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condițiile de trai și de muncă în Bulgaria și standardele etice aplicabile

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că a fost nevoit să renunțe la două societăți deținute de el din cauza 
fraudei și corupției. Compania sa de taxi a fost închisă deoarece a refuzat să lucreze cu șoferii 
care dețin permise eliberate de întreprinderi fictive. Acesta a prezentat problema autorităților, 
dar nu s-a luat nicio măsură. Ferma de porci a petiționarului a fost închisă după ce acesta a 
fost forțat să cedeze terenul său, care a fost redistribuit și folosit în scopul de a depune cereri 
frauduloase pentru acordarea de subvenții UE. Petiționarul indică faptul că politicienii și 
oficialii au fost implicați în aceste activități și solicită o investigație în acest sens. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiția

Petiționarul reclamă un mediu de corupție în Bulgaria și susține că așa-zise companii mafiote 
folosesc măsuri de consolidare a terenurilor („comasare”) pentru a obține drepturi asupra unor 
terenuri agricole, fără ca agricultorii activi care le cultivă și cresc animale pe ele să aibă 
cunoștință de acest lucru. Acesta menționează că el însuși a fost efectiv deposedat de o 
întreprindere de creștere a porcilor.
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Comisia trebuie să sublinieze de la bun început că sistemul de drepturi de proprietate asupra 
terenurilor nu intră în sfera de competență a UE; Comisia nu are competența de a face 
observații detaliate cu privire la meritele exercițiului de consolidare a terenului menționate, 
care a fost aplicat de-a lungul celor trei ani din perioada 2007-2010. Se poate remarca pur și 
simplu că, potrivit calendarelor prezentate de petiționar, consolidarea terenului a vizat un 
număr mare de parcele de teren care erau fiecare în jur de sau, mai des, mai mici de 2 hectare 
ca mărime. Aceste circumstanțe sunt un argument bun în favoarea efectuării unei consolidări 
a terenului.

De asemenea, Comisia ar dori să sublinieze că, în materialele suplimentare prezentate în 
ianuarie, petiționarul include o scrisoare de la ministerul agriculturii care explică motivul 
pentru care parcelele sale au fost redate proprietarilor: acesta a ratat unul sau mai multe 
termene-limită pentru participarea activă la procesul de consolidare a terenului, care este 
metoda normală și preferabilă de a proceda, iar notificările necesare au fost publicate în mod 
corespunzător. Pe scurt, ministerul a considerat că nu există nicio problemă în ceea ce privește 
procedura urmată.

Concluzii

Pe baza informațiilor limitate furnizate de către petiționar, Comisia nu are indicii referitoare la 
o utilizare necorespunzătoare a fondurilor UE care să justifice o anchetă mai detaliată. Mai 
mult, principala preocupare a petiționarului pare să fi fost desfășurarea unei activități de 
consolidare a terenului, care nu este o chestiune ce intră în sfera de competență a UE.


