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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secțiunea 1:  

Titlul proiectului de act normativ   

Hotărâre a  Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru 

Direcţia Naţională Anticorupţie pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni 

delegați în România 

 

   

Secțiunea a 2-a:  

Motivul emiterii actului normativ  

     

2.1 Sursa proiectului de act normativ  

 

Inițiativa Ministerului Justiţiei urmare solicitării doamnei Laura Codruţa Kovesi, procuror-

şef european 

 

2.2 Descrierea situației actuale 

 

La data de 20 noiembrie 2017 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2017/1939 al 

Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare 

consolidate în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 283 din 31.10. 2017, România fiind unul dintre 

statele membre inițiatoare ale acestei forme de cooperare consolidate a statelor 

membre. 

Ca urmare a intrării in vigoare a Regulamentului, autoritățile române, în îndeplinirea 

obligațiilor asumate prin participare, au inițiat o serie de demersuri legislative şi 

instituționale în vederea facilitării aplicării Regulamentului în plan național şi 

operaționalizării în România a Parchetului European. 

 

Astfel, a fost adoptată Legea nr.6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere 

în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea 

Parchetului European (EPPO). 

Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene, 

responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor 

infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, inclusiv: frauda, corupția, spălarea 

banilor, frauda transfrontalieră în materie de TVA. 

EPPO și-a început activitatea la 1 iunie 2021. Instituțiile și organismele UE, precum și 

autoritățile competente din cele 22 de state membre care au aderat la EPPO trebuie să 

raporteze către EPPO orice comportament infracțional care afectează bugetul UE. De 

asemenea, persoanele fizice pot raporta presupuse cazuri de fraudă și alte infracțiuni. 

După operaționalizarea EPPO la 1 iunie 2021, eforturile statelor membre s-au îndreptat 

spre luarea tuturor  măsurilor instituționale necesare asigurării desfășurării în bune 
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condiţii a activităţii acestuia. Astfel, în aplicarea Regulamentului EPPO, în cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie a fost înfiinţată Structura de sprijin a procurorilor europeni 

delegaţi în România, care funcţionează cu un număr maxim de 20 de posturi, dintre care 

5 posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, 8 posturi de specialişti, 5 posturi de 

personal auxiliar de specialitate (grefieri) şi două posturi de personal conex (şoferi). 

 

În conformitate cu art.16 alin. (5) din Legea nr.6/2021,  numărul maxim de posturi al 

Structurii de sprijin poate fi suplimentat, ulterior, prin hotărâre a Guvernului. 

 

Evaluarea dinamicii volumului de lucru al Parchetului European după începerea activității 

operaționale în România a determinat necesitatea suplimentării numărului maxim de 

posturi. De asemenea, așteptarea generală privind creșterea volumului de activitate în 

perioada următoare, în contextul cadrului financiar multianual şi al instrumentului de 

redresare NextGenerationEU conduce la concluzia că Structura de Sprijin a procurorilor 

europeni delegaţi din România, cu numărul actual de personal alocat nu îşi poate 

desfăşura activitatea într-un mod optim şi nu poate asigura o protecţie efectivă a 

intereselor financiare ale Uniunii Europene. Funcţionarea adecvată a organelor de 

aplicare a legii şi a parchetelor, în special în legătură cu protecţia intereselor financiare 

ale Uniunii, este de o importanţă deosebită, astfel că alocarea resurselor umane necesare 

va contribui la asigurarea unei bunei funcționări a acestei structuri. 

Crearea condițiilor necesare pentru îmbunătățirea activităţii la nivelul acestei Structuri 

ar avea efecte benefice în ceea ce privește asigurarea unui nivel optim de protecţie a 

intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. 

Este necesar, în îndeplinirea obligaţiei ce incumbă tuturor autorităţilor statului, potrivit 

Regulamentului 2017/1939, de a asista și sprijini în mod activ EPPO, conform principiului 

cooperării loiale, să fie luate măsuri de sprijin pe toate palierele, atât instituţional, cât 

şi de resursă umană. În condiţiile în care, la acest moment, numărul de procurori delegaţi 

pentru România este unul relativ restrâns, şi anume 7 din cei 20 alocaţi statului român, 

creşterea numărului de procurori europeni selectaţi (o nouă procedură de selecţie este în 

curs de desfăşurare) trebuie dublată şi de sporirea sprijinului pe care ofiţerii şi agenţii de 

poliţie judiciară îl pot aduce la susţinerea activităţii EPPO în România. 

 

2.3 Schimbări preconizate 

Ca urmare a celor menţionate mai sus, prin prezentul proiect de act normativ se propune 

suplimentarea numărului maxim de posturi al Structurii de sprijin a procurorilor europeni 

delegaţi în România cu 15 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară. 

 

2.4 Alte informații  

   

Secțiunea a 3-a:  

Impactul socioeconomic  

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare 

a actului normativ 

3.2 Impactul social 

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

3.4 Impactul macroeconomic 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 
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3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

3.9 Alte informații 

                  

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri. 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii patru ani 

Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

      

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 
      

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

i. contribuții de asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri  

(se va menționa natura 

acestora) 

      

4.2 Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

 

3.141 

 

4.145 4.145 4.145 4.145 3.944 

a) buget de stat, din acesta: 

 

3.141 

 

4.145 4.145 4.145 4.145 3.944 

i. cheltuieli de personal 1.902 3.804 3.804 3.804 3.804 3.424 

ii. bunuri și servicii 409 341 341 341 341 355 

iii. active nefinanciare 830     166 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

      

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli       
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(se va menționa natura 

acestora) 

4.3 Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

 

 

-3.141 

 

-4.145 -4.145 -4.145 -4.145 -3.944 

a) buget de stat 

 

-3.141 

 

-4.145 -4.145 -4.145 -4.145 -3.944 

i. cheltuieli de personal -1.902 -3.804 -3.804 -3.804 -3.804 -3.424 

ii.bunuri și servicii -409 -341 -341 -341 -341 -355 

iii.active nefinanciare -830     -166 

b) bugete locale       

4.4 Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare 
      

4.5 Propuneri pentru a 

compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

      

4.6 Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

La stabilirea impactului financiar au fost avute în vedere 

următoarele: 

Anul 2022: 

➢ Cheltuieli de personal: 1.902.096 lei 

• pentru un număr de 20 posturi (5 posturi ofițer de 

poliție judiciară, 8 posturi de specialist, 5 posturi de 

personal auxiliar de specialitate) - impact financiar 

lunar 317.016 lei x 6 luni = 1.902.096 lei 

 

➢ Bunuri și servicii: 408.650 lei 

•  cheltuieli curente de organizare și funcționare - 

impact financiar lunar 28.400 x 6 luni = 170.400 lei 

•  achiziționarea de obiecte de inventar: 188.250 lei 

•  prestări servicii: 50.000 lei 

 

➢ Active nefinanciare: 829.500 lei 

•  dotarea cu mijloace fixe: 829.500 lei 

 

Începând cu anul 2023: 

➢ Cheltuieli de personal: 3.804.192 lei 

• pentru un număr de 20 posturi (5 posturi ofițer de 

poliție judiciară, 8 posturi de specialist, 5 posturi de 

personal auxiliar de specialitate) - impact financiar 

lunar 317.016 lei x 12 luni = 3.804.192 lei 

 

 

 



5 
 

➢ Bunuri și servicii: 340.800 lei 

•  cheltuieli curente de organizare și funcționare - 

impact financiar lunar 28.400 x 12 luni = 340.800 lei 

 

 

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 

obiectivele şi prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară 

anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8 Alte informații  

 

Secțiunea a 5-a: 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare   

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

5.2 Impactul asupra legislației in domeniul achizițiilor publice 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce 

transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).  

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE   

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  

5.5 Alte acte normative  şi/sau documente internaționale din care decurg angajamente 

asumate  

5. 6. Alte informații   

 

Secțiunea a 6-a:     

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ     

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 

normative 

6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute 

de cercetare și alte organisme implicate.  

6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale  

6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative 

constituite prin acte normative  

6.5 Informații privind avizarea de către:  

a)Consiliul Legislativ   

b)Consiliul Suprem de Apărare a Țârii  

c)Consiliul Economic și Social  

d)Consiliul Concurenței  

e)Curtea de Conturi  

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ şi Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

6.6 Alte informaţii 
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Secțiunea a 7-a: 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

cu completările ulterioare. 

7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice. 

 

Secțiunea a 8-a: 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ  

8.2 Alte informații                     

 

Faţă de cele prezentate, am elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind 

suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie pentru 

Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, pe care, dacă sunteţi de 

acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

Marian – Cătălin PREDOIU 

 

Avizăm favorabil: 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

Lucian Nicolae BODE 

 

MINISTRUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII 

SOCIALE 

 

Marius – Constantin BUDĂI 

 

MINISTRUL FINANȚELOR 

 

Adrian CÂCIU 

 

 

 

     

 


