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PROCES VERBAL 
 

asupra propunerii de Directiv� a  Parlamentului European �i a Consiliului 
privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale 

Uniunii prin intermediul dreptului penal 
 

 
 
 

In conformitate cu Hot�rârea Biroului Permanent al Camerei Deputa�ilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru �i mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor na�ionale, 
Comisia pentru buget, finan�e �i b�nci a fost sesizat�, în data de 26.10.2011 pentru 
verificarea conform�rii cu principiului subsidiarit��ii a propunerii de Directiv� a  
Parlamentului European �i a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate 
împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal 
,E40/2012-s - COM (2011)363. 
 

Propunerea se întemeiaz� pe articolul 325 alineatul (4) din Tratatul privind 
func�ionarea Uniunii Europene. 

La articolul 325 se stabile�te competen�a UE de a adopta m�surile necesare 
„care descurajeaz�” în domeniul prevenirii �i combaterii fraudei �i a altor activit��i 
ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. La articolul 325 
alineatul (4) se prevede procedura legislativ� de adoptare a m�surilor necesare pentru 
a oferi o protec�ie efectiv� �i echivalent�. Se prevede, de asemenea, un temei juridic 



pentru elaborarea �i adoptarea de legi cu privire la fraude �i orice alte activit��i ilegale 
care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii în domeniul prevenirii �i 
combaterii fraudei. În acest context, no�iunea de fraud� trebuie în�eleas� în sens larg, 
în defini�ia sa intrând �i anumite infrac�iuni conexe. 

Scopul articolului 325 este de a proteja interesul unic pentru care a fost 
elaborat� aceast� politic� prioritar�, �i anume fondurile publice ale Uniunii, indiferent 
dac� este vorba de venituri sau cheltuieli.  

Prezenta propunere înlocuie�te propunerea de directiv� privind protec�ia 
penal� a intereselor financiare ale Comunit��ii. 

Astfel, se consider� c� este nevoie de o ac�iune a Uniunii deoarece interesele 
financiare ale UE se refer� la active �i pasive gestionate de c�tre UE sau în numele 
acesteia. Întrucât, prin natura lor, sunt plasate la nivelul UE, acestea nu pot fi 
protejate, în mod normal, de c�tre statele membre în mod individual. Lupta antifraud� 
este o responsabilitate partajat� a UE �i a statelor membre. UE este cea mai în m�sur� 
s� evalueze ce m�suri sunt necesare �i propor�ionale în vederea protej�rii intereselor 
sale financiare, �inând seama de normele specifice ale UE care se aplic� în acest 
domeniu. Acest lucru se aplic�, de asemenea, în m�sura în care dispozi�iile de drept 
penal de protejare a intereselor financiare ale UE trebuie s� fie armonizate. Numai 
UE este în m�sur� s� se creeze un nivel de protec�ie echivalent� prin norme 
obligatorii care s� aib� efect în toate statele membre �i, prin urmare, s� creeze un 
cadru juridic care s� contribuie la dep��irea punctelor slabe ale situa�iei actuale. 

  Fa�� de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finan�e �i b�nci, în �edin�a din 
data de 19.09.2012,  a hot�rât, cu majoritatea membrilor  prezen�i la dezbatere, c� 
propunerea este conform� cu principiul subsidiarit��ii. 
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