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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0880/2011, adresată de Petar Trojanski Penchev, de cetățenie bulgară, 
în numele „Facebook group supporting the courageous police officer from the 
Bulgarian Interior Ministry”, privind declarațiile ofițerului de poliție bulgar, 
Konstantin Ivanov, privind corupția din cadrul Ministerului de Interne al Bulgariei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la cazul ofițerului de poliție bulgar, Konstantin Ivanov, care a fost 
presat să demisioneze după ce a relatat jurnaliștilor despre donațiile ilegale către Ministerul de 
Interne al Bulgariei. Respectivii donatori trebuiau, printre altele, să fie scutiți de controlul 
traficului și inspecția asupra vehiculelor în schimbul donațiilor efectuate de aceștia. 
Petiționarul atrage atenția asupra faptului că problema legată de donațiile către Ministerul de 
Interne a fost criticată de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Mark Gray, printre altele 
într-un interviu acordat ziarului bulgar, Saga. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului 
European să intervină împotriva acestei forme de corupție care implică un grav pericol la 
adresa participanților la traficul rutier și la pietonii nevinovați și să asigure, de asemenea, 
reabilitarea lui Konstantin Ivanov.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiția adresată în numele „Facebook group supporting the courageous police officer from the 
Bulgarian Interior Ministry” raportează o practică a poliției bulgare de a accepta donații din 
partea persoanelor private și a societăților. Acest lucru a ieșit la iveală după ce un ofițer de 
poliție a raportat că poliția folosește o listă specială cu instrucțiunea cum că nu ar trebui să 
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realizeze controale la fața locului asupra vehiculelor donatorilor către Ministerul de Interne al 
Bulgariei. Ofițerul de poliție, Konstantin Ivanov, a fost obligat să demisioneze. Respectivii 
donatori trebuiau, printre altele, să fie scutiți de controlul traficului și inspecția asupra 
vehiculelor în schimbul donațiilor efectuate de aceștia. 

Serviciile Comisiei au examinat cu atenție petiția și au luat act de faptele și acuzațiile 
raportate în aceasta. Astfel de rapoarte sunt surse de informații folositoare și Comisia le 
acordă o atenție cuvenită în contextul raportării sale periodice cu privire la progresele din 
domeniul reformei judiciare, al luptei împotriva corupției și al luptei împotriva crimei 
organizate din Bulgaria din cadrul mecanismului de cooperare și verificare.

În documentul său justificativ de însoțire a raportului MCV din 20 iulie 2011, Comisia a 
observat că au fost raportate preocupări în legătură cu practica poliției de a accepta donații. 
Comisia a concluzionat că această practică ar putea compromite independența anchetelor 
desfășurate de poliție. Drept răspuns, Ministerul de Interne al Bulgariei a luat măsuri pentru a 
revizui cadrul legal cu privire la donații și pentru a îmbunătăți transparența prin înființarea 
unui registru public online al donațiilor. Comisia continuă să monitorizeze impactul acestor 
măsuri în contextul MCV și va raporta cu privire la acest lucru. Comisia este preocupată de 
aceste acuzații dar este totuși important de menționat că aceasta nu are mandatul de a dispune 
anchete penale împotriva persoanelor fizice. Comisia se bazează pe faptul că autoritățile 
bulgare aplică în mod corect statul de drept astfel cum este consacrat în Tratatul privind 
Uniunea Europeană, precum și în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și 
că, prin urmare, abordează în mod eficient aceste practici în cazul în care sunt dovedite. 
Comisia ar dori, de asemenea, să recomande ca Bulgaria să studieze cele mai bune practici din 
alte state membre UE cu privire la înființarea unui organism independent de supraveghere 
pentru poliție. Comisia subliniază totuși că depinde de autoritățile bulgare competente să 
decidă dacă ar trebui inițiată sau nu o anchetă penală.


