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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0554/2011, adresată de Georgi Drajev, de cetățenie bulgară, în numele 
Mișcării Antimafia, privind frauda imobiliară și corupția din orașul bulgar Burgas

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva fraudei imobiliare extinse din orașul bulgar Burgas, care 
implică spălare de bani, exproprieri ilegale, încălcări ale reglementărilor în materie de 
planificare și mediu etc. Acesta susține că situația este cauzată de corupția larg răspândită din 
administrația publică și din instanțele de judecată, care subminează posibilitățile cetățenilor de 
a-și exercita drepturile. Petiționarul subliniază faptul că această situație implică atât încălcări 
ale Convenției europene a drepturilor omului, cât și ale Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Prin urmare, acesta invită Parlamentul European să intervină prin inițierea 
unor măsuri de combatere a corupției și a consecințelor sale dăunătoare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Petiția adresată de organizația non-profit „Mișcarea Antimafia” raportează o serie de 
presupuse cazuri de fraudă imobiliară în regiunea Burgas, care implică mai ales fraudă în 
documente și încălcarea reglementărilor în materie de planificare și mediu. Aceasta face 
referire la cazuri care implică presupuse acțiuni frauduloase din partea reprezentanților 
organismelor din cadrul sistemului judiciar, al administrației publice, al profesiei de jurist și al 
aplicării legii. În plus, petiția denunță lipsa de urmărire judiciară a cazurilor specifice, precum 
și întârzierile proceselor judiciare, care sunt considerate ca fiind încălcări ale drepturilor 
fundamentale.
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Observațiile Comisiei

Serviciile Comisiei au examinat cu atenție petiția și au luat act de faptele și acuzațiile la care 
aceasta face referire. Astfel de rapoarte constituie surse utile de informații și sunt examinate 
cu atenție de către Comisie în contextul raportării sale regulate cu privire la progresul 
înregistrat în materie de reformă judiciară și de luptă împotriva corupției și împotriva crimei 
organizate din Bulgaria, în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare. 

Cu toate acestea, este necesar să se sublinieze faptul că Mecanismul de cooperare și verificare 
nu conferă Comisiei dreptul de a interveni în cazuri individuale. 

În principiu, competențele Comisiei privind acțiunile și omisiunile statelor membre se 
limitează la supravegherea aplicării dreptului Uniunii, sub controlul Curții de Justiție [cf. 
articolul 17 alineatul (1) TEU]. În ceea ce privește în mod special chestiunile referitoare la 
drepturile fundamentale invocate de petiționar, Comisia reamintește că, potrivit articolului 51 
alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale, dispozițiile Cartei pot fi invocate dacă 
situația la care se face trimitere privește punerea în aplicare a dreptului Uniunii Europene. Din 
informațiile furnizate de petiționar nu reiese faptul că, în ceea ce privește situația reclamată, 
autoritățile naționale au acționat cu adevărat în sensul punerii în aplicare a dreptului Uniunii. 
Așadar, sarcina de a se asigura că sunt respectate obligațiile care le revin cu privire la 
drepturile fundamentale, astfel cum decurg din acordurile internaționale și din legislația lor 
internă, revine statului membru. 

Concluzie

În lumina celor explicate mai sus, Comisia nu poate furniza asistență Parlamentului în ceea ce 
privește prezenta petiție.


