
 

 

 

 

 

REZUMATUL 

TEZEI DE DOCTORAT: 

 

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene 

prin mijloace de drept penal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducător de doctorat: 

Prof. univ. dr. Valerian CIOCLEI 

 

 

Doctorand:      

TUDOR Georgiana (ANGHEL-TUDOR) 

 

 

 

 

- Bucureşti - 

2019 

 

 

 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE DREPT 

ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT 

 



2 

 

CUVINTE CHEIE: 

armonizarea legislației penale; bugetul Uniunii Europene; Convenția PIF; Directiva PIF; drept penal 

european; fonduri europene; fraudă; interesele financiare ale Uniunii Europene  

 

ARGUMENT 

Necesitatea protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal 

a fost recunoscută la nivelul Uniunii în anul 1995, când au fost adoptate Convenția privind protejarea 

intereselor financiare ale Comunităților Europene („Convenția PIF”) și protocoalele sale adiționale.  

Convenția a fost transpusă în dreptul român în anul 2003, prin incriminarea, la art. 181-185 din 

Legea nr. 78/2000, a fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene 

(ulterior, Uniunii Europene). 

La mai bine de 16 ani de la intrarea în vigoare a dispoziţiilor menţionate (introduse prin Legea 

nr. 161/2003), cadrul juridic pentru combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale 

Uniunii este departe de a fi stabilit. 

Pe de o parte, la nivelul Uniunii, modul în care statele membre au înțeles să aducă la îndeplinire 

dispozițiile Convenției PIF, date fiind tradițiile juridice diferite – în special în materia dreptului penal 

–, a dus la discrepanțe de natură să îi încurajeze pe potențialii făptuitori să circule pe teritoriul Uniunii 

în căutarea unui regim juridic mai favorabil. Aceasta, cu atât mai mult cu cât lipsa de armonizare 

afectează nu numai normele de drept penal substanțial, ci și pe cele de drept procesual. De asemenea, 

domeniul dreptului penal a putut fi reglementat prin directive abia după intrarea în vigoare a Tratatului 

de la Lisabona, la 1 decembrie 2009. 

Pe de altă parte, la nivel național, opțiunea legiuitorului român – în contextul preaderării 

României la UE – de a incrimina distinct faptele intenționate prin care se aduce atingere intereselor 

financiare ale Uniunii Europene, deși acestea se circumscriau unora dintre infracțiunile deja existente 

în dreptul român (înșelăciunea sau deturnarea de fonduri, infracțiunile de fals și de serviciu, dacă ne 

limităm doar la Codul penal), a dus la o serie de controverse în doctrină și la o practică judiciară 

neunitară. În plus, adoptarea unor reglementări care instituie proceduri de control al obţinerii şi 

folosirii fondurilor europene prin O.G. nr. 79/2003, înlocuită, ulterior, cu O.U.G. nr. 66/2011 – care 

permite desfășurarea, în paralel, a procedurilor administrative și penale – a complicat și mai mult 

situația existentă. 

Trebuie menționat, sub acest aspect, și că lipsa unor studii aprofundate în materie, numărul 

relativ mic de cauze penale din perioada imediat următoare intrării în vigoare a Legii nr. 161/2003, 

ca și soluționarea acestora în primă instanță de judecătorie, iar în recurs, de curtea de apel, nu au avut 
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cum să creeze cadrul propice pentru cristalizarea practicii judiciare și realizarea rolului instanței 

supreme de unificare a jurisprudenței.  

Toate aceste elemente au determinat o protecţie redusă a intereselor financiare ale UE prin 

mijloace penale. 

Situația nu este fundamental diferită faţă de cea din România nici în alte state membre; doar 

cauzele ineficienței protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene variază: politica penală 

adoptată – prin nealocarea resurselor necesare cercetării infracțiunilor în cauză sau neurmărirea 

acestora din oficiu –, pedepsele mici sau termenele scurte de prescripție a răspunderii penale, neluarea 

măsurilor de siguranță și asigurătorii. 

Acesta este contextul în care, în scopul asigurării unei protecții echivalente a intereselor 

financiare ale Uniunii și a unor măsuri efective, proporționale și disuasive împotriva fraudei, Comisia 

Europeană a inițiat, la data de 11 iulie 2012, o propunere de directivă menită a înlocui Convenția PIF, 

propunere adoptată la 5 iulie 2017 ca Directiva (UE) 2017/1371 („Directiva PIF”). 

Mai mult, un an mai târziu, la data de 17 iulie 2013, Comisia Europeană a lansat și Propunerea 

de Regulament de instituire a Parchetului European (Regulamentul EPPO), parchet care să 

instrumenteze cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de Directiva menționată anterior, astfel 

cum urma a fi transpusă în legislația națională.  

Deşi forma finală a actelor menționate este mult diluată faţă de propunerea Comisiei (ca urmare 

a modificărilor aduse de Parlament sau de Consiliu), ea reprezintă un pas important pe calea 

armonizării dispozițiilor penale și procesual penale – domeniu sensibil, strâns legat de suveranitate, 

faţă de limitarea căreia era de așteptat ca statele membre să opună o rezistență puternică. 

Considerăm că cele expuse anterior sunt totodată argumente pentru justificarea prezentului 

demers. Este adevărat că lucrările apărute – enumerate în lista bibliografică – oferă o prezentare a 

dispozițiilor naționale și/sau europene în materie, atingând și problematica armonizării dreptului 

penal și a posibilității de legiferare în materie penală la nivelul Uniunii. Lipsește însă o analiză 

detaliată a normelor de incriminare, cu relevarea problemelor de interpretare și aplicare, inclusiv prin 

prisma practicii judiciare relevante (neunitare). De asemenea, niciuna din lucrările consultate nu face 

referire la implicațiile pe care le au în dreptul penal român noile reguli ale procesului de legiferare la 

nivel european ulterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi transpunerea Directivei PIF.  

Astfel fiind, este obiectivul general al prezentei lucrări acoperirea lacunelor şi deficienţelor 

semnalate din doctrină şi jurisprudenţă, prin: prezentarea actelor adoptate la nivelul Uniunii cu privire 

la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în contextul armonizării legislaţiei în materie 

penală; analiza infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevăzute de 

Legea nr. 78/2000; decelarea consecințelor adoptării Directivei PIF asupra legislației naționale. 
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Obiectivele specifice ale cercetării sunt: 

- prezentarea actelor de drept penal substanţial adoptate la nivel european şi naţional pentru 

protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

- sinteza literaturii de specialitate în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii 

Europene şi al armonizării legislaţiei în materie penală; 

- realizarea unei radiografii a jurisprudenţei CJUE, Curţii Constituţionale şi a instanţelor 

judecătoreşti naţionale în domeniile menţionate; 

- analiza infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevăzute de 

Legea nr. 78/2000, prin raportarea la dispoziţiile Convenţiei PIF şi delimitarea lor de celelalte 

infracțiuni din Codul penal sau legile speciale, cu un examen al practicii judiciare relevante; 

- evidenţierea ori identificarea problemelor de interpretare și aplicare care au apărut sau ar putea 

apărea, cu propuneri de soluţionare a acestora şi propuneri de lege ferenda; 

- analiza prevederilor Directivei PIF şi stabilirea modului în care dispoziţiile de drept naţional 

corespund cerinţelor acesteia;  

- identificarea implicaţiilor transpunerii Directivei PIF asupra legislaţiei penale a statelor 

membre, respectiv modificările legislative ce se impun a fi efectuate în acest sens. 

Pentru realizarea obiectivelor de cercetare au fost folosite metode specifice: metoda deductivă, 

metoda inductivă, metoda hermeneutică, metoda comparativă, metoda istorică şi  metoda cantitativă. 

Lucrarea se axează pe analiza reglementării fraudei care aduce atingere intereselor 

financiare ale Uniunii Europene (şi nu şi a altor infracţiuni, de corupţie sau de serviciu), în contextul 

armonizării legislaţiei europene de drept penal substanţial (nu şi procesual), ca mijloc specific de 

protecţie a intereselor financiare ale UE. Pe de o parte, în cazul celorlalte infracţiuni – de corupţie sau 

de serviciu (de exemplu, deturnarea de fonduri sau delapidarea) –, deşi pot fi considerate „conexe” 

celor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, obiectul ocrotirii penale constă 

în principal în relaţiile de serviciu. Pe de altă parte, armonizarea legislaţiei europene de drept penal 

procesual nu îşi propune protecţia intereselor financiare ale Uniunii, ci are ca obiectiv principal 

asigurarea la un nivel ridicat a respectării drepturilor fundamentale în procesul penal în toate statele 

membre şi creşterea gradului de încredere reciprocă, având drept consecinţă facilitarea cooperării 

judiciare în materie penală. În ceea ce priveşte Regulamentul EPPO, acesta nu îşi propune 

„armonizarea” dispoziţiilor de drept penal sau procesual penal. 

Originalitatea prezentului demers constă în: abordarea interdisciplinară a temei propuse; 

prezentarea evoluţiei protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în contextul armonizării 

legislaţiei în materie penală; modalitatea de analiză a textelor legale şi a jurisprudenţei în materie (atât 

naţionale, cât şi europene), care conduce la identificarea dificultăţilor practice de interpretare şi 

aplicare a normelor de incriminare (dificultăţi generate inclusiv de modul de transpunere a actelor 
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Uniunii); clarificarea noţiunilor legate de protecţia penală a intereselor financiare ale UE, apelând 

inclusiv la concepte specifice altor ramuri de drept; stabilirea modului în care legislaţia naţională 

îndeplineşte cerinţele Directivei PIF şi, în mod corespunzător, a implicaţiilor transpunerii directivei 

în dreptul român, cu propuneri de lege ferenda. 

 

CONŢINUTUL LUCRĂRII 

Teza este structurată pe trei titluri. 

Titlul I – „Combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii 

Europene în contextul armonizării legislației penale”: 

Capitolul 1. Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene la nivel european: 

Sunt prezentate, în ordine cronologică, instrumentele juridice adoptate de-a lungul timpului la 

nivelul Uniunii pentru protecţia intereselor financiare ale acesteia prin mijloace de drept penal: în 

secţiunea 1, succesiunea de acte propuse spre adoptare şi/sau adoptate anterior Directivei PIF, 

începând cu primul proiect de modificare a Tratatului sub acest aspect, la data de 6 august 1976, 

continuând cu primul act de armonizare în materie – Convenția PIF – şi terminând cu propunerea de 

Directivă privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin 

intermediul dreptului penal prezentată de Comisia Europeană la 11 iulie 2012; în secţiunea 2, actele 

ce definesc cadrul juridic actual – de drept penal şi administrativ – vizând protecţia intereselor 

financiare UE, respectiv Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului privind 

combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept 

penal („Directiva PIF”) – adoptată în temeiul dispoziţiilor art. 83 alin. (2) TFUE la data de 5 iulie 

2017 şi având ca termen de transpunere 6 iulie 2019 – şi Regulamentul nr. 2988/95 al Consiliului din 

18 decembrie 1995 („Regulamentul PIF”).  

În ceea ce priveşte Directiva PIF, sunt analizate pe larg, în special: obiectul şi domeniul de 

aplicare, punându-se accent pe necesitatea includerii veniturilor obținute din propriile resurse de 

TVA în domeniul de aplicare al Directivei, respectiv în sfera noţiunii de „interese financiare ale 

Uniunii Europene” (definită pentru prima dată într-un act european), problemă ce a făcut obiectul 

unor ample dezbateri; frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, astfel cum este 

definită de Directivă (frauda în legătură cu cheltuielile care nu sunt aferente achizițiilor, frauda în 

legătură cu cheltuielile aferente achizițiilor, frauda în legătură cu veniturile – altele decât cele obținute 

din propriile resurse de TVA şi, respectiv, frauda în ceea ce privește veniturile obținute din propriile 

resurse de TVA). 

Pornind de la analiza prevederilor Directivei PIF, se concluzionează că principalul element de 

noutate şi valoare adăugată al acesteia constă în: armonizarea definirii infracţiunilor (cu definiţii 
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actualizate pentru frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, cu includerea expresă 

în domeniul de aplicare a veniturilor obținute din propriile resurse de TVA, pentru corupţia pasivă, 

corupţia activă, deturnarea de fonduri, spălarea banilor în care sunt implicate bunuri provenite din 

săvârşirea unor infracţiuni reglementate de acest instrument), a tipurilor şi limitelor de pedeapsă 

(inclusiv răspunderea persoanelor juridice şi sancţiunile aplicabile persoanelor fizice), precum şi a 

altor instituţii relevante (indisponibilizarea şi confiscarea, jurisdicţia aplicabilă, termenele de 

prescripţie). Comparativ cu primul instrument de armonizare în materie – Convenţia PIF –, rămâne 

de văzut însă dacă noua Directivă reprezintă sau nu un veritabil progres pentru prevenirea şi 

combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, 

având în vedere: cuantumul prejudiciului cauzat în funcţie de care este necesară incriminarea 

fraudelor şi prevederea unor pedepse privative de libertate, sancţionarea fraudei în materie de TVA, 

condiţiile referitoare la termenele de prescripţie. 

Capitolul 2. Armonizarea legislației penale ca instrument de combatere a fraudei care aduce 

atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene: 

Este dedicat analizei armonizării legislaţiei penale europene, inclusiv în materia protecţiei 

intereselor financiare ale UE, analiză structurată pe două secţiuni, corespunzătoare celor două etape 

– pre şi post-Lisabona – determinate de recunoaşterea expresă a competenţei unionale în materie 

penală prin Tratatul de la Lisabona, cu decelarea perspectivelor şi limitelor acestei armonizări prin 

raportare la stadiul actual al reglementării. 

Astfel, după ce într-o primă etapă, pentru aproape patru decenii, în cadrul Comunității 

Europene, instituirea sau neinstituirea de sancțiuni penale pentru anumite fapte (incriminarea) au fost 

lăsate exclusiv la aprecierea statelor membre, ca expresie a suveranității naționale, Curtea de Justiţie 

a creat, prin Hotărârea din 21 septembrie 1989, în Cauza Comisia c. Greciei (C-68/88) - „Porumbul 

grec” -, o primă breșă, statuând că Grecia și-a încălcat obligațiile de cooperare şi de loialitate ce îi 

incumbau în virtutea art. 5 TCE prin aceea că nu a inițiat nicio procedură, penală sau disciplinară, 

împotriva persoanelor care au participat la efectuarea și disimularea operațiunilor ce au permis 

eludarea taxelor datorate pentru cantitățile de porumb importate dintr-un stat terț, taxe reprezentând 

resurse proprii ale Comunității. Uniunii Europene i-a fost recunoscută o competență limitată de a 

legifera în materie penală abia în 1992, prin Tratatul de la Maastricht (privind Uniunea Europeană), 

în materie de cooperare în domeniul „justiție și afaceri interne”. Au urmat, după intrarea în vigoare a 

Tratatului privind Uniunea Europeană, hotărârile CJUE din 13 septembrie 2005 (cauza 

Comisia/Consiliul, C-176/03, privind „Mediul”) și din 23 octombrie 2007 (cauza Comisia/Consiliul, 

C-440/05, privind „Poluarea cauzată de nave”), în care Curtea a statuat că pentru a asigura deplina 

eficiență a normelor pe care le stabilește într-un anumit domeniu legiuitorul „comunitar” poate 
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impune statelor membre obligația de a institui sancțiuni penale, cu excepţia tipului și a nivelului 

sancțiunilor penale ce trebuie aplicate.  

Perspectivele armonizării legislației penale s-au modificat esenţial abia prin Tratatul de la 

Lisabona, care a introdus un temei juridic clar pentru o competenţă extinsă a Uniunii în domeniu: 

dispozițiile art. 83 alin. (1) și (2) TFUE. Dacă art. 83 alin. (1) TFUE cuprinde o listă de 10 infracțiuni 

(așa-numitele „euro-infracţiuni”) care necesită reglementarea la nivelul UE, ca reprezentând 

„domenii ale criminalității de o gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră”, art. 83 alin. (2) 

TFUE prevede o competenţă „suplimentară” de drept penal a Uniunii, respectiv posibilitatea de 

stabilire, la nivel european, de „norme minime referitoare la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor”, 

într-un „domeniu care a făcut obiectul unor măsuri de armonizare”, „în cazul în care apropierea 

actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre în materie penală se 

dovedește indispensabilă pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a unei politici a Uniunii”. 

Deşi, pe lângă art. 83 TFUE, art. 325 alin. (4) TFUE – ca normă specială, cu privire la protecția 

intereselor financiare ale Uniunii – prevede posibilitatea Parlamentului European și a Consiliului ca, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, să adopte „măsurile necesare în domeniul 

prevenirii fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și al combaterii acestei 

fraude”, cel de-al doilea text nu justifică o competență suplimentară a Uniunii Europene în materia 

dreptului penal, în domeniul fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale acesteia, chiar dacă 

a fost temeiul juridic ales de Comisie pentru propunerea de Directivă PIF. 

În cazul actelor legislative întemeiate pe dispozițiile art. 83 alin. (1) sau (2) TFUE se aplică 

procedura legislativă ordinară, reglementată la art. 289 alin. (1) TFUE. Implicarea Parlamentului 

European în procedură, precum și consultarea parlamentelor naționale, referitor la actele adoptate în 

cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, sunt menite să confere legitimitate democratică 

sporită măsurilor luate.  

Instrumentul juridic pentru armonizarea legislaţiei penale este directiva, având în vedere 

dispozițiile exprese ale art. 83 TFUE, cu avantajul de a permite adaptarea normelor şi conceptelor din 

actele Uniunii la sistemele de drept penal naţionale. Directivele adoptate sau propuse până în prezent 

în materia dreptului penal păstrează structura deciziilor-cadru adoptate de Consiliu în acest domeniu. 

Deşi, pe lângă efectul indirect, directivelor le-a fost recunoscut, pe cale jurisprudențială, și un 

efect direct vertical, în anumite condiții, este greu de acceptat un asemenea efect şi în materia 

dreptului penal, cel puțin al dispozițiilor stabilind norme minime referitoare la definirea infracțiunilor 

și a sancțiunilor, dată fiind funcția lor de „represiune”, mai degrabă decât de „protecție”, ceea ce face 

puțin probabilă invocarea lor de către o persoană.  

De asemenea, deşi principiul interpretării conforme sau armonioase implică obligația 

judecătorului național de a interpreta măsurile de transpunere din dreptul naţional în lumina textului 

şi a finalităţii directivei, principiul legalităţii limitează considerabil această obligaţie, jurisprudenţa 
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CJUE fiind constantă în sensul că „o directivă nu poate, prin ea însăși și independent de existența 

unei legi adoptate pentru punerea ei în aplicare, să angajeze sau să agraveze răspunderea penală a 

persoanelor care îi încalcă prevederile” (Hotărârea din 8 octombrie 1987, Kolpinghuis Nijmegen, C-

80/86, pct. 13-14), iar instanţa nu poate, în cursul unei proceduri penale, „să agraveze regimul 

răspunderii penale a celor care au făcut obiectul unei astfel de proceduri” (M.A.S. şi M.B., C-42/17, 

pct. 57).  

Legislația adoptată în temeiul art. 83 TFUE este supusă controlului CJUE, exercitat în temeiul 

art. 267 TFUE, care instituie competenţa Curţii de a se pronunța, cu titlu preliminar, cu privire la 

interpretarea tratatelor și validitatea și interpretarea actelor adoptate de instituțiile, organele, oficiile 

sau agențiile Uniunii, inclusiv cele ținând de spațiul de libertate, securitate și justiție, al art. 263 TFUE 

(acțiunea în anulare) sau al art. 258-260 TFUE (acțiunea în constatarea neîndeplinirii de către un stat 

membru a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor). 

La nivel național, efectele prevederilor tratatelor constitutive, ale actelor de revizuire a acestora, 

precum și ale celorlalte reglementări „comunitare” cu caracter obligatoriu sunt prevăzute la art. 148 

din Constituția României. Până în prezent, printr-o jurisprudență constantă, Curtea Constituțională s-

a raportat la dreptul european pentru a-și justifica deciziile de admitere sau de respingere, după caz, 

a excepțiilor de neconstituționalitate invocate cu privire la legea internă, inclusiv în materia protecției 

intereselor financiare ale Uniunii Europene.  

Limitele armonizării legislației penale îşi au izvorul în caracterul eminamente „național” al 

dreptului de a (nu) pedepsi și, în mod corespunzător, în reticenţa statelor membre faţă de partajarea 

competenţei în acest domeniu (din raţiuni politice, constituţionale sau legale), fiind date de: principiul 

atribuirii competenţelor între statele membre şi UE – prevăzut de art. 5 alin. (2) TUE – care presupune 

ca Uniunea să acționeze „numai în limitele competențelor care i-au fost atribuite de statele membre 

prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate”; procedura de suspendare - 

„frâna de urgență” (emergency brake) - prevăzută la art. 83 alin. (3) TFUE în cazul în care un membru 

al Consiliului consideră că măsura legislativă propusă ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale 

sistemului său de justiție penală; posibilitatea recunoscută Danemarcei, Regatului Unit și Irlandei de 

a nu participa la actele adoptate în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie (opt-out); 

necesitatea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității - menționate la art. 5 alin. (1) 

TUE; necesitatea respectării drepturilor fundamentale recunoscute de CDFUE [principiul legalităţii 

infracţiunilor şi pedepselor - cauza M.A.S. şi M.B (C-42/17), dreptul la apărare şi la soluţionarea 

cauzei într-un termen rezonabil - cauza Kolev (C-612/15), dreptul la respectarea vieţii private şi de 

familie - cauza Dzivev (C-310/16), principiul ne bis in idem - cauza Menci (C-524/15)]. 

Limitele „europene” ale armonizării legislației penale sunt dublate, la nivel național, de altele, 

constituționale, legale sau jurisprudențiale, şi identificăm aici raportul (de natură constituţională) 

dintre dreptul european și cel național, incluzând şi protecţia drepturilor fundamentale, principiul 
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ultima ratio (minimei intervenţii) în materie de incriminare (caracterul subsidiar al dreptului penal), 

principiul legalităţii, exercitarea atribuţiilor de sesizare a CJUE pentru pronunţarea unei hotărâri 

preliminare şi procesul de interpretare şi aplicare a legii (în special, jurisprudenţa neunitară).  

Titlul II – „Frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în 

dreptul penal român. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000”: 

Cuprinde analiza infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevăzute 

de Legea nr. 78/2000, prin raportarea la dispoziţiile Convenţiei PIF şi delimitarea lor de alte 

infracțiuni din Codul penal sau legile speciale, cu un examen al practicii judiciare relevante, 

evidenţierea problemelor de interpretare și aplicare şi a posibilităţilor de soluţionare a acestora, 

precum şi propuneri de lege ferenda. Structura aleasă (prin raportare la categoriile de fraudă din 

Convenţie, şi nu potrivit sistematizării din legea română) facilitează nu numai compararea 

dispoziţiilor de drept al Uniunii supuse transpunerii cu cele de drept naţional (care le transpun), ci şi 

interpretarea teleologică a acestora din urmă şi clarificarea sensului unor noţiuni. Astfel, titlul este 

împărţit în patru capitole:  

Capitolul 1. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevăzute de 

Legea nr. 78/2000 - prezentare generală: 

Primul capitol constă într-o prezentare generală a infracţiunilor analizate (concept şi 

caracterizare, structura juridică, aspecte procesuale), punându-se accentul pe: sfera noţiunii de 

„interese financiare ale Uniunii Europene”; determinarea cuantumului prejudiciului cauzat; dispoziţii 

privind restabilirea situaţiei anterioare şi desfiinţarea înscrisurilor falsificate; problemele legate de 

soluţionarea acţiunii civile alăturate celei penale (repararea integrală a pagubei cauzate; data de la 

care urmează a se calcula dobânzile şi penalităţile; răspunderea civilă delictuală solidară a celor care 

răspund pentru fapta prejudiciabilă; titularul acţiunii civile;  raportul dintre răspunderea administrativ-

fiscală şi cea civilă; efectele hotărârii instanţei de contencios administrativ, de anulare a procesului-

verbal prin care autoritatea contractantă stabileşte o obligaţie de plată în sarcina beneficiarului, ca 

urmare a neregulilor constatate). 

Următoarele două capitole tratează în detaliu infracţiunile prevăzute de art. 181 (obţinerea pe 

nedrept de fonduri europene) şi art. 182 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 (schimbarea nelegală a 

destinaţiei fondurilor europene), corespunzând fraudei în legătură cu cheltuielile din Convenţia PIF, 

şi, respectiv, infracţiunile prevăzute de art. 183 (diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către 

bugetul general al UE) şi art. 182 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 78/2000 (schimbarea nelegală a 

destinaţiei folosului legal obţinut), corespunzând fraudei în legătură cu veniturile din Convenţia PIF. 
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Capitolul 2. Frauda în legătură cu cheltuielile. Infracţiunile prevăzute de art. 181 şi art. 182 

alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000: 

Pentru înţelegerea expresiei folosite de legiuitor – fonduri din bugetul general al Uniunii 

Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei –, au fost efectuate precizări 

privind noţiunea de buget al Uniunii Europene, modalitatea de finanţare şi execuţia acestuia, expresia 

fiind analizată şi prin raportare la noţiunile de „fonduri europene” şi „fonduri publice naţionale 

aferente fondurilor europene” definite la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din O.U.G. nr. 66/2011. 

Referitor la subiectul activ al infracţiunilor, din analiza practicii judiciare în materie a rezultat 

că, deşi este prin excelenţă subiect activ al infracţiunii prevăzute de art. 181 din Legea nr. 78/2000, 

sunt foarte puţine cauzele în care s-a dispus trimiterea în judecată (şi) a persoanei juridice, de regulă 

aceasta din urmă fiind introdusă în procesul penal ca parte responsabilă civilmente şi obligată, în 

solidar cu inculpatul persoană fizică, în calitate de beneficiar al fondurilor europene, la acoperirea 

prejudiciului cauzat. 

Prejudiciul cauzat prin infracţiunea prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000 este reprezentat 

de toate fondurile obţinute pe nedrept din bugetul general al UE sau din bugetele „asimilate”, şi nu 

doar de „profitul din realizarea investiţiei” şi nu prezintă relevanţă că proiectul finanţat a fost realizat. 

Ca şi în cazul infracţiunii prevăzute de art. 181 din Legea nr. 78/2000, urmarea imediată a infracţiunii 

prevăzute de art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 se produce chiar dacă majoritatea sumelor de 

bani obţinute ca finanţare au fost folosite cu respectarea scopului pentru care au fost acordate. În 

ipoteza în care infracţiunea prevăzută de art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 este comisă în concurs 

cu infracţiunea prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000, cuantumul prejudiciului cauzat în cazul 

fiecăreia dintre ele poate diferi. De exemplu, poate fi schimbată destinaţia doar a unei părţi din sumele 

de bani obţinute pe nedrept sau atât a sumelor de bani obţinute pe nedrept, cât şi a unora obţinute în 

mod legal, iar despăgubirile civile vor consta în suma de bani corespunzătoare celui mai mare 

prejudiciu reţinut dintre cele aferente celor două infracţiuni, şi nu în cea rezultată din totalizarea 

acestora (ceea ce ar echivala cu despăgubirea de două ori a aceluiaşi prejudiciu adus bugetului 

Uniunii). Într-o a treia ipoteză, în care toate sumele de bani a căror destinaţie a fost schimbată sunt 

obţinute legal, infracţiunea prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000 fiind reţinută prin raportare la 

alte fonduri, despăgubirile civile acordate vor rezulta, desigur, din totalizarea prejudiciilor aferente 

celor două infracţiuni.  

Infracţiunea poate avea formă continuată, indiferent de: numărul de contracte de finanţare 

încheiate (în baza unui singur contract de finanţare putând fi efectuate mai multe plăţi, a căror 

destinaţie să fie schimbată), sursele de finanţare (doar bugetul Uniunii Europene sau şi cel naţional), 

modalitatea de accesare a fondurilor europene (ca persoană fizică sau în numele unei persoane 

juridice), forma de participaţie (principală sau secundară), faza de tentativă a unuia/unora dintre actele 

materiale. În ipoteza infracţiunii continuate, caracterul de consecinţe deosebit de grave se stabileşte 
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însumând pagubele materiale cauzate prin toate acţiunile sau inacţiunile prin care se realizează 

elementul material al laturii obiective a infracţiunii (valoarea totală a fondurilor din bugetul general 

al UE sau din bugetele „asimilate”, obţinute pe nedrept sau a căror destinaţie a fost schimbată, după 

caz), indiferent dacă există sau nu constituire de parte civilă pentru întreaga pagubă.  

Modalităţile infracţiunii prevăzute de art. 181 din Legea nr. 78/2000 – atât cele normative 

(incluzând folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false), cât şi, mai ales, cele faptice 

(realizarea obiectivului proiectului finanţat din fonduri europene prin încheierea de contracte având 

ca obiect efectuarea de lucrări, furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii cu nerespectarea 

prevederilor referitoare la achiziţiile publice sau conflictul de interese) – pun problema delimitării 

acesteia de o serie de alte infracţiuni prevăzute de Codul penal. Sub acest aspect, infracţiunea 

prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000: trebuie reţinută cu prioritate, ca normă specială, faţă de 

infracţiunile de înşelăciune, obţinerea ilegală de fonduri sau abuz în serviciu, absoarbe infracţiunile 

de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals ori fals în declaraţii şi poate intra în concurs cu 

infracţiunile de deturnarea licitaţiilor publice, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane 

(„conflictul de interese”), fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual. 

De asemenea, infracţiunea prevăzută de art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 trebuie 

delimitată de o serie de alte infracţiuni. Astfel, se reţine cu prioritate, ca şi normă specială, faţă de 

deturnarea de fonduri, prevăzută de art. 307 C. pen., delapidare, prevăzută de art. 295 C. pen., 

infracţiunea prevăzută de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 sau infracţiunea de abuz în serviciu, 

prevăzută de art. 297 C. pen. Infracţiunea prevăzută de art. 182 din Legea nr. 78/2000 nu este absorbită 

de cea de la art. 181 din acelaşi act normativ, ambele infracţiuni putând fi reţinute în concurs, în cazul 

în care beneficiarul schimbă, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia fondurilor obţinute pe 

nedrept din bugetul UE sau din bugetele „asimilate”. În măsura în care schimbarea destinaţiei 

fondurilor obţinute ca urmare a săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 181 din Legea nr. 78/2000 are 

loc în vreuna dintre modalităţile prevăzute de art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 

finanţării terorismului, infracţiunea prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000 poate fi reţinută în 

concurs cu infracţiunea de spălarea banilor, ce o absoarbe pe cea prevăzută de art. 182 din Legea nr. 

78/2000, cu excepţia modalităţii de la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, care nu poate 

avea acelaşi autor şi, deci, nu poate intra în concurs cu infracţiunea prevăzută de art. 181 din Legea 

nr. 78/2000, ca şi infracţiune din care provin bunurile la care se face referire; în această din urmă 

situaţie se poate reţine însă infracţiunea prevăzută de art. 182 din Legea nr. 78/2000, infracţiune care 

poate avea acelaşi autor cu cea din care provin fondurile „folosite”, a căror destinaţie este schimbată. 

Schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general 

al UE, incriminată la art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, nu trebuie confundată cu schimbarea, 
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fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, prevăzută la art. 182 alin. 

(2) din acelaşi act normativ, art. 182 din Legea nr. 78/2000 prevăzând, de fapt, două infracţiuni (prima 

– un tip de fraudă în materie de cheltuieli, iar cea de-a doua – un tip de fraudă în materie de venituri, 

prevăzute de Convenţia şi, respectiv, de Directiva PIF), şi nu două variante ale aceleiaşi infracţiuni.  

Capitolul 3. Frauda în legătură cu veniturile. Infracţiunile prevăzute de art. 183 şi art. 182 

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 78/2000: 

Având în vedere însă valoarea socială ocrotită (fondurile publice, sub aspectul constituirii sau 

colectării acestora), infracţiunea prevăzută la art. 183 din Legea nr. 78/2000 se apropie foarte mult de 

cele de evaziune fiscală, inclusiv vamală. Având în vedere categoriile de resurse din care este finanţat 

bugetul UE, diminuarea acestora poate fi rezultatul fraudei în materie de taxe vamale, cotizaţii pentru 

producţia de zahăr în interiorul Uniunii şi TVA. Frauda în materie de TVA şi în materie vamală sunt 

calificate, de altfel, ca fraudă „în legătură cu veniturile” UE şi în jurisprudenţa CJUE relevantă.  

La infracţiunea prevăzută de art. 182 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, situaţia premisă este dată 

de existenţa unui folos obţinut legal, după cum se prevede expres, folos a cărui obţinere presupune 

diminuarea – legală – a bugetului general al UE sau a bugetelor „asimilate” şi care să aibă o anumită 

destinaţie, potrivit prevederilor legale, respectiv să fie un beneficiu recunoscut de lege într-un anumit 

scop. Termenul „folos” din expresia „folos legal obţinut” are înţelesul de „beneficiu”, „avantaj” şi nu 

trebuie confundat cu acela de fonduri, bani sau alte bunuri, pe care legiuitorul le-a denumit astfel 

atunci când a urmărit acest lucru. Exemplificând, pornind de la dispoziţiile art. 132 alin. (1) lit. (m) 

din Directiva TVA - Directiva 2006/112/CE (din capitolul intitulat „scutiri pentru anumite activități 

de interes general”, s.n.) – care prevede că este scutită de această taxă „prestarea anumitor servicii 

strâns legate de sport și educația fizică de către organizații fără scop lucrativ persoanelor care practică 

sportul sau educația fizică” –, în cazul în care se înfiinţează un club sportiv fără intenţia reală de a 

funcţiona în acest mod, ci pentru a masca o activitate lucrativă, de prestare servicii (sală de fitness), 

clienţii devenind membri ai clubului, iar cotizaţiile la „club” reprezentând de fapt tarifele pentru 

prestarea acestei activităţi, folosul legal obţinut (constând în scutire) este deturnat de la scopul său. 

De fapt, norma de incriminare de la art. 182 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 sancţionează penal, în 

mod excepţional, un tip de fraudă la lege.  

Infracţiunea de diminuare ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al UE sau 

către bugetele „asimilate” trebuie delimitată de o serie de alte infracţiuni, prevăzute de Codul penal 

sau de legile speciale [art. 270-273 şi art. 275 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal, şi art. 8 

alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 

fiscale]. Astfel, infracţiunea prevăzută de art. 183 din Legea nr. 78/2000: 

- se reţine cu prioritate, ca normă specială, faţă de infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de art. 

244 C. pen.; 
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- este o infracţiune complexă care absoarbe, în conţinutul său concret, infracţiunile de uz de 

fals, fals în declaraţii şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de Codul penal;  

- se reţine, în concurs real, cu infracţiunile de fals material în înscrisuri oficiale şi fals intelectual 

prevăzute de Codul penal, după caz, dacă sunt comise de aceeaşi persoană. 

De asemenea, infracţiunea prevăzută de art. 183 din Legea nr. 78/2000 include în conţinutul ei 

atât contrabanda (dată fiind urmarea imediată), cât şi uzul de fals şi falsul în declaraţii (având în 

vedere elementul material), numai că textul de la art. 183 reprezintă o normă de incriminare generală 

şi subsidiară, faţă de care dispoziţiile art. 270, art. 272 şi art. 273 din Codul vamal au un caracter 

special. 

În mod similar, infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 241/2005, dacă stabilirea cu rea-

credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor a avut ca rezultat obţinerea, fără 

drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de TVA, prin folosirea sau prezentarea de documente 

ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, se poate reţine în concurs cu infracţiunile prevăzute de 

art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, iar cu infracţiunea „generică” prevăzută de art. 183 

din Legea nr. 78/2000 - numai în măsura în care nu este realizat conţinutul infracţiunii de evaziune 

fiscală sau faptele prezintă o autonomie infracţională distinctă, necesitând încadrarea lor şi în 

dispoziţiile art. 183 din Legea nr. 78/2000. 

Aceste interpretări sunt în concordanţă şi cu dispoziţiile art. 325 alin. (2) TFUE, care prevăd 

că, pentru a combate frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, obligaţia statelor 

membre este aceea de a adopta aceleaşi măsuri pe care le adoptă pentru a combate frauda care aduce 

atingere propriilor lor interese financiare, iar normele de incriminare speciale (altele decât cele din 

Legea nr. 78/2000) respectă exigenţele stabilite la nivel european cu privire la limitele de pedeapsă 

şi condiţiile răspunderii penale în materia infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale UE. 

Capitolul 4. Răspunderea penală a şefilor de întreprindere. Infracţiunea prevăzută de art. 

185 din Legea nr. 78/2000: 

În cel de-al patrulea capitol se analizează infracţiunea prevăzută de art. 185 din Legea nr. 

78/2000, prevedere ce transpune dispoziţiile privind răspunderea penală a şefilor de întreprindere din 

Convenţia PIF. Fapta este o formă specială de neglijenţă în serviciu, de care se deosebeşte, în 

principal, prin calitatea specială cerută de lege subiectului activ şi prin condiţia esenţială ataşată laturii 

obiective: are ca rezultat săvârşirea de către o persoană care se află în subordinea subiectului activ şi 

care a acţionat în numele unui operator economic a uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 181 - 

183 din Legea nr. 78/2000 sau săvârşirea unei infracţiuni de corupţie ori de spălare a banilor în 

legătură cu fondurile Uniunii Europene. 

Subiectul activ este calificat, fiind vorba despre directorul, administratorul sau persoana cu 

atribuţii de decizie ori de control în cadrul unui operator economic. Expresia „operator economic” o 
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înlocuieşte pe cea de „agent economic” din forma anterioară modificărilor aduse art. 185 din Legea 

nr. 78/2000 prin art. 79 pct. 15 din Legea nr. 187/2012. Reglementările adoptate în materia achiziţiilor 

publice, a achiziţiilor sectoriale, a concesiunilor de lucrări şi de servicii, mult mai apropiate, ca şi 

conţinut, de cele vizând protecţia intereselor financiare ale UE, definesc „operatorul economic” ca 

fiind „orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de 

astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, 

furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două 

ori mai multe dintre aceste entităţi” [v. art. 3 lit. jj) din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, 

art. 3 lit. ii) din Legea nr. 99/2016, privind achiziţiile sectoriale şi art. 5 lit. x) din Legea nr. 100/2016, 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii]. Aceste dispoziţii ar trebui avute în vedere 

pentru stabilirea subiectului activ al infracţiunii prevăzute de art. 185 din Legea nr. 78/2000. 

Infracţiunea prevăzută de art. 185 din Legea nr. 78/2000 reprezintă o incriminare specială a unei 

forme de participaţie improprie (la infracţiunile enumerate în textul menţionat) nesancţionată potrivit 

dispoziţiilor din partea generală a Codului penal, şi anume modalitatea „culpă cu intenţie”.  

În cazul în care instigatorul sau complicele a prevăzut şi a urmărit sau cel puţin a acceptat 

săvârşirea uneia dintre infracţiunile menţionate la art. 185 din Legea nr. 78/2000, fapta acestuia nu 

constituie participaţie improprie la comiterea infracţiunii prevăzute de art. 185 din Legea nr. 78/2000, 

în condiţiile art. 52 alin. (1) C. pen., ci instigare (dacă activitatea de determinare a vizat şi infracţiunea-

rezultat) sau complicitate la una dintre infracţiunile prevăzute la art. 181 - 183 din Legea nr. 78/2000, 

sau la infracţiunea de corupţie ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Uniunii Europene.  

Faţă de identitatea de formulare folosită de legiuitor la art. 185 din Legea nr. 78/2000 şi la art. 

298 C. pen., trebuie avute în vedere şi cele statuate de Curtea Constituţională cu privire la infracţiunea 

de neglijenţă în serviciu, prin Decizia nr. 518/2017, în sensul că prin sintagma „îndeplinirea ei 

defectuoasă“ trebuie să se înţeleagă „îndeplinirea prin încălcarea legii“, din considerente ce ţin de 

respectarea principiilor clarității și previzibilității legii şi al legalităţii incriminării. Săvârşirea uneia 

dintre infracţiunile menţionate (infracţiunile prevăzute la art. 181 - 183 din Legea nr. 78/2000 sau o 

infracţiune de corupţie ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Uniunii Europene) în condiţiile 

prevăzute de norma de incriminare constituie o condiţie esenţială ataşată elementului material al 

laturii obiective, şi nu urmarea imediată a infracţiunii (care constă în vătămarea sau punerea în pericol 

a obiectului juridic, în speţă a intereselor financiare ale UE).  

Titlul III – „Transpunerea legislaţiei europene referitoare la protecţia intereselor 

financiare ale Uniunii în dreptul penal al statelor membre”: 

Urmăreşte realizarea unei corespondenţe între primele două titluri, prin: stabilirea măsurii în 

care dispoziţiile de drept penal naţional corespund cerinţelor Directivei PIF ca instrument de 

armonizare a legislaţiei penale referitoare la protecţia intereselor financiare ale UE; identificarea 
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implicaţiilor transpunerii acesteia asupra legislaţiei penale a statelor membre, respectiv a 

modificărilor legislative ce se impun a fi efectuate în acest sens.  

Pornind de la conţinutul Directivei PIF, principalele direcţii de armonizare a legislaţiei penale 

a statelor membre cu privire la faptele care aduc atingere intereselor financiare ale UE sunt 

următoarele: incriminarea fraudei și a altor fapte care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii; 

condiţiile răspunderii persoanei fizice şi, respectiv, a persoanei juridice pentru infracțiunile care aduc 

atingere intereselor financiare ale Uniunii; sancțiunile pentru infracțiunile care aduc atingere 

intereselor financiare ale Uniunii aplicabile persoanei fizice şi, respectiv, persoanei juridice; 

termenele de prescripție a răspunderii penale şi a executării pedepsei pentru infracțiunile care aduc 

atingere intereselor financiare ale Uniunii; aplicarea legii penale în spațiu; raportul dintre răspunderea 

penală şi cea administrativă pentru faptele care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. 

Deşi art. 83 TFUE nu permite adoptarea de dispoziţii de drept penal general, prevăzând 

posibilitatea de a stabili doar „norme minime cu privire la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor” 

(care ţin de partea specială a dreptului penal), se observă că principalele direcţii de armonizare sunt 

intrinsec legate de noţiuni ce ţin de partea generală a Codului penal, diferenţele dintre legislaţiile 

statelor membre în această privinţă constituind un obstacol în calea apropierii lor în ce priveşte 

definirea infracţiunilor şi a sancţiunilor. La aceasta se adaugă transpunerea incompletă a prevederilor 

directivelor, de cele mai multe ori sub presiunea expirării termenului prevăzut în acest sens, stabilirea 

greşită a (in)existenţei dispoziţiilor corespondente în dreptul naţional (aceasta având drept consecinţă 

fie o suprapunere, fie un minus de reglementare sau chiar dispoziţii contradictorii), traducerea greşită 

a termenilor sau includerea în legea naţională a unor noţiuni străine de aceasta, ce generează probleme 

de interpretare şi aplicare şi îi afectează previzibilitatea. 

Titlul este structurat, pornind de la categoriile de dispoziţii ale Directivei, pe trei capitole:  

Capitolul 1. Norme referitoare la definirea infracțiunilor. Condiţiile răspunderii penale: 

Infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii sunt sancționate de toate statele 

membre ale UE – exceptând Irlanda, Regatul Unit şi România (unde sunt prevăzute în legi speciale) 

– potrivit Codului penal, prin includerea fie a unor norme ce privesc în mod expres protecția 

intereselor financiare ale UE (Bulgaria, Slovenia, Cehia, Slovacia, Spania, Suedia), fie a unor 

dispoziţii prevăzând că bugetul UE sau fondurile europene sunt asimilate bugetului statului, respectiv 

fondurilor publice naţionale (Germania, Luxemburg, Ungaria, Croaţia, Malta, Cipru, Grecia).  

În România, în anul 2003, frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii 

Europene a fost incriminată la art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, în formele prevăzute la art. 1 din 

Convenția PIF, dispozițiile fiind modificate prin Legea nr. 187/2012, pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în general în sensul micșorării pedepselor. 
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Textele menţionate preiau definiţia fraudei din art. 1 din Convenţia PIF şi, în opinia noastră, 

respectă în esenţă inclusiv exigenţele minime de la art. 3 din Directiva PIF, care, astfel, nu necesită 

transpunere, măsurile impuse – preexistente în dreptul naţional – urmând să rămână în vigoare. Astfel, 

prevederea expresă a fraudei „în legătură cu cheltuielile aferente achiziţiilor”, la art. 3 alin. (2) lit. (b) 

din Directiva PIF, nu presupune o normă de incriminare distinctă în cadrul procesului de transpunere, 

dat fiind că aceste fapte sunt deja incriminate – intrând sub incidenţa dispoziţiilor prevăzute de art. 

181 şi art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, practica judiciară în materie fiind unitară. Situaţia este 

aceeaşi în ceea ce priveşte frauda în legătură cu „veniturile obținute din propriile resurse de TVA”, 

descrisă la art. 3 alin. (2) lit. (d) din Directiva PIF, incriminată la nivel naţional potrivit dispoziţiilor 

art. 8 sau art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, respectiv art. 270 şi art. 272-275 din Codul 

vamal, indiferent de caracterul transfrontalier sau de cuantumul prejudiciului cauzat. Se pot identifica, 

totuşi, unele situaţii în care legea naţională trebuie modificată, situaţii evidenţiate şi în propunerile de 

lege ferenda din concluziile tezei. 

Pentru o mai bună înţelegere a analizei, reglementarea europeană (Convenţia şi Directiva PIF) 

şi dispoziţiile corespondente din legea română au fost prezentate în tabelul comparativ anexă la 

lucrare. 

Cadrul legislativ național privind protecția intereselor financiare ale UE cuprinde, ca și cel 

european, nu numai norme de drept penal, ci și de drept administrativ şi civil, relevantă sub acest din 

urmă aspect fiind O.U.G. nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 

apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora, act normativ în care sunt definite, printre altele, noţiunile de „neregulă” şi de „fraudă”, 

reglementare criticabilă având în vedere definirea (chiar parţial) diferită, la nivel european şi naţional, 

a unor termeni şi expresii în acelaşi domeniu – al protecţiei intereselor financiare ale UE – înţelesul 

termenului „fraudă” folosit de O.U.G. nr. 66/2011 nefiind identic cu cel din Convenţia şi, respectiv, 

Directiva PIF. 

Infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii pot fi reţinute în sarcina unei 

persoane fizice în toate statele membre UE.  

În ceea ce priveşte răspunderea şefilor de întreprindere („heads of business”), prevăzută la art. 

3 din Convenţia PIF, dar lipsind din Directiva PIF, aceasta reprezintă o formă atipică de răspundere 

pentru sistemele de drept continental, fiind prevăzută în legislaţia unor state membre precum Olanda, 

Polonia, Regatul Unit, Slovacia, Germania şi Finlanda. Eliminarea, prin Directiva PIF, a condiţiei 

răspunderii penale a şefilor de întreprindere instituite de Convenţia PIF nu implică, desigur, o 

obligaţie de înlăturare a acestui tip de răspundere în statele membre care o prevăd şi nici o obligaţie 

de dezincriminare a infracţiunii prevăzute de art. 185 din Legea nr. 78/2000, în cazul României. Date 
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fiind însă dificultăţile de interpretare a textului menţionat, cea mai bună soluţie ar fi ca legiuitorul 

român să îl abroge. 

Răspunderea penală a persoanei juridice nu este prevăzută de lege în toate statele membre UE 

(respectiv în Bulgaria, Germania şi Letonia), iar pentru majoritatea statelor care o prevăd – cu 

excepţia Regatului Unit şi a Olandei – aceasta este o instituţie relativ nouă. În dreptul penal român, 

răspunderea penală generală a persoanei juridice a fost reglementată începând din 2006 şi corespunde 

exigenţelor art. 2 alin. (1) lit. (b) din Directiva PIF.  

Capitolul 2. Norme referitoare la definirea sancţiunilor 

În România, legea prevede în cazul persoanelor fizice pedeapsa închisorii pentru toate 

categoriile de infracţiuni menţionate anterior, peste pragul minim de 4 ani, indiferent de cuantumul 

prejudiciului, în cazul infracţiunilor ce corespund fraudei care aduce atingere intereselor financiare 

ale Uniunii, astfel că Directiva PIF nu presupune modificarea legislaţiei naţionale nici în această 

privinţă. 

Sancţiunea aplicabilă persoanei juridice pentru încălcarea dispoziţiilor vizând protecţia 

intereselor financiare ale Uniunii Europene este cu precădere amenda – penală şi/sau administrativă 

(fiscală), în funcţie de calificarea faptei şi de natura juridică a răspunderii reglementate de sistemele 

de drept naţionale ale statelor membre, pe lângă care pot fi luate o serie de alte măsuri. În România, 

pedepsele aplicabile persoanei juridice, prevăzute la art. 136 C. pen., corespund şi acestea exigenţelor 

Directivei PIF. 

Ambele categorii de sancţiuni menţionate anterior trebuie nu numai să îndeplinească cerinţele 

minime prevăzute de Directiva PIF (referitoare la natură şi cuantum), ci şi să aibă un caracter eficace 

(efectiv), proporțional și disuasiv şi să respecte principiul echivalenţei, potrivit art. 325 alin. (2) 

TFUE.  

Capitolul 3. Dispoziţii de drept procesual 

În ceea ce priveşte termenele de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunile care aduc 

atingere intereselor financiare ale Uniunii, importanţa acestora pentru îndeplinirea obligaţiei statelor 

membre de a combate frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii a fost subliniată 

într-o hotărâre relativ recentă a CJUE, în cauza Taricco ş.a. (C-105/14), urmată de hotărârea în cauza 

M.A.S. şi M.B. (C-42/17) - „Taricco bis” -, care a readus în discuţie şi natura juridică a prescripţiei 

răspunderii penale în statele membre: instituţie de drept penal substanţial sau de drept penal 

procesual? 

Directiva PIF nu pune capăt acestor controverse, prevăzând la art. 12 un termen de prescripţie 

a răspunderii penale de minim 5 ani doar în cazul anumitor fapte, iar obligativitatea reglementării 

unor cauze de întrerupere sau suspendare doar în cazul termenelor de prescripţie mai mici de 5 ani. 

Astfel fiind, în absenţa armonizării legislaţiilor naţionale ale statelor membre în materie de 
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prescripţie, soluţia optimă ar fi fost definirea noţiunii de întrerupere a prescripţiei ca fiind o noţiune 

autonomă a dreptului Uniunii. 

Dat fiind că dispoziţiile din legea română referitoare la prescripţia răspunderii penale şi a 

executării pedepsei îndeplinesc exigenţele prevăzute la art. 12 alin. (4) din Directiva PIF, 

implementarea acesteia nu necesită modificarea legislaţiei naţionale.  

Cadrul legislativ național privind protecția intereselor financiare ale UE cuprinde, ca și cel 

european, nu numai norme de drept penal, ci și de drept administrativ şi civil, sistemele naţionale de 

drept ale unor state membre neexcluzând aplicarea atât a unor sancţiuni penale, cât şi a unora 

administrative (fiscale) pentru fapte „identice” sau „în esenţă identice”. Acest lucru a pus în practică 

problema raportului sau a interacţiunii dintre diferitele proceduri ori sancţiuni, inclusiv sub aspectul 

evitării încălcării principiului ne bis in idem. 

Având în vedere dispoziţiile legale aplicabile şi sintetizând jurisprudenţa relevantă a CEDO şi 

CJUE în materie, redate în cuprinsul lucrării, se poate concluziona că protecţia intereselor financiare 

ale UE constituie un obiectiv de interes general de natură să justifice un cumul de proceduri și de 

sancțiuni – administrative şi penale –, care este prevăzut de lege, dar, pentru a nu aduce atingere 

principiului ne bis in idem, acest cumul este condiţionat de principiul proporţionalităţii şi de exisenţa 

unor scopuri complementare ale acestor proceduri și sancțiuni, rolul de a verifica îndeplinirea acestor 

condiţii revenind de fiecare dată instanței naționale. 

 

CONCLUZII 

Competența de legiferare în materia dreptului penal la nivel european a cunoscut o evoluţie 

constantă, pornind de la recunoaşterea sa de către Curtea de la Luxemburg, pe cale jurisprudenţială, 

şi continuând cu prevederea expresă – din ce în ce mai extins – în Tratate şi, subsecvent, în actele de 

drept derivat al Uniunii. 

Însă, cu toate că mecanismul decizional și instrumentul juridic prevăzute de Tratate ar trebui să 

reprezinte factori care să favorizeze armonizarea legislației în materie penală la nivelul UE, conferind 

„legitimitate democratică” actului adoptat și, respectiv, lăsând la aprecierea statelor membre forma şi 

mijloacele de transpunere, există riscul ca în practică acestea să se transforme în factori frenatori.  

În cadrul operaţiunii de transpunere a prevederilor Convenţiei PIF, legiuitorul român a optat 

pentru redarea fidelă, în dispoziţiile art. 181 - art. 183 din Legea nr. 78/2000, a elementelor definiţiei 

fraudei de la art. 1 din Convenţia PIF, infracţiunile fiind însă sistematizate diferit, şi nu în funcţie de 

cele două categorii de fraudă prevăzute în Convenţie (în materie de cheltuieli şi, respectiv, în materie 

de venituri). 

  



19 

În acest sens, propunerile de lege ferenda pe care înţelegem să le formulăm sunt următoarele: 

În cazul infracţiunii prevăzute de art. 181 din Legea nr. 78/2000: 

- introducerea la art. 181 din Legea nr. 78/2000 a unui nou alineat, care să prevadă că „sunt 

asimilate fondurilor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele „asimilate” fondurile 

publice naţionale aferente fondurilor europene, utilizate pentru asigurarea cofinanţării, plata 

prefinanţării, înlocuirea fondurilor europene în situaţia indisponibilităţii/sistării temporare a plăţii 

acestor fonduri, completarea fondurilor europene în vederea finalizării proiectelor”, pentru a nu se 

mai pune problema concursului cu infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri, prevăzută de art. 306 

C. pen.; 

- modificarea art. 181 din Legea nr. 78/2000 în sensul că infracţiunea are ca rezultat obţinerea 

pe nedrept, din bugetul UE sau din bugetele „asimilate”, nu numai de „fonduri”, ci şi de „alte bunuri”, 

pentru a corespunde termenului „active” nou-introdus prin Directiva PIF; 

- modificarea art. 181 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, în sensul că omisiunea incriminată aici se 

referă la „datele care trebuiau comunicate”, şi nu la „datele cerute potrivit legii”. 

În cazul infracţiunii prevăzute de art. 182 din Legea nr. 78/2000, în mod similar: 

- introducerea la art. 182 din Legea nr. 78/2000 a unui nou alineat, care să prevadă că „sunt 

asimilate fondurilor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta 

ori în numele ei fondurile publice naţionale aferente fondurilor europene, utilizate pentru asigurarea 

cofinanţării, plata prefinanţării, înlocuirea fondurilor europene în situaţia indisponibilităţii/sistării 

temporare a plăţii acestor fonduri, completarea fondurilor europene în vederea finalizării proiectelor”, 

pentru a nu se mai pune problema concursului cu infracţiunea de deturnare de fonduri, prevăzută de 

art. 307 C. pen.; 

- modificarea dispoziţiei de la art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, în sensul că infracţiunea 

constă în „schimbarea, fără drept, a destinaţiei fondurilor” sau, pur şi simplu, „schimbarea destinaţiei 

fondurilor” obţinute din bugetul UE sau din bugetele „asimilate”; aceasta, întrucât sintagma „fără 

respectarea prevederilor legale”, interpretată strict, nu permite sancţionarea încălcării dispoziţiilor 

privind destinaţia fondurilor din contractul sau acordul de finanţare şi limitează astfel în mod 

semnificativ sfera faptelor sancţionate potrivit textului de lege menţionat, nerespectând nici 

exigenţele art. 1 alin. (1) lit. a) par. 3 din Convenţia PIF, care defineşte frauda ca fiind, printre altele, 

„deturnarea (...) în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate iniţial” a fondurilor europene; 

- incriminarea, la art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, nu numai a schimbării destinaţiei 

fondurilor, dar şi a schimbării destinaţiei bunurilor obţinute, dat fiind termenul de „active”, nou-

introdus prin Directiva PIF;  

- prevederea infracţiunii de la art. 182 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 ca modalitate alternativă 

la infracţiunea prevăzută de art. 183 din Legea nr 78/2000 sau într-un articol separat, infracţiunile 
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prevăzute de cele două alineate ale art. 182 din Lege fiind distincte, şi nu două modalităţi diferite ale 

aceleiaşi infracţiuni; 

- modificarea alin. (3) al art. 182 din Legea nr. 78/2000, în sensul că dispoziţiile sale se referă 

doar la forma tip a infracţiunii prevăzute de art. 182 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, şi nu şi la cea 

prevăzută de alin. (1) din acelaşi text, întrucât, spre deosebire de Convenţia PIF, în cazul formei de 

fraudă incriminată la art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 Directiva nu condiţionează incriminarea 

de producerea vreunui rezultat, ca în cazul celorlalte fapte;  

- definiţia infracţiunii prevăzute de art. 182 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 ar trebui să constea 

în „folosirea necorespunzătoare a unui avantaj sau beneficiu legal obținut”, dacă fapta are ca rezultat 

diminuarea ilegală a resurselor din bugetul UE sau din bugetele „asimilate”, pentru a corespunde 

sensului din Convenţie şi celui din Directiva PIF şi pentru a preveni erorile de interpretare a textului 

legal. 

În cazul infracţiunii prevăzute de art. 183 din Legea nr. 78/2000: 

- prevederea infracţiunii de la art. 182 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 ca modalitate alternativă 

la infracţiunea prevăzută de art. 183 din Legea nr. 78/2000, după cum am arătat anterior (reunirea 

fraudei în materie de venituri prevăzută în art. 1 din Convenţia PIF într-un singur articol), în cazul în 

care nu se optează pentru prevederea sa într-un articol separat; 

- modificarea art. 183 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, în sensul că omisiunea incriminată se 

referă la „datele care trebuiau comunicate”, şi nu la „datele cerute potrivit legii”; 

- reglementarea caracterului subsidiar al infracţiunii de la art. 183 din Legea nr. 78/2000, prin 

introducerea unui nou alineat la art. 183 din Legea nr. 78/2000, care să prevadă că „dacă faptele 

prevăzute în prezentul articol constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracţiuni mai 

grave, acestea se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile stabilite în aceste legi”; s-ar evita astfel şi 

încălcarea dispoziţiilor art. 325 alin. (2) TFUE, care obligă statele membre la o protecţie a intereselor 

financiare ale UE echivalentă cu cea a intereselor financiare naţionale. 

În cazul infracţiunii prevăzute de art. 185 din Legea nr. 78/2000: 

- abrogarea în integralitate a textului sau, cel puţin: 

-  stabilirea înţelesului expresiei „operator economic” din cuprinsul normei de incriminare, prin 

preluarea definiţiei date de legiuitor în materia achiziţiilor publice: „orice persoană fizică sau juridică, 

de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit 

pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, 

inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi”; 

- înlocuirea sintagmei „îndeplinirea ei defectuoasă“ cu „îndeplinirea prin încălcarea legii“, din 

considerente ce ţin de respectarea principiilor clarității și previzibilității legii şi al legalităţii 
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incriminării, în acord cu cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 518/2017 cu privire 

la infracţiunea de neglijenţă în serviciu. 

Sub aspect procesual: 

- instituirea unei dispoziţii speciale – fie în legea privind unele măsuri pentru aplicarea de către 

România a Regulamentului de instituire a Parchetului European, fie prin modificarea art. 36 alin. (1) 

lit. c) C. proc. pen. –, dispoziţie potrivit căreia tribunalul judecă în primă instanţă şi „infracţiunile cu 

privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Parchetul European (EPPO), dacă nu sunt 

date prin lege în competenţa altor instanţe ierarhic superioare”; 

- introducerea, la art. 367 C. proc. pen., a unei dispoziții care să permită suspendarea judecății 

în procesul penal în cazul sesizării CJUE cu cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare şi 

reglementarea unei proceduri în acest sens. 

Analiza sistemului normativ rezultat prin efortul legiuitorului român în domeniul protecţiei 

intereselor financiare ale Uniunii Europene (şi nu numai), relevă atât aspecte pozitive (respectarea în 

general a normelor minime privind definirea infracţiunilor şi a sancţiunilor, prescripţia sau condiţiile 

răspunderii persoanei juridice), cât şi unele elemente care necesită reevaluare şi reconsiderare 

(suprapunerea dispoziţiilor de incriminare a fraudei în materie de venituri, răspunderea conducătorilor 

/şefilor de întreprindere, lipsa unei forme alternative de răspundere pentru faptele de o gravitate 

redusă sau comise din culpă). 

Rămâne de văzut dacă, şi în ce măsură, rezultatele cercetării, astfel cum au fost rezumate în 

concluziile tezei, vor fi confirmate de continuarea procesului de legiferare în materie penală prin acte 

de drept al Uniunii şi de jurisprudenţa Curţii de la Luxemburg, de modificările aduse dispoziţiilor de 

drept naţional, ca şi de evoluţia practicii judiciare în materie sau de rapoartele de evaluare a gradului 

în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma Directivei PIF. Acestea pot 

contura obiectul unei viitoare cercetări, având în vedere că este vorba de un proces în plină 

desfăşurare. 


