de cetățenie română, privind presupusa 
discriminare a persoanelor cu handicap în România

Petiția nr. 0637/2012 adresată de I.D., de cetățenie română, în numele Partidului 
Românilor din Diaspora, privind situația din România

Petiția nr. 0961/2012, adresată de G.P., de cetățenie română, privind situația din 
România

Petiția nr. 0986/2012, adresată de I.M., de cetățenie română, privind acte de 
corupție și proasta gestionare a fondurilor în comuna Cârlibaba, România 

Petiția nr. 1034/2012, adresată de M.B., de cetățenie română, privind sistemul 
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judiciar din România

Petiția nr. 1195/2012, adresată de F.C.C., de cetățenie română, privind atitudinea 
unor membri ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene față de situația 
din România

Petiția nr. 1776/2012, adresată de A.T., de cetățenie bulgară, privind presupusa 
implicare a fostului prim-ministru bulgar în rețele de crimă organizată 

Petiția nr. 1814/2012, adresată de Y.D., de cetățenie bulgară, în numele Uniunii 
pentru Întreprinderi Economice Private, privind corupția și criminalitatea 
organizată din Bulgaria

Petiția nr. 1869/2012, adresată de V.G., de cetățenie română, privind sistemul 
judiciar din România

Petiția nr. 0113/2013, adresată de A.P., de cetățenie română, privind Consiliul 
Superior al Magistraturii din România

1. Rezumatul petiției nr. 0079/2012

Petiționarii critică dur regimul politic actual și consideră că situația în care a ajuns România 
este intolerabilă, iar sacrificiile revoluționarilor din 1989 au fost în zadar. Aceștia 
menționează, printre altele, diminuarea tuturor categoriilor de pensii, prejudicierea sistemului 
sanitar și a protecției sociale, prejudicierea agriculturii românești prin utilizarea în mod abuziv 
a fondurilor naționale și europene, distrugerea sistematică a economiei României și a 
industriei grele. Petiționarii solicită Parlamentului European să desfășoare anchete în ceea ce 
privește liderii din România. 

Rezumatul petiției nr. 0109/2012

Petiționarul denunță corupția din sistemul judiciar din județele Olt și Dolj și presupusa 
discriminare de către polițiști, procurori și judecători. Petiționarul solicită instituțiilor 
europene să continue monitorizarea României, considerând că reforma în justiție este departe 
de a fi realizată.

Rezumatul petiției nr. 0174/2012

Petiționara este nemulțumită de modul în care funcționează organele de justiție din România. 
Ea solicită instituțiilor europene ca, prin pârghiile existente, să continue monitorizarea justiției 
și a corupției.

Rezumatul petiției nr. 0244/2012

Petiționara solicită continuarea monitorizării României în cadrul Mecanismului de cooperare 
și verificare, deoarece consideră că țara nu are un sistem judiciar eficient și nu asigură un 
recurs efectiv victimelor erorilor judiciare ale regimului comunist anterior. Petiționara 
menționează în acest sens Legea 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și 
măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-
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22 decembrie 1989, în care a fost inserat în mod deliberat un „cal troian” sau „viciu”, 
constând într-o gravă eroare de tehnică legislativă, viciată de o neconstituționalitate 
previzibilă. 

Rezumatul petiției nr. 0295/2012

Petiționarul reprezintă o asociație nonguvernamentală care luptă împotriva corupției și 
abuzurilor. Asociația are 22 de centre în România și 3 centre în Europa. Asociația relatează 
modul în care s-au desfășurat protestele din ianuarie 2012 în diverse orașe din România, 
enumeră revendicările protestatarilor și prezintă liste de propuneri pentru o mai bună 
funcționare a sistemului judiciar și politic din România.

Rezumatul petiției nr. 0387/2012

Petiționarul descrie procedurile judiciare pe care le-a inițiat pentru recuperarea unei 
proprietăți imobiliare și dificultățile întâmpinate, mai ales din cauza neglijenței, a corupției și 
a pasivității organelor judiciare și administrative. Petiționarul consideră că este discriminat 
din cauza faptului că are un handicap psihic.

Rezumatul petiției nr. 0637/2012

Petiționarul, președintele Partidului Românilor din Diaspora, solicită ca UE să urmărească 
mai îndeaproape situația din România, menționând că fenomenul corupției, frauda și 
nepotismul sunt larg răspândite în această țară.

Rezumatul petiției nr. 0961/2012

Petiționarul deplânge situația din România, relatând cazul său personal și concluzionând că 
sistemul judiciar nu funcționează în mod corespunzător, iar corupția este prezentă la tot pasul.

Rezumatul petiției nr. 0986/2012

Petiționarul descrie o serie de nereguli care îl vizează pe primarul comunei Cârlibaba, județul 
Suceava, România. Petiționarul precizează că primarul și consilierii săi au folosit banii 
contribuabililor și fonduri comunitare pentru a cumpăra voturi sau pentru a achiziționa 
proprietăți personale.

Rezumatul petiției nr. 1034/2012

Petiționara deplânge proasta funcționare a sistemului judiciar din România, făcând referire în 
mod specific la dosarele sale și concluzionând că i s-a încălcat dreptul la un proces echitabil.

Rezumatul petiției nr. 1195/2012

Petiționarul consideră că unii reprezentanți ai Parlamentului European și ai Comisiei 
Europene au acordat o atenție disproporționată disputelor politice din România din vara 
anului 2012, în timp ce aspecte mult mai importante sunt ignorate, cum ar fi desființarea unui 
mare număr de școli și spitale sau impozitarea neconstituțională a pensiilor. Petiționarul 
deplânge faptul că justiția nu este temeinic supravegheată de către Comisia Europeană, iar 
cazurile de corupție la nivel înalt nu sunt soluționate. În acest sens, petiționarul consideră că 
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justiția din România a tratat în mod necorespunzător un dosar de anvergură care implică 
susținerea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala și spălare de bani.

Rezumatul petiției nr. 1776/2012 

Petiționarul formulează acuzații la adresa fostului prim-ministru al Bulgariei, Boiko Borisov, 
susținând că acesta este implicat în diferite tipuri de crimă organizată. Petiționarul afirmă că, 
în trecut, Borisov a fost acuzat de infracțiuni grave și că are relații strânse cu societatea 
Lukoil. Borisov este acuzat că face parte din rețelele de trafic de metamfetamină și de afaceri 
dubioase în sectorul combustibililor. Petiționarul solicită Comisiei pentru petiții să organizeze 
audieri publice pentru a ancheta toate acuzațiile grave formulare la adresa acestui politician 
bulgar.

Rezumatul petiției nr. 1814/2012

Petiționarul susține că mai mulți oameni politici bulgari sunt implicați în acte de corupție și de 
crimă organizată la nivel înalt. El solicită Comisiei să monitorizeze în continuare Bulgaria, să 
condamne faptul că democrația a fost înlocuită cu un regim totalitar și să trimită observatori 
imparțiali, independenți și calificați care să verifice aceste afirmații.

Rezumatul petiției nr. 1869/2012

Petiționara reclamă faptul că sistemul juridic din România este extrem de corupt și de 
ineficient, făcând trimitere în special la patru cauze pendinte în fața instanțelor din Constanța, 
România.

Rezumatul petiției nr. 0113/2013

Petiționara consideră că ministrul justiției a încercat să influențeze rezultatele alegerii 
președintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din România, pe motiv că ar fi 
prima dată când președintele ar fi un procuror. Petiționara arată că, potrivit legii, președintele 
CSM poate fi judecător sau procuror și, drept urmare, condamnă presupusa intervenție 
politică în sistemul judiciar.

2. Admisibilitate

0079/2012: declarată admisibilă la 23 mai 2012.
0109/2012: declarată admisibilă la 31 mai 2012.
0174/2012: declarată admisibilă la 8 iunie 2012.
0244/2012: declarată admisibilă la 21 iunie 2012.
0295/2012: declarată admisibilă la 28 iunie 2012.
0387/2012: declarată admisibilă la 6 iulie 2012.
0637/2012: declarată admisibilă la 25 septembrie 2012.
0961/2012: declarată admisibilă la 22 noiembrie 2012.
0986/2012: declarată admisibilă la 30 noiembrie 2012.
1034/2012: declarată admisibilă la 5 decembrie 2012.
1195/2012: declarată admisibilă la 14 ianuarie 2013.
1776/2012: declarată admisibilă la 15 iulie 2013.
1814/2012: declarată admisibilă la 16 iulie 2013.
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1869/2012: declarată admisibilă la 18 iulie 2013.
0113/2013: declarată admisibilă la 5 noiembrie 2013.

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Comisia mulțumește Comisiei pentru petiții pentru oportunitatea oferită de a face observații 
cu privire la petiții. Multe dintre aceste ecouri de reprezentare au fost comunicate direct 
Comisiei în contextul Mecanismelor de cooperare și verificare privind Bulgaria și România 
(MCV), atât cu privire la aspecte de politică generală, cât și la plângeri sau acuzații specifice. 
Deși astfel de reprezentări contribuie la mai buna înțelegere de către Comisie a situației în 
general, Comisia nu face observații cu privire la cazuri specifice.

– În ceea ce privește plângerile referitoare la politicieni sau magistrați individuali, 
acestea trebuie adresate autorităților naționale competente, dacă au legătură cu exercitarea 
sarcinilor lor oficiale. 

– În ceea ce privește plângerile referitoare la cazuri individuale aflate pe rolul 
instanțelor, în conformitate cu tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană (Tratatul 
privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), Comisia are 
competențe numai în cazul în care este implicat un aspect legat de legislația Uniunii 
Europene.

– În cele din urmă, în ceea ce privește chestiunile cu relevanță directă pentru MCV, 
Comisia are o răspundere de a monitoriza eforturile de abordare a criteriilor de referință 
stabilite în deciziile de înființare a mecanismelor și de abordare a recomandărilor de sprijinire 
a respectivelor eforturi. Criteriile de referință privesc reforma sistemului judiciar și 
contracararea corupției din ambele state membre, precum și lupta împotriva criminalității 
organizate în cazul Bulgariei. Comisia examinează informații relevante în această privință, în 
contextul pregătirii rapoartelor MCV (care pot fi consultate la: 
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm).


