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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0994/2012, adresată de Marco Bava, de cetățenie italiană, privind 
introducerea legislației de combatere a corupției la nivelul UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul propune introducerea unei legislații de combatere a corupției, care, în cazul unei 
acuzații de corupție în adjudecarea contractelor publice și/sau private, să prevadă ca 
autoritatea sau societatea care a fost afectată să plaseze suma pe care ar trebui să o plătească 
într-un cont curent special plătitor de dobândă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționarul propune introducerea unei legislații de combatere a corupției, care, în cazul unei 
acuzații de corupție în adjudecarea contractelor publice și/sau private, să prevadă ca 
autoritatea sau societatea care a fost afectată să plaseze suma pe care ar trebui să o plătească 
într-un cont curent plătitor de dobândă la nivelul pieței până la hotărârea finală. Dacă acuzatul 
este achitat, autoritatea sau compania ar trebui să plătească, pe lângă suma contractuală 
plasată în contul curent aferent, dobânda legală acumulată pentru cont. În cazul unei 
condamnări, autoritatea sau compania va avea dreptul exigibil cu efect imediat de a solicita 
plata de compensații duble față de valoarea menționată în ordonanța judecătorească de la 
compania condamnată și directorii acesteia.

Observațiile Comisiei
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Pentru a consolida drepturile procedurale ale victimelor infracțiunilor în timpul urmăririi 
penale, UE a adoptat la 25 octombrie 2012 Directiva orizontală 2012/29/UE care stabilește 
standarde minime privind drepturile, sprijinirea și protejarea victimelor criminalității. Această 
nouă măsură înlocuiește Decizia-cadru din 2001 privind statutul victimelor în cadrul 
procedurilor penale și va asigura un nivel minim de drepturi, sprijin și protecție pentru 
victimele din UE, indiferent de locul de proveniență sau rezidență al acestora. Totuși, 
directiva se aplică numai persoanelor fizice care au suferit un prejudiciu ca urmare a unei 
infracțiuni, și nu persoanelor juridice. Ca etapă următoare de acțiune privind drepturile 
victimelor, Comisia revizuiește în prezent cadrul legal privind compensarea victimelor 
criminalității. Propunerea petiționarului va fi luată în considerare în această privință.

Comisia observă faptul că, în majoritatea statelor membre, compensarea victimelor este 
limitată la repararea prejudiciului. Propunerea de a compensa victima cu dublul sumei 
menționate în ordonanța judecătorească depășește caracterul reparatoriu și pare să aibă un 
oarecare efect punitiv. Din acest motiv, Comisia va discuta, de asemenea, dacă poate propune 
includerea în sistemele juridice ale statelor membre ale UE posibilitatea de a impune o 
amendă în valoare dublă față de suma menționată în ordonanța judecătorească. Pentru ca 
Comisia să propună armonizarea sancțiunilor penale în statele membre ale UE în conformitate 
cu articolul 83 din TFUE, este necesar să demonstreze, în acord cu principiile subsidiarității și 
proporționalității, necesitatea clară de armonizare a acestor sancțiuni. În prezent, nu există 
vreo dovadă că nivelurile actuale ale sancțiunilor penale pentru faptele de corupție ar fi 
insuficient de disuasive. 
De fapt, în Comunicarea din 6 iunie 2011 privind combaterea corupției în UE, Comisia a 
afirmat în mod clar că principalul obstacol în calea combaterii cu succes a corupției îl 
constituie lipsa sau, cel puțin insuficiența unui angajament politic pentru combaterea 
corupției. Legislația necesară și politicile anticorupție există, în mare parte, la nivel 
internațional, european și național. Este necesară doar o aplicare mai eficientă a acestor legi și 
politici.
Comisia urmărește îndeaproape implementarea politicilor anticorupție în toate statele 
membre, inclusiv în Italia, în cadrul mecanismului UE de raportare cu privire la combaterea 
corupției („Raportul anticorupție al UE”) instituit în iunie 2011. Raportul anticorupție al UE 
va evalua eforturile depuse de statele membre în combaterea corupției, expunând problemele 
sistemice, identificând bunele practici și încurajând învățarea inter pares. Mecanismul de 
raportare este un instrument care urmărește stimularea voinței politice acolo unde lupta 
împotriva corupției a rămas în urmă, prin promovarea poveștilor de succes și încurajarea 
statelor membre să mențină standardele convenite la nivel internațional. Raportul este 
gestionat de Comisie și va fi publicat la fiecare doi ani, începând de la jumătatea anului 2013.

Concluzii
Comisia Europeană recunoaște importanța chestiunilor generale semnalate de petiționar și va 
lua în considerare aceste aspecte la revizuirea cadrului juridic privind compensarea victimelor 
infracțiunilor și procesul de monitorizare care trebuie efectuat prin mecanismul UE de 
raportare cu privire la combaterea corupției.


