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UNIUNII EUROPENE

SCRISE

prezentate, în temeiul articolului 23 al doilea paragraf din Protocolul privind Statutul 

on 

domiciliul ales la Serviciul Juridic, Greffe contentieux, BERL 1/169, 1049 Bruxelles, 
acceptând comunicarea prin intermediul e-

în cauza C-840/19

,

e

– N.C., împotriva 

(TUE), a articolului
(TFUE), a articolului 47 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

71 privind combaterea fraudelor 
îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal. 
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1. INTRODUCERE 

1. Prin 

Cur
1

2. În conformitate cu decizia de trimitere, d

-

timp, de completele

impunitate, într-

2.

3. let de 

-

bugetul Uniunii.

1

2 Punctul 88 din decizia de trimitere.
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4.

erspectiva 

continuare „carta”).

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

-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-547/19, C-355/19, 

C-357/19, C-379/19, C- -

6.

-357/19 
3 privind completurile de cinci 

-357/19 la data 

de 23 august 2019. Acestea sunt pertinente în ceea ce

-

semenea, foarte 

-

3
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2. PRELIMINARE

7.

dispunându-
4

8.

perioada 2013-2014.5

9.

–

-se 

iar condamnarea la pedeapsa 

10.

2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 1021 din 29 noiembrie 2018, privind 

completurile de cinci

–

11.

-

4 Decizia de 
5 Ibidem, punctul 6. 



5

12.

–

anulare.

13.

articolul 24 din Legea nr. 30

304/2004”). La rândul 

14.

3

15.

nr. 161/2003, prin care s-a modificat articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 78/2000 
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6

- tei puteri în stat.

16.

ializate în cadrul acestei 

alineatul (1) din Legea nr. 78/2000, astfel cum a fost modif

nr.

7.

8”.

17.

9

10

autoritate de lucru judecat11

cazuril

6 -292 din Codul 
-13 din legea 

7

8 Ibid., punctul 167.
9 Ibid., punctul 168.
10 Ibid., punctul 169.
11 Ibid., punctul 171.
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Legea nr. 161/200312.

18.

[Înalta Curte] a 

29 alineatul (1) din Legea 

nr. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 161/200313”.

19.

condu

tuite potrivit articolului 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, astfel cum a fost 

modificat prin Legea nr. 161/2003”14.

20.

co

12 Ibid., punctul 170.
13 e.
14
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putea aplica pentru trecut15

ost 

21. -

r financiare ale Uniunii16

„procedurile judiciare s-

-se deja într-

-

proces.”17

22.

preliminare:

alin. (1) din Tratatul privi

2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale 
Uniunii prin mijloace de drept penal, adopt

e trimiterea spre 
-

spec -au compus?

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul 

15

16 A se vedea punctul 2 din preze
17 Punctul 60 din decizia de trimitere.



9

-o sesizare vizând un conflict

3. CADRUL JURIDIC

A. Dreptul Uniunii

23.

24.

„

-un termen 

în prealabil prin lege. […]”

25. În conformitate cu articolul 325 alineatul (1) din TFUE, „Uniunea

B.

26.

„Articolul 142
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mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. 

(5) Curtea Cons

Articolul 143

Articolul 144

juridic superior. 

Articolul 145

Articolul 146

[…]

Camere, a primului-
Magistraturii; 

[…]

Articolul 147

[…]

viitor.”

27. a) din Legea nr. 78/2000 pentru 
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„Art. 5. – (1) 
la art. 289-292 din Codul penal, inclusiv atunci când acestea sunt 

art.308 din Codul penal.

[…]

Art. 6. – art. 289 din Codul penal, dare 
art. 290 din 

art. 291 art. 292 din 

art. 308

Art. 7. –
care:

a)

[…] 

treime.”

28. În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 78/2000, astfel cum a fost 

e specializate”.

29.

imposibilitate de 

30. ratione personae
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31.

ur

„ ele

”

32. Articolul 24 alineatul (1) din Legea nr. 304/2004 prevede, printre altele, 

„Completele

în apel de completele

”

33.

Legea nr. 71/2011, prevede:

complete

acestora.”

34. Articolul 291 – privind Codul penal, 

prevede urm

„(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, 

închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) 
”
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35.

de la data 

initiv produs.

”

36. ntate la 

articolul 155 din Codul penal:

(3) Întreruperea cu

fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.
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4.

4.1.

37. Prin 

opune unei dec

cauzele, aflate în calea de atac a apelului, spre rejudecare, în 

38. -

-a doua î

organ „exterior puterii judiciare”. Aceasta este un organ cu ca

39.

protejarea intereselor 
18

5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare 

ale Uniunii prin intermediul dreptului penal19

dis

18 JO C
19 OJ L 198, din 28 iulie 2017, paginile 29-41.
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devin

40.

ca referindu-s

articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din TFUE ar putea fi interpretat în sensul 

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

-a doua întrebare 

41.

punctul 8 de mai sus).

42. in 3 iulie 

43.

20.

20 Întrebare
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44.

indispensabile pentru a
21

mutatis mutandis

ecte asupra bugetului Uniunii.

45.

alineatul

tingere intereselor 

libertate”22.

46.

e intereselor financiare ale 

Uniunii”23.

47.

-

-ar reveni 

24.

ingere propriilor lor interese financiare” 

21 -105/14, EU:C:2015:555, punctul 39. A 

22

23

24
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48. Prin urmare, articolul 325 alineatul (1) TFUE 

-

Uniunii Europene25

care ar aduce atingere caracterului efectiv impus de articolul 325 alineatul (1) din 

TFUE26

enerale ale dreptului 

Uniunii27.

49.

la impunitate într-

cuvinte, articolul 325 alineatul (1) din TFUE nu impune ca fiecare caz individual de 

descurajare prin 

dreptului Uniunii.

50.

3

25 -105/14, EU:C:2015:555, primul punct al 

EU:C:2018:392.
26 -42/17, EU:C:2017:936, punctul 

27 -310/16, EU:C:2019:30, punctul 33.
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51.

olul 325 alineatul (1) din TFUE, întrucât cauzele vor putea 

52.

53. -357/19, care se referea, aparent, la un 

22 lucru judecat. Cu alte 

rejudecate.

54.

auze care ar putea viza în mod specific 

interesele financiare ale Uniunii.

55.

56.
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de lucru judecat.

57.

în ca

2016-2018

-
28.

58.

persoane sau c

toate

sistemice.

59.

t

va oferi în continuare câteva elemente de apreciere.

28

-un total de 170 



20

60.

punctele 35

36 de mai sus

rea unei pedepse cu închisoarea de la 1 la 

61.

62.

C-

aceas

motiv, este ne

deja într-o

63. -811/19, în care 

fi exclus un risc real de 

s- ani. Acest termen, cu 

2029-2030

perioada 2013- procedurile judiciare s-au 

-
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punctul 21 de mai sus

prelungire a procedurii jud , fie la rejudecarea cauzei 

64.

durata relativ mai a procedurii judiciare. Cu 

toate acestea, în dosare mai complexe, de exemplu în cele 

-

811/19), duratele mai mari (în

exemplu

tfel de risc 

judecarea apelului ajunsese deja într-

iulie 2019.

65.

66.

-

articolul 325 alineatul (1) din TFUE, ar respecta drepturile fundamentale conferite 
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unii în sensul 

articolului 29. Într-

ale persoanelor acuzate30.

67. ar fi cel consacrat la articolul 47 din 

-a doua întrebar

68.

ar

31.

69.

-
32. Tot potrivit acestei jur

29

30

31 -Vasile Cruduleci, 

32 Lavents împotriva Letoniei, nr. 58442/00, 28 noiembrie 2002, punctul 114.
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33

34. În plus, 

35.

70.

revine în primul rând 

36

-

37. În 

33

ri Ástráðsson 
împotriva Islandei, cererea nr. 26374/18, 12 martie 2019, punctul 98.

34 DMD Group, A.S. împotriva Slovaciei, nr. 19334/03, 5 octombrie 2010, punctul 59.
35 Guðmundur Andri Ástráðsson împotriva Islandei, cererea nr. 26374/18, 12 martie 2019, punctul 98.
36 Ibid., punctul 100.
37 Ibid., punctul 102.
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-

data faptelor”38.

71. -o la punctele 69 70 este 

mutatis mutandis, într-

ale Uniunii.

72.

73.

74.

nr.

constituie complete

mului judiciar. 

-

cazul acestei 

38 Ibid., punctul 103.
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75.

rganizarea acestei 

azul 

76. În al treilea rând, exam

-a bazat pe o 

77.

nui risc ca alte organe ale statului, 

-un mod nejustificat care ar 

-

data faptelor. Într-

78.

-a mai înregistrat 
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completurile sale de 

specializate în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 78/2000, 

punctul 

-

într-

sistemului judiciar.

79. Înainte de a-

linieze, astfel cum a procedat în cadrul cauzei C-

conform

80.

sublinieze 

Într-

-

re intereselor financiare ale Uniunii.

81.

alineatul (1) din TFUE nu s
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intereselor financiare ale Uniunii 

fundamentale garantate 

4.2.

82. Cea de-a doua întrebare pre

la articolul 19 alineatul (1) din TUE, interpretat din perspectiva articolului 47 din 
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83. Cea de-

articolul

3

84.

proc

-

obiectul procedurii penale a adus atingere intereselor financiare ale Uniunii.

85. Potrivit a

în cali

(punctul 68 din decizia de trimitere).

86.

87. Articolele 142-

puteri ale statului.

88.
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care decurg din 

i stricte 

clari la articolul 145.

89.

din 3 iulie 2019 privind completurile 

90.

-

-
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91. -a dat 

deci -

României.

92. are 

o

4.3.

93. Prin cea de-

94. -

dreptului Uniunii, care r

acestui stat39.

95. De asemenea, reiese dintr-

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

40.

5. CONCLUZII

96.

articolul 325 alineatul (1) din TFU

e de 

pentru cauzele privind 
ngere intereselor financiare ale Uniunii repartizate 

turile fundamentale garantate de 

Este de compet

2. a de 

40 a Winner Wetten, C-409/06, EU:C:2010:503, punctul 55.
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loiale, de a aplica integral d

niunii.”

Hannes KRÄMER Martin WASMEIER

Julio BAQUERO CRUZ Ion ROGALSKI




