
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris 

adresată Prim-Vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans 
Articolul 130 din Regulamentul de procedură 

Claudia Țapardel (S&D) 

Subiect: RAPORTUL ANTICORUPȚIE AL UNIUNII EUROPENE 

 

În februarie 2014, Comisia Europeană a prezentat primul Raport Anticorupţie 

pentru toate cele 28 de state membre, care a analizat situaţia din fiecare stat membru. 

Potrivit Raportului din 2014, corupția este un fenomen care afectează toate statele 

membre ale UE și costă economia europeană aproximativ 120 de miliarde de euro 

pe an.  

Cu ocazia prezentării Raportului, Comisarul European pentru Afaceri Interne, 

Cecilia Malmstrom, a declarat că nu există zone fără corupţie în Uniunea Europeană. 

În plus, deşi sunt ţări importante cu o percepţie a corupţiei de 95-97% (Italia, Spania, 

Cehia), România continuă să aibă MCV (Mecanismul de Cooperare şi Verificare), 

la o percepţie a nivelului de corupţie de până la 50%! 

În mod surprinzător, deşi era stabilit ca Raportul Anticorupţie pentru ţările UE să 

fie prezentat periodic, la un interval de doi ani, la începutul anului 2017, prim-

vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anunţat întreruperea 

mecanismului şi, implicit, a Raportului, motivând că nu mai este necesară o astfel 

de monitorizare. 

În acest context:  

Aveţi în vedere reluarea prezentării Raportului Anticorupţie pentru ţările UE şi, 

eventual, extinderea MCV pentru alte state membre ale Uniunii Europene? 

sau 

Având în vedere faptul că suntem membri cu drepturi egale, intenționați retragerea 

Mecanismului de Cooperare şi Verificare pentru România și Bulgaria? 
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Question for written answer 

to the First Vice-President of the European Commission, Frans Timmermans 

Rule 130 from Rules of Procedure 

Claudia Țapardel (S&D) 

 

Subject: THE EU ANTICORRUPTION REPORT 

 

In February 2014, the European Commission presented the first “Anti-Corruption Report”, 

which analysed the situation in all the 28 Member States. According to that report, 

corruption is a phenomenon that affects all Member States and costs the EU economy an 

approximate of 120 billion euros per year. 

When presenting the report, European Commissioner for Internal Affairs, Cecilia 

Malmstrom said there are no regions without corruption in the European Union. In 

addition, although there are large countries with a 95-97% corruption perception like Italy, 

Spain or the Czech Republic, Romania continues to have CMV (Cooperation and 

Verification Mechanism), with a perception of corruption of up to 50%. 

When presenting the report, European Commissioner for Internal Affairs, Cecilia 

Malmstrom said there are no regions without corruption in the European Union. In 

addition, Romania continues to be under CMV (Cooperation and Verification Mechanism) 

despite having the score for perception of corruption of up to 50%, while other important 

countries like Italy, Spain or the Czech Republic have a 95-97% perception of corruption 

score. 

Surprisingly, although it was established that the “EU Anti-Corruption Report” would be 

presented periodically every two years, the first Vice-President of the European 

Commission, Frans Timmermans,  announced at the beginning of 2017 the interruption of 

the CMV and, implicitly, of the Report, under the motivation that such monitoring is no 

longer required. 

In this context: 

Are you considering resuming the presentation of the Anti-Corruption Report to the EU 

countries or possibly expanding the CVM for other EU Member States?  

or,  

Given that we are members with equal rights in the EU, are you considering withdrawing 

the Cooperation and Verification Mechanism for Romania and Bulgaria? 
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