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1. INTRODUCERE

1.

14 iunie 2019 a României („ÎCCJ

ÎCCJ

2.

introduse în termenu

ÎCCJ într-

3.

ÎCCJ a confirmat în apel condamnarea 

bugetul 

articolul 325 din (TFUE)

ÎCCJ din perspectiva 

articolului 47

continuare „carta”).

4. -o serie de cereri de decizii preliminare referitoare la 

cauzele C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19, C-379/19 -397/19.

articolul 325 47

decizia ÎCCJ.
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2.

5. 5 iunie 2018,

ÎCCJ a respins apelurile declarate împotriva 

28 martie 2017 de ÎCCJ

ju

6.

comportamentele incriminate t

a sumelor afectate de faptele de evaziune au 

constat în TVA.

7. La 7 noiembrie 2018

completurilor ÎCCJ 7

noiembrie 2018”)1. Aceste completuri au

apelurile

24 din Legea nr. 304/2004

continuare „Legea nr. 304/2004 e uri au

din Parlamentul României, 

membrii din România în Parlamentul European, membrii guvernului, 

ÎCCJ ÎCCJ), în conformitate cu articolul 40

din Legea nr. 135/2010

8. În decizia din 7 noiembrie 2018 -

ul-ministru al Guvernului 

1 Decizia nr. 685 din 7 noiembrie 2018
nr. 1021 din 29 noiembrie 2018 în limba 

, a acestei decizii, pe care a primit-
(anexa 1).
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ÎCCJ. Primul-ministru a

255/2013

2018

cadrul ÎCCJ

regulamentul s intern, ÎCCJ

sau 

i patru 

membri. Primul-ministru ÎCCJ

-

9. În decizia din 7 noiembrie 2018, Curtea 

ÎCCJ], pe 

ÎCCJ 3/2014, potrivit 

4 din cei 5 membri ai 

Completurilor de 5 32 din [Legea nr. 

304/2004 2 din decizia de trimitere).

10. Curtea 

de ÎCCJ În opinia Cur e

just

11. 7 noiembrie 2018

147

alineatul (4

23 din decizia de trimitere).
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12. Ca urmare a deciziei din 7 noiembrie 2018 ÎCCJ

în anu 5 iunie 2018 a completului

cadrul ÎCCJ

p

termenul aplicabil (de 30 -

fost com 2, 3 14 din decizia de trimitere).

13. ÎCCJ, decizia din 7 noiembrie 2018 poate avea ca 

rile de cinci 

-un

parte, chiar 

48 din decizia 

de trimitere). ÎCCJ

sa unor motive 

cauzele respective” (ibidem, punctul 49).

14. are nevoie de o decizie 

1) Articolul 19 alineatul (1 325
alineatul (1 1
alineatul (1) li 2 alineatul (1
în temeiul articolului K.3 din TUE, privind protejarea intereselor financiare ale 

-un interval de timp?

2) Articolul 47 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii
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organ exte

potrivit dreptului intern?

3
i

-

3. CADRUL JURIDIC

A. Dreptul Uniunii Europene

15. Potrivit articolului 19 alineatul (1 Tratatul privind Uniunea 

TUE)

Uniunii”.

16. În conformitate cu articolul 325 alineatul (1

care descu

17. Articolul 1 alineatul (1
2

– utilizar

acestora;

2 JO C 316, 27.11.1995, p. 49, 19/vol. 12, p. 51
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–

– deturnarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate 

–

sau în numele acestora;

[…]”.

18. Articolul 2 alineatul (1

„
1

1 alineatul (1) sau tentativele de astfel 

disuasive,
-

fiecare stat membr
mare de 50 000 [euro].”

19. 47 din c

„1

2 -un termen 

în prealabil prin lege. […]”

B.

20.

21. În conformitate cu articolul 426 alineatul (1

„[î]mpotriva
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a existat un caz de incompatibilitate […]”.

22. Potrivit articolului 431 alineatul (2) din Codul

art[icolul] 426

23. În conformitate cu articolul 432 alineatul (1

24. 28 alineatele (1) din 

„1. În cadrul e de 5

[…]

4. Completele de 5
”

25. În conformitate cu articolul 29 alineatul (1 ,

„În scopul stabilirii completurilor de 5

4
câte 5
pentru fiecare complet.”

26.

27. 426 din Codul de 

428
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„(1 . 426 lit. -(h) 
30

de apel.

(2 . 426 lit.
”

28. ratione personae completurilor 

ÎCCJ 40

alineatul (1)

„

.”

29. 31 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 304/2004 prevede 

„

3 ”

30. De asemenea, articolul 24 alineatul (1) din Legea nr. 304/2004

„Completele de 5
a

5

”

31. La data ii ÎCCJ din 5 iunie 2018, articolul 32 din Legea nr. 

304/2004

cadrul ÎCCJ uprins:

„(1
5
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(2
complete de 5

(3 alin. (2

(4) Colegiul de conducere al 
compunerea completelor de 5

. Schimbarea membrilor 
l, pe baza criteriilor obiective stabilite de 

.

(5) Completul de 5
, atunci când acesta face parte din complet, 

potrivit alin. (4
caz.

(6 . (1 2) vor fi 
repartizate aleatoriu în sistem informatizat.”

32. 207 din 20 iulie 2018

ÎCCJ în anulare din litigiul

principal), articolul 32 din Legea nr. 304/2004 arele:

„(1

compunerea completurilor de 5

(2 5
.

(3 5

(4

2 . Schimbarea membrilor 
completurilor se

.

(5) Completul de 5 e
, de unul dintre cei 2

. (4).
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(6
completurile de 5

(7 5
aleatoriu în sistem informatizat.”

33. P la articolul 154 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal”)

„(1

a) 15 ani, când le
20 de ani;

b) 10
mai mare de 10 20 de ani;

c) 8
mare de 5 10 ani; 

d) 5
5 ani; 

e) 3
a.

(2

(3

(4 e, al celor de trafic 

de împlinirea 
”

34.

articolul 155 din Codul penal :
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„(1) Cursul termenului pr

(2

(3

(4 . 154
socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.

(5) Admiterea în principiu a cererii de 
”

35.

„Articolul 142

(1

(2
mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. 

(3
tele României. 

(4
3 ani. 

(5 3 în 
3

Articolul 143

18 ani în activitatea 

Articolul 144

juridic superior. 

Articolul 145

tarea mandatului lor 

Articolul 146
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[…]

Camere, a primului-
Magistraturii; 

[…]

Articolul 147

[…]

(4

viitor.”

4.

36.

articolul 19 alineatul (1) din TUE, articolul 325 alineatul (1) din TFUE, articolul 1

alineatul (1 2 alineatul (1

temeiul articolului K.3 din TUE, privind protejarea intereselor financiare ale 

decizi -

37. Comisia va analiza

despre Curtea Constitu
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38.

articolul 325 din TFUE. Într- PIF nu

fac decât acestor 

dreptul primar.

39. În ceea ce p 19 alineatul (1

,

din statele membre, 

ca referindu-se în mo

19 alineatul (1) al doilea paragraf din TFUE ar putea fi 

a intereselor Uniunii în fa

cu cel al articolului 325 din TFUE. În schimb, articolul 19 alineatul (1) al doilea 

40. În c

analizei articolului 325 TFUE decât în mod independent.

41. În al treilea rând, Comisia consid

aplicare al dreptului Uniunii.

42. Astfel, pe de o parte, c

9-11

(UE) 2017/1371

Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
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intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal3 tentativele

(articolul 2 alineatul (1) din 

5 din Directiva 2017/1371).

43. parte

„întrucât resursele proprii 

ale Uniunii cuprind printre altele […] veniturile din aplicarea unei cote uniforme a 

bazelor armonizate de evaluare a TVA-

resurselor TVA cores
4

din articolul 310 alineatul (1

bugetare trebuie 

prin adaptarea cheltuielilor5. Prin urmare, interesele financiare ale Uniunii sunt 

44.

50 000 2

alineatul (1

e management al fondurilor 

al României a fost de 8 116 800 RON. Frauda în materie de TVA a fost de 

388 103 54 402 RON (punctele 11 12 din decizia de trimitere).

45. a

putea avea ca rezultat ineficacitatea ei intereselor financiare ale Uniunii, 

3 JO L 198 din 28 iulie 2017, paginile 29-41.
4 26 februarie 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105,

punctul 26.
5 15 noiembrie 2005, Comisia/Danemarca, C-392/02, EU:C:2005:683,

punctul 54.
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articolului 325 alineatul (1) TFUE.

46. Articolul 325 alineatul (1

6.

47.

2006/112 325 TFUE, uni penale pot 

”7

aplice, mutatis mutandis

afectat bugetul Uniunii.

48. 2

alineatul (1

libertate”8.

49.

Taricco

6 325 alineatul (2

aduce atingere propriilor lor interese financiare” 

7 8 septembrie 2015, Taricco, C-105/14, EU:C:2015:555, punctul 39,

Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punctul 34
8 40.
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atingere intereselor financiare ale Uniunii”9.

50. r

-

lte 

-ar reveni 

e
10.

51. Taricco, articolul 325 alineatul (1) TFUE se 

asive într-

intereselor financiare ale Uniunii Europene11

sta

325

alineatul (1) din TFUE12

c ate13.

52.

articolul 325 alineatul (1

e

-

articolul 325 alineatul (1

9 44.
10 47 49.
11 8 septembrie 2015, Taricco, C-105/14, EU:C:2015:555, primul punct al 

8 septembrie 2015 -
612/15, EU:C:2018:392.

12 5 decembrie 2017 -42/17, EU:C:2017:936, punctul 
41

13 17 ianuarie 2019, Dzivev, C-310/16, EU:C:2019:30, punctul 33.



18

53. Or

54.

numai prospective. Astfel cum s-a amintit la punctul 11

te 

viitoare”, în care ÎCCJ va avea, de asemenea, posibilitatea de a-

niciunu

325 alineatul (1) din TFUE.

55.

30

27

iar

drul ÎCCJ

7 noiembrie 2018

e limitat de cazuri.

56.

abandonare a procedurii, ci la deschiderea unei noi proceduri de rejudecare a 

57.

154 i 155

din Codul penal român (reprodus la punctele 33 34 de mai sus) pare destul de 

Taricco M.A.S.

de p
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perioadei (articolul 155 alineatul (4))

la aplicarea unei pedepse cu închisoarea de la 1 la 5

întreruperi) a procedurii ar putea atinge 10

5 la 10

fi de 16

58.

289, 291 297

nr. 241/2005

-

8 ani, care, cu întreruperi, s- 16

principiu, 2026-2027

perioada 2010-2011). În principiu, astfel de termene par suficiente pentru a permite 

rejudecarea apelului.

59. risc de 

5 ÎCCJ compus în mod 

tor, în urma deciziei din 7 noiembrie 2018

60. mutatis mutandis

19 alineatul (1) al 

doilea paragraf din T

-

30 de 

zile nu era împlinit.

61. Înainte de a-

7 noiembrie 2018, în încercarea de a nu aduce atingere 

cu articolul 147 alineatul (4
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oducere a 

30 de zile, s-a scurs deja.

62.

în anulare, de 30 de zile, s-

7 noiembrie 2018, ar putea pune probleme din perspectiva articolului 325

alineatul (1) TFUE. Într-

rile 2014. Acest 

-

financiare ale Uniunii. În România a fost 

a Guvernului

extraordinare.

63.

19 alineatul (1) din TUE, 

articolul 325 alineatul (1) din TFUE, articolul 1 alineatul (1

articolul 2 alineatul (1 3 din TUE, 

-

A doua întreb

64.

ÎCCJ din perspectiva 

re

articolul 19 alineatul (1) din TUE, interpretat din perspectiva articolului 47 din 
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c

în urma

proc

65. Articolul 19 alineatul (1) din TUE, interpretat în lumina articolului 47 din c

a

articolul 325 -a explicat deja, unele dintre 

atingere intereselor financiare ale Uniunii.

66.

-

44

din decizia de trimitere).

67. Pentru o ÎCCJ

conformi 47 din c

68. Articolele 142-147

69.

articolul 19 alineatul (1) din TUE, interpretat din perspectiva articolului 47 din 

c 142
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nu 

3 ani. Potrivit articolului 143

18

144

articolul 145.

70.

cinci ÎCCJ, Curtea Consti

articolul 47 din c

71. , de asemenea,

146

primului- al Magistraturii”. Comisia 

116-137

ului-ministru

urma 

.

72. nu a dat deciziei sale decât un 

efect prospectiv, în conformitate cu limitele stabilite la articolul 147 alineatul (4) din 
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73.

32 din Legea nr. 304/2004 elaborate de 

74.

19

alineatul (1) din TUE, interpretat din perspectiva articolului 47 din c se 

opune 

în urma unei proceduri care a fo

75.

apl

-

obligatorie î

76.

.

77.
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Uniunii pe teritoriul acestui stat14.

78. De asemenea, reiese dintr-

15.

5. CONCLUZII

79. Având în vedere toate consi

:

1
articolul 19 alineatul (1) din TUE, articolul 325 alineatul (1) din TFUE, 
articolul 1 alineatul (1 2 alineatul (1) din 

3 din TUE, privind protejarea 

securit -a

definitive.

2 19 alineatul (1) din TUE, 
interpretat din perspectiva articolului 47 din c

în urma

Hannes KRÄMER Martin WASMEIER

Julio BAQUERO CRUZ Ion ROGALSKI

14 A se vedea, ex multis -399/11, EU:C:2013:107, punctul 59
cauza Winner Wetten, C-409/06, EU:C:2010:503, punctul 61.

15 -409/06, EU:C:2010:503, punctul 55.




