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Ref.: Petiția nr. 0755/2012, adresată de L.M., de cetățenie maghiară, cu privire la 
deficiențele sistemului juridic din Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, a cărui fiică a decedat într-un accident de mașină, descrie în detaliu ceea ce el 
consideră că reprezintă deficiențele procedurilor de anchetă și ale procedurilor judiciare. 
Acesta susține că drepturile sale fundamentale, în special dreptul la un proces echitabil, au 
fost încălcate și solicită asistență din partea Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Ca principiu, competențele Comisiei privind actele și omisiunile statelor membre se limitează 
la supravegherea aplicării dreptului Uniunii, sub controlul Curții de Justiție a Uniunii 
Europene [în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din TUE]. Din informațiile furnizate de 
petiționar, nu reiese că, în situația reclamată, statul membru ar fi acționat în decursul aplicării 
dreptului comunitar.

UE a adoptat Decizia-cadru 2001/220/JAI privind statutul victimelor în cadrul procedurilor 
penale, care abordează drepturile și protecția victimelor. De la aderarea Ungariei la UE 
(1.5.2004), legislația sa națională trebuie să respecte pe deplin cerințele prevăzute în această 
decizie-cadru. Trebuie remarcat faptul că deciziile-cadru nu au un efect direct, necesitând 
punerea în aplicare în dreptul intern. În plus, chiar și în cazul unei aplicări nesatisfăcătoare a 
deciziei-cadru de către Ungaria, acest instrument a fost negociat în cadrul așa-numitei 
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proceduri „al treilea pilon”, ceea ce înseamnă că Comisia nu are nicio competență de a iniția 
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru orice netranspunere până la 
1 decembrie 2014 (la încheierea perioadei de tranziție în urma intrării în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona).

Ca urmare a calității generale defectuoase a aplicării în statele membre1, Comisia a înaintat o 
propunere legislativă pentru noua Directivă privind victimele (Directiva 2012/29/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului), care a fost publicată recent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și al cărei 
termen de transpunere este 16 noiembrie 2015. Acest instrument-cheie va contribui la a se 
asigura că victimele și membrii familiilor acestora vor fi tratați cu respect și că au drepturi 
procedurale de a fi informați, sprijiniți și protejați, că au acces la justiție și că pot participa 
activ la procesul penal. Neconformitatea cu cerințele directivei poate fi sesizată Curții de 
Justiție a UE, după ce va expira termenul de punere în aplicare.

                                               
1 A se vedea raportul din 2009 al Comisiei privind punerea în aplicare:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:EN:PDF


