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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1158/2011, adresată de Antonio Bendata, de cetățenie italiană, privind 
punerea în aplicare de către Uniunea Europeană a Recomandării nr. 60/1999 a 
Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei privind 
integritatea reprezentanților aleși

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită ca Uniunea Europeană să pună în aplicare printr-o directivă 
Recomandarea nr. 60/1999 a Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului 
Europei privind integritatea reprezentanților aleși. În legătură cu această chestiune, 
petiționarul sugerează unele modificări care ar putea oferi textului în cauză un caracter 
obligatoriu, permițând unui grup de cetățeni să conteste autoritățile locale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Tratatul privind 
Uniunea Europeană, nu există competențe generale la nivel european de a legifera în ceea ce 
privește integritatea politică a reprezentanților aleși. Aceste puteri legislative intră în 
competența statelor membre. Uniunea Europeană poate legifera doar în limitele de 
competență prevăzute de tratate.

În ceea ce privește dispozițiile legislației penale, conform Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene, Parlamentul European și Consiliul pot institui, prin intermediul unor 
directive adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară, norme minime privind 
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definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domenii ale criminalității de o gravitate deosebită 
de dimensiune transfrontalieră ce rezultă din natura sau impactul acestor infracțiuni ori din 
nevoia specială de a le combate pornind de la o bază comună. Corupția este una din 
infracțiunile pentru care se pot institui astfel de norme.

În legislația actuală a UE, Convenția din 26 mai 1997 privind lupta împotriva corupției care 
implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii 
Europene1 stabilește norme minime pentru incriminarea corupției active și pasive privind atât 
funcționarii UE și naționali aleși cât și pe cei nealeși. Convenția definește infracțiunea de 
corupție activă și pasivă care trebuie incriminată la nivel național și impune statelor membre 
obligația de a stabili sancțiuni penale eficiente, proporționale și descurajatoare (inclusiv 
pedeapsa cu închisoarea pentru cazurile grave), fără a aduce atingere exercitării competenței 
disciplinare de către autoritățile competente. Politica anticorupție a UE este una din 
prioritățile principale de pe ordinea de zi a Comisiei. Deciziile Comisiei în acest domeniu 
urmează mandatul convenit de statele membre în Programul de la Stockholm. În acest sens, 
Comisia a adoptat la 6 iunie 2011 un „pachet anticorupție” care a fost instituit pe premiza că 
fenomenul corupției nu poate fi combătut în mod izolat și că este necesară o politică mai 
puternică la nivelul UE pentru a asigura rezultate mai bune.

Această ultimă inițiativă strategică anticorupție a UE a fost urmată de o abordare duală: pe de 
o parte, instituirea unui mecanism de raportare la nivelul UE în materie de combatere a 
corupției în vederea evaluării periodice a eforturilor statelor membre privind combaterea 
corupției („Raportul UE privind combaterea corupției”) – primul de acest gen din UE și, pe de 
altă parte, o concentrare mai mare asupra corupției transfrontaliere într-o serie de domenii 
politice interne și externe ale UE, precum și cooperarea consolidată cu mecanismele de 
monitorizare anticorupție.

Raportul UE privind combaterea corupției va fi gestionat de Comisie și va fi publicat la 
fiecare doi ani începând cu 2013. Acesta va indica în mod egal atât bunele practici și 
practicile negative, cât și tendințele și vulnerabilitățile UE. Raportul nu va fi complet, iar la 
fiecare evaluare se va concentra pe o serie de aspecte transversale care sunt de o importanță 
specială la nivelul UE, precum și pe probleme selectate specifice fiecărui stat membru care 
vor fi evidențiate în analizele fiecărei țări. Vor fi luate în considerare cunoștințele existente în 
ceea ce privește evaluarea politicilor de combatere a corupției prin instrumentele de 
monitorizare de lungă durată, precum cele utilizate în cadrul Consiliului Europei (Grupul de 
state împotriva corupției - GRECO), OECD și, cel mai recent, mecanismul de monitorizare al 
Convenției ONU împotriva corupției (UNCAC).

În timp ce Comisia Europeană a analizat și posibilitatea unei soluții legislative în limita 
competențelor stabilite de tratate, aceasta a ajuns la concluzia că în prezent o astfel de soluție 
ar fi prematură.  În plus, o serie considerabilă de probleme referitoare la politicile anticorupție 
se referă mai mult la punerea în aplicare decât la cadrul legal. Raportul UE privind 
combaterea corupției va fi mai bine plasat pe termen scurt și mediu pentru a contribui la 
intensificarea măsurilor de combatere a corupției și la consolidarea încrederii reciproce dintre 
statele membre. Pe baza concluziilor din primul raport, într-o etapă viitoare pot fi luate în 
considerare măsuri politice suplimentare ale UE, inclusiv cele de tip legislativ.
                                               
1 JO C 195, 25.6.1997, p. 2. JO C 195, 25.6.1997, p. 2. Convenția a intrat în vigoare la 28 septembrie 2005.
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Deși recomandările formulate în Raportul anticorupție nu au caracter obligatoriu pentru 
statele membre, rezultatele acestora vor fi monitorizate în toate rapoartele ulterioare. Prin 
evaluările periodice și prin evidențierea recomandărilor importante, Comisia poate genera un 
imbold suplimentar pentru a intensifica eforturile privind combaterea corupției în întreaga 
UE.

Integritatea reprezentanților locali și regionali aleși este într-adevăr o chestiune de importanță 
majoră în cadrul general al politicilor anticorupție care prezintă, de asemenea, dificultăți
specifice în ceea ce privește monitorizarea și punerea în aplicare.  De asemenea, Raportul UE 
privind combaterea corupției va putea să examineze aceste probleme și să formuleze 
recomandări atunci când sunt semnalate practici negative și pozitive importante privind unul 
sau mai multe state membre ale UE. De asemenea, raportul poate examina monitorizarea 
recomandărilor importante formulate de alte mecanisme de evaluare, cum ar fi GRECO, 
inclusiv probleme precum cele referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor 
electorale. 

Comunicarea privind combaterea corupției în UE1 din 6 iunie 2011 subliniază, printre altele, 
faptul că unul dintre domeniile-cheie care urmează să fie abordat în viitor se referă la 
prevenirea și combaterea corupției. În acest scop, Comisia a solicitat statelor membre, 
parlamentelor naționale și Parlamentului European să asigure o mai mare transparență și să 
permită o supraveghere eficientă a partidelor politice și a altor grupuri de interese. De 
asemenea, astfel cum a menționat în comunicarea sa, Comisia s-a angajat să își respecte 
obligațiile care îi revin pentru apărarea interesului general al Uniunii, în conformitate cu 
obligațiile prevăzute în tratate, în propriul său Cod de conduită și în alte norme relevante.

Concluzie

Având în vedere competențele și limitele competențelor conferite de Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și de Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și 
obiectivele de politică stabilite de Comisia Europeană în cadrul pachetului anticorupție din 
6 iunie 2011, Comisia nu intenționează să propună o nouă legislație care să cuprindă 
integritatea politică a reprezentanților aleși. În prezent, obiectivul principal al Comisiei 
Europene în acest domeniu politic este de a asigura punerea eficientă în aplicare a pachetului 
anticorupție adoptat în iunie 2011 și, în special, Raportul UE privind combaterea corupției, 
care va fi întocmit inițial în 2013 și la fiecare doi ani din acel moment.

Comisia Europeană recunoaște importanța problemelor ridicate de petiționar și va lua în 
considerare aceste aspecte în cadrul procesului de monitorizare care urmează să fie efectuat 
prin intermediul mecanismului de raportare la nivelul UE în materie de combatere a corupției.

                                               
1  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European 
privind combaterea corupției în UE din 6 iunie 2011 (COM(2011) 308 final).


