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1.

Ținând seama de concluziile Consiliului din 17 octombrie 2006 (doc. 14109/06), din 23 iulie
2007 (doc. 11904/07), din 10 martie 2008 (doc. 7017/08), din 15 septembrie 2008 [doc.
12678/08 + REV 1(en)], din 23 februarie 2009 (doc. 6694/09), din 14 septembrie 2009 (doc.
12938/1/09 REV 1), din 10 mai 2010 (doc. 8791/10), din 13 septembrie 2010 (doc.
13105/10), din 21 martie 2011 (doc. 7556/11) și din 12 septembrie 2011 (doc. 13733/11),
Comisia a prezentat rapoarte intermediare privind progresele înregistrate de Bulgaria și
România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare (documentele 6371/11 COVEME
1 și 6372/11 COVEME 2).

2.

După examinarea rapoartelor, grupul de lucru a ajuns la un acord pe marginea textului
proiectului de concluzii ale Consiliului cu privire la acest subiect, astfel cum este prevăzut în
anexă.

3.

Prin urmare, se propune Consiliului adoptarea proiectului de concluzii anexat, sub rezerva
confirmării de către Coreper.
________________________________
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ANEXĂ

Mecanismul de cooperare și verificare pentru Bulgaria și România Proiect de concluzii ale Consiliului
Reafirmându-și concluziile precedente, în special cele din 12 septembrie 2011, Consiliul salută
rapoartele intermediare ale Comisiei privind progresele înregistrate în România și Bulgaria în cadrul
mecanismului de cooperare și verificare. Consiliul felicită Comisia pentru activitatea desfășurată și
pentru metodologia aplicată și este pe deplin de acord cu analiza obiectivă și echilibrată cuprinsă în
aceste rapoarte. Consiliul apreciază faptul că Bulgaria și România continuă să asigure un nivel bun
de cooperare cu Comisia și cu celelalte state membre.
Reamintind importanța unei voințe politice clare și susținute de a întreprinde măsurile necesare,
Consiliul recunoaște eforturile neîntrerupte realizate de Bulgaria și România în vederea atingerii
obiectivelor stabilite în cadrul mecanismului.
Consiliul salută evoluțiile din Bulgaria, pe care raportul Comisiei le menționează, în special
înființarea unor noi autorități, precum tribunalul și parchetul specializate în criminalitatea
organizată. În vederea îndeplinirii efective a recomandărilor identificate de Comisie și cărora nu li
s-a dat curs, trebuie depuse eforturi mai mari în domenii precum reforma profundă a sistemului
judiciar, inclusiv a Consiliului Judiciar Suprem, și consolidarea integrității și a responsabilității în
cadrul sistemului judiciar. În prezent, se așteaptă rezultate concrete și eficientizarea urmăririi în
justiție în mai multe domenii importante, cum ar fi înregistrarea unor rezultate mai bune în cazurile
de criminalitate organizată și de corupție la nivel înalt, adoptarea unei legislații eficiente privind
confiscarea bunurilor, sprijinită de instituții puternice, funcționarea tribunalului și a parchetului
specializate în criminalitatea organizată și adoptarea unor măsuri convingătoare și disuasive de
combatere a corupției și a conflictului de interese.
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Consiliul salută evoluțiile înregistrate în România ca răspuns la recomandările Comisiei, precum
aplicarea Codului civil, accelerarea proceselor de corupție la nivel înalt și creșterea numărului
hotărârilor pronunțate, precum și buna funcționare în continuare a Direcției Naționale Anticorupție
și a Agenției Naționale de Integritate. Ar trebui depuse în continuare eforturi suplimentare, care să
se concentreze pe recomandările Comisiei. Acestea cuprind aplicarea noului cadru legislativ în
materie penală, consolidarea integrității și a responsabilității în sistemul judiciar, adoptarea unor
măsuri suplimentare care să descurajeze în mod efectiv corupția la nivel înalt, îmbunătățirea
efectului disuasiv al cazurilor semnalate de Agenția Națională de Integritate, asigurarea sprijinului
instituțional deplin și a aplicării efective a Strategiei naționale anticorupție și obținerea unor
rezultate mai convingătoare în recuperarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni.
Luând ca punct de referință rapoartele intermediare adoptate de Comisie la 20 iulie 2011 și pornind
de la progresele înregistrate, Consiliul încurajează România și Bulgaria să-și accelereze în
următoarele luni eforturile consacrate tuturor recomandărilor cuprinse în aceste rapoarte, în special
cu privire la toate domeniile evidențiate în rapoartele intermediare. Consiliul se așteaptă ca ambele
țări să înregistreze rezultate tangibile și durabile, în conformitate cu criteriile convenite.
În acest sens, Consiliul așteaptă cu interes rapoartele Comisiei din vara anului 2012, cuprinzând
evaluarea generală a progreselor înregistrate în cadrul MCV după aderarea Bulgariei și României la
UE, în 2007. Consiliul va urmări în continuare cu atenție evoluțiile survenite în acest domeniu.

_____________________
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