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REGULAMENTUL (UE, Euratom) nr. …/2013

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din …

privind investigaţiile efectuate 

de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999

al Parlamentului European şi al Consiliului

şi a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 325, coroborat 

cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Curţii de Conturi1,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2,

                                               

1 JO C 254, 30.8.2011, p. 1.
2 Poziţia Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 (JO C 16 E, 22.1.2010, p. 201) şi 

poziţia Consiliului în primă lectură din… (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia 
Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului 
din….
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întrucât:

(1) Instituţiile Uniunii şi statele membre acordă o mare importanţă protejării intereselor 

financiare ale Uniunii şi combaterii fraudei, corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale ce 

prejudiciază aceste interese. Responsabilitatea Comisiei în această privinţă este strâns 

legată de obligaţia sa de a executa bugetul în temeiul articolul 317 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), iar importanţa acţiunii în acest sens este 

confirmată de articolul 325 din TFUE.

(2) Ar trebui utilizate toate mijloacele disponibile pentru atingerea acestui obiectiv, în special 

în contextul misiunilor de investigare delegate la nivelul Uniunii, menţinându-se alocarea

actuală şi echilibrul actual a responsabilităţilor între Uniune şi statele membre.

(3) Pentru a întări mijloacele disponibile de combatere a fraudei, cu respectarea principiului 

autonomiei organizării interne a fiecărei instituţii, Comisia, prin Decizia 1999/352/CE, 

CECO, Euratom1, a înfiinţat Oficiul European de Luptă Antifraudă („oficiul”) ca

departament al său, cu responsabilitatea de a efectua investigaţii administrative privind 

fraude. Comisia a acordat oficiului independenţă deplină în exercitarea funcţiei sale de 

investigare. Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom prevede că, în vederea efectuării 

investigaţiilor, oficiul urmează să exercite competenţele conferite prin dreptul Uniunii.

                                               

1 Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom: Decizia Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a 
Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 20).
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(4) Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului1 a fost 

adoptat pentru a reglementa investigaţiile efectuate de oficiu. Pentru a creşte eficacitatea 

activităţilor de investigare ale oficiului şi în lumina evaluării activităţilor sale de către 

instituţiile Uniunii , în special a raportului de evaluare al Comisiei din aprilie 2003 şi a 

Rapoartelor speciale nr. 1/20052 şi nr. 2/20113 ale Curţii de Conturi privind gestionarea 

oficiului, este necesar să se revizuiască actualul cadru juridic.

(5) Mandatul oficiului ar trebui să cuprindă efectuarea investigaţiilor în cadrul instituţiilor, 

organismelor, oficiilor şi agenţiilor înfiinţate prin tratate sau în temeiul acestora („instituţii, 

organisme, oficii şi agenţii”) şi exercitarea puterii de a investiga, conferită Comisiei prin 

actele relevante ale Uniunii, precum şi oferirea de asistenţă statelor membre din partea 

Comisiei la organizarea cooperării strânse şi regulate între autorităţile lor competente. De 

asemenea, oficiul ar trebui să contribuie la elaborarea şi dezvoltarea unor metode de 

prevenire şi combatere a fraudei, a corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale care 

afectează interesele financiare ale Uniunii, pe baza practicii sale operaţionale în acest 

domeniu.

(6) Responsabilitatea oficiului, astfel cum este stabilită de către Comisie, nu se limitează la 

protejarea intereselor financiare, ci include toate activităţile legate de apărarea intereselor 

Uniunii împotriva abaterilor care pot să atragă după sine acţiuni administrative sau penale.

                                               

1 Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 1).

2 JO C 202, 18.8.2005, p. 1.
3 JO C 124, 27.4.2011, p. 9.
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(7) Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere unei protecţii mai extinse 

care ar putea decurge din dispoziţiile tratatelor.

(8) Dată fiind necesitatea intensificării combaterii fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale 

care afectează interesele financiare ale Uniunii, oficiul ar trebui să fie capabil să efectueze 

investigaţii interne în toate instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile.

(9) În contextul investigaţiilor externe, ar trebui să fie încredinţată oficiului exercitarea 

atribuţiilor conferite Comisiei prin Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului 

din 11 noiembrie 1996 privind verificările şi inspecţiile la faţa locului efectuate de către 

Comisie pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva 

fraudei şi altor nereguli1. De asemenea, ar trebui să se permită oficiului să exercite celelalte 

atribuţii conferite Comisiei pentru a efectua verificări şi inspecţii la faţa locului în statele 

membre, în special în scopul detectării de nereguli conform cerinţelor articolului 9 din 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind 

protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene2.

                                               

1 JO L 292, 15.11.1996, p. 2
2 JO L 312, 23.12.1995, p. 1.
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(10) Eficacitatea operaţională a oficiului depinde în mare măsură de cooperarea cu statele 

membre. Este necesar ca statele membre să identifice autorităţile lor competente care pot 

acorda asistenţa necesară oficiului astfel încât acesta să-şi poată îndeplini atribuţiile. În 

cazul în care un stat membru nu a instituit un departament de specialitate la nivel naţional 

cu sarcina de a coordona protejarea intereselor financiare ale Uniunii şi combaterea 

fraudei, ar trebui desemnat un serviciu (serviciul de coordonare antifraudă) care să 

faciliteze cooperarea efectivă şi schimbul de informaţii cu oficiul.

(11) Oficiul ar trebui să aibă acces la orice informaţie relevantă deţinută de instituţiile, 

organismele, oficiile şi agenţiile Uniunii în legătură cu investigaţiile externe.

(12) Investigaţiile ar trebui efectuate în conformitate cu tratatele şi în special cu Protocolul 

(nr. 7) privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene, respectând Statutul 

funcţionarilor şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene prevăzute în 

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/681 al Consiliului („statutul personalului”) 

şi Statutul deputaţilor în Parlamentul European, şi respectând în totalitate drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului, în special principiul echităţii, dreptul persoanelor 

implicate de a-şi exprima opiniile asupra faptelor care le privesc şi principiul conform 

căruia concluziile unei investigaţii se pot baza exclusiv pe elementele care au valoare 

probatorie. În acest scop, instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile ar trebui să 

stabilească clauzele şi condiţiile în care urmează să se efectueze investigaţiile interne.

                                               

1 JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
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(13) Investigaţiile interne pot fi efectuate numai în cazul în care se garantează accesul oficiului 

la toate clădirile instituţiilor, organismelor, oficiilor şi agenţiilor şi la toate informaţiile şi 

documentele deţinute de acestea.

(14) Ar trebui să se evalueze cu promptitudine acurateţea informaţiilor transmise oficiului în 

cadrul mandatului său. În acest scop, înaintea începerii unei investigaţii, oficiul ar trebui să 

aibă acces la orice informaţie relevantă din bazele de date deţinute de instituţii, organisme, 

oficii şi agenţii, atunci când aceasta este indispensabilă pentru evaluarea elementelor de 

fapt care stau la baza alegaţiilor.

(15) Ar trebui instituită o obligaţie clară în sarcina oficiului de a informa instituţiile, 

organismele, oficiile şi agenţiile cu privire la investigaţiile în curs în cazul în care un 

funcţionar, un agent al Uniunii, un membru al unei instituţii sau al unui organism, un 

conducător de oficiu sau agenţie sau un membru al personalului este implicat în faptele 

supuse investigaţiei sau în cazul în care, pentru protejarea intereselor financiare ale 

Uniunii, poate fi necesară adoptarea de măsuri asigurătorii.

(16) Ar trebui să se prevadă norme clare care să permită instituţiilor, organismelor, oficiilor şi 

agenţiilor să preia rapid investigaţiile în cazurile în care oficiul decide să nu intervină, 

confirmând în acelaşi timp întâietatea pe care o deţine oficiul în realizarea investigaţiilor 

interne în cazurile în care sunt afectate interesele financiare ale Uniunii.
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(17) Pentru a garanta independenţa oficiului în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prin prezentul 

regulament, directorul general al acestuia ar trebui să aibă dreptul de a deschide o 

investigaţie din proprie iniţiativă. În cazul în care oficiul efectuează o investigaţie, 

instituţiile, organismele, oficiile sau agenţiile relevante nu ar trebui să efectueze la rândul 

lor o investigaţie a aceloraşi fapte în paralel cu oficiul, cu excepţia unui acord în sens 

contrar cu oficiul.

(18) Investigaţiile ar trebui efectuate sub autoritatea directorului general, complet independent 

de instituţii, organisme, oficii şi agenţii şi de Comitetul de supraveghere. În acest sens, 

directorul general ar trebui să poată adopta orientări privind proceduri de investigaţie 

pentru personalul oficiului. Aceste orientări ar trebui să ofere personalului oficiului 

îndrumări practice privind efectuarea investigaţiilor, garanţiile procedurale şi drepturile 

persoanelor vizate sau ale martorilor şi detalii privind procedurile interne consultative şi de 

control care urmează a fi aplicate, inclusiv un control al legalităţii. Pentru a se asigura o 

mai mare transparenţă în ceea ce priveşte efectuarea investigaţiilor, orientările respective ar 

trebui să fie disponibile publicului pe pagina de internet a oficiului. Aceste orientări nu ar 

trebui să creeze sau să modifice vreun drept sau vreo obligaţie care decurg din prezentul 

regulament.

(19) În conformitate cu articolul 21 din statutul personalului, personalul oficiului ar trebui să 

efectueze investigaţiile în conformitate cu orientările privind procedurile de investigaţie şi 

pe baza instrucţiunilor individuale transmise de directorul general în cazuri specifice.
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(20) În conformitate cu statutul personalului, personalul oficiului ar trebui să îşi desfăşoare 

sarcinile investigative în deplină independenţă şi ar trebui să evite conflictele de interes. 

Membrii personalului oficiului ar trebui să îl informeze imediat pe directorul general dacă 

o investigaţie vizează un aspect în care au vreun interes personal, astfel încât să le afecteze 

sau să dea impresia că le afectează independenţa, mai ales dacă sunt sau au fost implicaţi 

într-o altă calitate în aspectul vizat de investigaţie.

(21) Investigaţiile externe şi interne ale oficiului urmează, parţial, reguli distincte. Cu toate 

acestea, oficiului ar trebui să i se permită, ori de câte ori este necesar, să combine într-o 

singură investigaţie aspecte ale unei investigaţii externe cu aspecte ale unei investigaţii

interne, fără să trebuiască să deschidă două investigaţii separate.

(22) Este necesar, pentru a se asigura securitatea juridică, să se specifice garanţiile procedurale 

aplicabile investigaţiilor efectuate de oficiu, ţinând cont de natura administrativă a 

investigaţiilor respective.
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(23) Garanţiile procedurale şi drepturile fundamentale ale persoanelor vizate şi ale martorilor ar 

trebui să fie respectate fără discriminare în orice moment şi în toate etapele, atât ale 

investigaţiilor externe, cât şi ale celor interne, în special în procesul de comunicare a 

informaţiilor vizând investigaţiile în curs de desfăşurare. Furnizarea oricăror informaţii 

privind investigaţiile efectuate de oficiu Parlamentului European, Consiliului, Comisiei sau 

Curţii de Conturi, fie în mod bilateral, fie în cadrul unui schimb de opinii, ar trebui să 

respecte confidenţialitatea investigaţiilor, drepturile legitime ale persoanelor vizate şi, după 

caz, dispoziţiile naţionale aplicabile procedurilor judiciare. Informaţiile transmise sau 

obţinute în cursul investigaţiilor ar trebui să fie prelucrate în conformitate cu legislaţia 

Uniunii privind protecţia datelor. Schimburile de informaţii ar trebui să respecte principiul

proporţionalităţii şi cel al necesităţii de a cunoaşte.

(24) În scopul de a consolida protecţia drepturilor individuale ale persoanelor care fac obiectul 

investigaţiei, nu ar trebui trase concluzii referitoare nominal la o persoană vizată, în etapa 

finală a unei investigaţii, fără ca persoanei respective să i se fi dat ocazia să îşi facă 

cunoscut punctul de vedere în legătură cu faptele care o vizează.

(25) Directorul general ar trebui să se asigure că procesul de comunicare a informaţiilor către 

public respectă drepturile legitime ale persoanelor vizate.

(26) Oficiul şi instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile implicate în investigaţie ar trebui să 

protejeze libertatea de exprimare, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, şi sursele jurnalistice.
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(27) Ar trebui să fie de datoria directorului general să asigure protecţia datelor cu caracter 

personal şi respectarea confidenţialităţii informaţiilor culese în cursul investigaţiilor. 

Funcţionarilor şi altor agenţi ai Uniunii ar trebui să li se asigure o protecţie juridică 

echivalentă cu cea prevăzută de statutul personalului.

(28) Pentru a se garanta că concluziile investigaţiilor efectuate de oficiu sunt luate în 

considerare şi că se iau măsurile ulterioare necesare, rapoartele ar trebui să aibă statutul de 

probă admisibilă în acţiunile administrative sau judiciare. În acest scop, respectivele 

rapoarte ar trebui redactate într-o manieră compatibilă cu normele privind rapoartele 

administrative în statele membre.

(29) În cazul în care se constată că faptele revelate de raportul final al unei investigaţii interne 

ar putea avea drept consecinţă o procedură penală, informaţiile în acest sens ar trebui 

transmise autorităţilor judiciare naţionale ale statului membru în cauză. În recomandările 

care însoţesc raportul final al investigaţiei, directorul general ar trebui să indice dacă, 

având în vedere natura faptelor şi amploarea impactului financiar al acestora, luarea de

măsuri interne de către instituţia, organismul, oficiul sau agenţia vizate ar permite un 

răspuns mai eficace.

(30) În cazul în care directorul general transmite autorităţilor judiciare ale statului membru în 

cauză informaţii obţinute de către oficiu în cursul investigaţiilor interne, această transmisie 

de informaţii ar trebui să nu aducă atingere încadrării juridice ulterioare de către autoritatea 

judiciară naţională în ceea ce priveşte necesitatea acţiunilor de investigare.
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(31) Este de datoria autorităţilor competente ale statelor membre sau a instituţiilor, 

organismelor, oficiilor sau agenţiilor, după caz, de a decide asupra acţiunilor de întreprins

privind investigaţiile încheiate pe baza raportului final al investigaţiei redactat de către 

oficiu.

(32) Pentru a-şi spori eficacitatea, oficiul ar trebui să ştie ce urmare au avut rezultatele 

investigaţiilor sale. În consecinţă, instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi, 

după caz, autorităţile competente ale statelor membre ar trebui să raporteze oficiului, la 

cerere, cu privire la acţiunile întreprinse, dacă este cazul, pe baza informaţiilor care le-au 

fost transmise de oficiu.

(33) Având în vedere beneficiile majore ale consolidării cooperării dintre oficiu, Eurojust, 

Europol şi autorităţile competente ale statelor membre, oficiul ar trebui să poată să încheie 

cu acestea acorduri administrative care ar putea viza, mai ales, facilitarea cooperării 

practice şi a schimbului de informaţii privind aspecte tehnice şi operaţionale, fără să creeze 

vreo obligaţie juridică suplimentară.
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(34) Pentru a consolida cooperarea dintre oficiu, Eurojust şi autorităţile competente din statele 

membre în ceea ce priveşte fapte care ar putea face obiectul unei investigaţii penale, oficiul 

ar trebui să informeze Eurojust în special în legătură cu acele cazuri de suspiciune de 

fraudă, corupţie sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale 

Uniunii şi care implică forme grave de criminalitate. Transmiterea de informaţii 

autorităţilor competente ale statelor membre în cauză ar trebui să aibă loc, după caz, înainte 

ca informaţiile oferite de acestea să fie transmise de oficiu către Eurojust sau Europol, 

atunci când aceste informaţii sunt însoţite de o invitaţie de a se trece la investigaţii penale

specifice.

(35) În interesul cooperării cu succes între oficiu, instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile 

relevante ale Uniunii, autorităţile competente ale statelor membre, autorităţile competente 

din ţări terţe şi organizaţiile internaţionale, ar trebui să se organizeze un schimb reciproc de 

informaţii. Acest schimb de informaţii ar trebui să respecte principiile confidenţialităţii şi 

normele privind protecţia datelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia 

persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile 

şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date1. În special, oficiul ar 

trebui să verifice dacă destinatarul are competenţa adecvată şi dacă transmiterea de 

informaţii este necesară. Schimburile de informaţii cu Eurojust ar trebui să fie cuprinse în

mandatul Eurojust, care se extinde asupra coordonării în cazuri transnaţionale de 

infracţiuni grave. 

                                               

1 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
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(36) Având în vedere amploarea fondurilor pe care Uniunea le alocă în sectorul ajutorului 

extern, numărul de investigaţii efectuate de oficiu în acest sector, precum şi cooperarea 

internaţională în desfăşurarea investigaţiilor, oficiul ar trebui, după caz în regim de 

coordonare cu alte servicii competente, să poată să solicite, prin intermediul unor acorduri 

administrative, asistenţă practică în exercitarea sarcinilor sale din partea autorităţilor 

competente din ţări terţe şi din partea organizaţiilor internaţionale, fără să se creeze vreo 

obligaţie juridică suplimentară.

(37) Oficiul ar trebui să se bucure de independenţă în îndeplinirea funcţiilor sale. Pentru a întări 

această independenţă, oficiul ar trebui să fie supus monitorizării periodice a funcţiilor sale 

de investigare de către un Comitet de supraveghere, compus din persoane independente din 

afara sa, cu înalte calificări în domeniile de activitate ale oficiului. Comitetul de 

supraveghere nu ar trebui să intervină în desfăşurarea investigaţiilor în curs. Sarcinile sale 

ar trebui să includă, de asemenea, acordarea de asistenţă directorului general în

îndeplinirea îndatoririlor sale.

(38) Este oportun să se specifice criteriile şi procedura de numire a membrilor Comitetului de 

supraveghere şi să se clarifice într-o mai mare măsură sarcinile Comitetului de 

supraveghere care decurg din mandatul acestuia.

(39) Ar trebui să se întocmească o listă a candidaţilor care ar putea înlocui membrii Comitetului 

de supraveghere pe perioada restantă a mandatului acestora, în cazul în care unul sau mai 

mulţi dintre aceşti membri demisionează, decedează sau nu sunt în măsură să îşi 

îndeplinească sarcinile.
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(40) Pentru a se asigura îndeplinirea misiunii Comitetului de supraveghere în mod eficient, 

funcţionarea independentă a secretariatului acestuia ar trebui să fie garantată de oficiu.

(41) Un schimb de opinii între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie ar trebui să fie 

organizat o dată pe an. Acest schimb de opinii ar trebui să acopere, inter alia, priorităţile 

strategice pentru politicile de investigare şi eficacitatea activităţii oficiului în ceea ce 

priveşte îndeplinirea mandatului său, fără a interfera cu independenţa oficiului în funcţia sa 

de investigare. Pregătirea schimbului de opinii ar trebui să aibă loc la nivel tehnic şi să 

includă, în măsura în care ar putea fi necesar, o întâlnire pregătitoare între serviciile 

relevante ale instituţiilor în cauză. Atunci când discută despre eficacitatea activităţii 

oficiului în ceea ce priveşte îndeplinirea mandatului său, instituţiile care participă la 

schimbul de opinii ar trebui să poată lua în discuţie date statistice privind măsurile luate ca 

urmare a investigaţiilor oficiului şi a informaţiilor transmise de către oficiu.

(42) Pentru a se asigura independenţa deplină în conducerea oficiului, directorul general ar 

trebui să fie numit pentru un mandat de şapte ani, nereînnoibil.

(43) Funcţia de director general al oficiului este deosebit de importantă şi pentru Parlamentul 

European şi pentru Consiliu. Persoana numită director general ar trebui să se bucure de cel 

mai larg sprijin cu putinţă şi de recunoaştere din partea Parlamentului European, a 

Consiliului şi a Comisiei. Prin urmare, Comisia ar trebui să încerce să ajungă la un acord 

comun cu Parlamentul European şi Consiliul în cadrul procedurii de consultare.
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(44) O cerere de candidaturi pentru postul de director general ar trebui să se publice în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene cel târziu cu şase luni înainte de sfârşitul mandatului 

directorului general în funcţie. Cererea de candidaturi ar trebui pregătită de către Comisie 

pe baza rezultatului unor consultări strânse cu Parlamentul European şi cu Consiliul. 

Aceasta ar trebui să specifice criteriile de selecţie, inclusiv cerinţele pe care candidaţii ar 

trebui să le îndeplinească pentru a fi eligibili pentru post.

(45) Directorul general ar trebui să informeze periodic Comitetul de supraveghere cu privire la 

acele cazuri în care s-au transmis informaţii autorităţilor judiciare ale statelor membre şi cu 

privire la numărul total de cazuri ale oficiului prelucrate de aceleaşi autorităţi judiciare ale 

statelor membre în cauză, drept consecinţă a unei investigaţii efectuate de oficiu.

(46) Experienţa bazată pe practica operaţională a demonstrat că ar fi util să se permită 

directorului general să delege exercitarea unora dintre funcţiile sale unuia sau mai multor 

membri ai personalului oficiului.

(47) Directorul general ar trebui să instituie un mecanism intern de consultare şi control, care să 

includă un control al legalităţii, în special în ceea ce priveşte obligaţia de a respecta

garanţiile procedurale şi drepturile fundamentale ale persoanelor vizate, precum şi 

legislaţia naţională a statelor membre în cauză.
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(48) Pentru a asigura independenţa oficiului, Comisia ar trebui să decidă asupra delegării 

adecvate către directorul general a competenţelor deţinute de autoritatea de numire.

(49) Prezentul regulament nu diminuează în niciun fel competenţele şi responsabilităţile statelor 

membre de a lua măsuri pentru combaterea fraudei, corupţiei şi a oricăror alte activităţi 

ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. Conferirea sarcinii de a efectua 

investigaţii administrative externe în acest domeniu unui oficiu independent respectă în 

totalitate principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este 

enunţat la respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar 

pentru intensificarea luptei împotriva fraudei, corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale 

care afectează interesele financiare ale Uniunii.

(50) Comisia ar trebui să evalueze necesitatea revizuirii prezentului regulament în cazul în care 

se instituie un parchet european.

(51) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale şi, în mod special, principiile 

recunoscute de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(52) Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor a fost consultată în conformitate cu 

articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 şi a emis un aviz 

la 1 iunie 20111.

                                               

1 JO C 279, 23.9.2011, p. 11.
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(53) Având în vedere numărul semnificativ de modificări necesare, Regulamentul (CE) 

nr. 1073/1999 ar trebui abrogat şi înlocuit de prezentul regulament.

(54) În temeiul articolului 106a alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a 

Energiei Atomice (TCEEA), care extinde aplicarea articolului 325 din TFUE la 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), dispoziţiile care reglementează 

investigaţiile efectuate de oficiu în ceea ce priveşte Uniunea ar trebui să se aplice şi în ceea 

ce priveşte Euratom. În temeiul articolului 106a alineatul (2) din TCEEA, trimiterile la 

Uniune de la articolul 325 din TFUE trebuie considerate trimiteri la Euratom şi, prin 

urmare, trimiterile la Uniune în prezentul regulament includ, în funcţie de context, trimiteri 

la Euratom. Prin urmare, Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 din 25 mai 1999 privind 

investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)1 ar trebui 

abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

                                               

1 JO L 136, 31.5.1999, p. 8.
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Articolul 1

Obiectivele şi sarcinile

(1) Pentru intensificarea combaterii fraudei, a corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale care 

afectează interesele financiare ale Uniunii Europene şi ale Comunităţii Europene a 

Energiei Atomice (denumite în continuare, în mod colectiv, „Uniunea” atunci când 

contextul impune acest lucru), Oficiul European de Luptă Antifraudă, instituit prin 

Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom („oficiul”), exercită competenţele de investigare 

conferite Comisiei prin:

(a) actele relevante ale Uniunii; şi

(b) acordurile de cooperare şi asistenţă reciprocă relevante încheiate de Uniune cu ţările 

terţe şi cu organizaţiile internaţionale.

(2) Oficiul furnizează statelor membre asistenţă din partea Comisiei pentru organizarea unei 

cooperări strânse şi periodice între autorităţile lor competente în vederea coordonării 

acţiunilor acestora destinate să protejeze interesele financiare ale Uniunii împotriva 

fraudei. Oficiul contribuie la elaborarea şi dezvoltarea unor metode de prevenire şi 

combatere a fraudei, a corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale care afectează interesele 

financiare ale Uniunii. Oficiul promovează şi coordonează, împreună cu statele membre şi 

între acestea, schimbul de experienţă operaţională şi de cele mai bune practici procedurale 

în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii şi sprijină acţiunile comune de 

combatere a fraudei întreprinse de către statele membre în mod voluntar.
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(3) Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere:

(a) Protocolului (nr. 7) privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene, anexat la 

Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene;

(b) Statutului deputaţilor în Parlamentul European;

(c) Statutului funcţionarilor şi Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene 

(„statutul personalului”);

(d) Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

(4) În cadrul instituţiilor, organismelor, oficiilor şi agenţiilor înfiinţate prin tratate sau în 

temeiul acestora ( „instituţii, organisme, oficii şi agenţii”), oficiul efectuează investigaţii 

administrative în scopul combaterii fraudei, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale care 

afectează interesele financiare ale Uniunii. În acest scop, oficiul investighează aspecte 

grave legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale într-un mod care constituie o abatere de 

la obligaţiile funcţionarilor şi ale altor agenţi ai Uniunii de natură să facă obiectul unor 

acţiuni disciplinare sau, după caz, penale, ori o abatere echivalentă de la îndeplinirea 

obligaţiilor de către membrii instituţiilor şi organismelor, de către conducătorii de oficii şi 

agenţii sau de către membrii personalului instituţiilor, organismelor, oficiilor sau agenţiilor 

cărora nu li se aplică statutul personalului (denumiţi în continuare împreună „funcţionari, 

alţi agenţi, membrii instituţiilor sau organismelor, conducătorii de oficii sau agenţii, sau 

membrii personalului”).
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(5) Pentru aplicarea prezentului regulament, autorităţile competente ale statelor membre, 

precum şi instituţiile, organismele, oficiile sau agenţiile pot institui acorduri administrative 

în cooperare cu oficiul. Aceste acorduri administrative pot viza, în special, transmiterea de 

informaţii şi efectuarea de investigaţii.

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentului regulament:

1. „interesele financiare ale Uniunii” includ veniturile, cheltuielile şi activele acoperite de 

bugetul Uniunii Europene şi cele acoperite de bugetele instituţiilor, organismelor, oficiilor 

şi agenţiilor şi de bugetele gestionate şi monitorizate de acestea;

2. „abatere” înseamnă „abatere” astfel cum este definit acest termen în articolul 1 alineatul (2) 

al Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95;

3. „ act de fraudă, de corupţie şi orice altă activitate ilegală care afectează interesele 

financiare ale Uniunii” au sensul atribuit acestor termeni de actele relevante ale Uniunii;

4. „investigaţii administrative” („investigaţii”) înseamnă orice inspecţie, verificare sau alte 

măsuri luate de oficiu, în conformitate cu articolele 3 şi 4, în vederea atingerii obiectivelor 

stabilite la articolul 1 şi în vederea stabilirii, dacă este necesar, a naturii de abatere a 

activităţilor care fac obiectul investigaţiei. Aceste investigaţii nu afectează prerogativele 

autorităţilor competente ale statelor membre de a începe investigaţii penale;
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5. „persoană vizată” înseamnă orice persoană sau agent economic suspectat de a fi comis un 

act de fraudă, de corupţie sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele 

financiare ale Uniunii şi care, prin urmare, este supusă unei investigaţii a oficiului;

6. „agent economic” are sensul atribuit termenului respectiv prin Regulamentul (CE, 

Euratom) nr. 2988/95 şi Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2185/96;

7. „acorduri administrative” înseamnă acorduri de natură tehnică şi/sau operaţională încheiate 

de către oficiu care pot viza, în mod special, facilitarea cooperării şi schimbul de informaţii 

între părţile la acord şi care nu creează obligaţii juridice suplimentare.

Articolul 3

Investigaţiile externe

(1) Oficiul exercită atribuţiile conferite Comisiei prin Regulamentul (Euratom, CE) 

nr. 2185/96 de a efectua verificări şi inspecţii la faţa locului în statele membre şi, în 

conformitate cu acordurile de cooperare şi asistenţă reciprocă şi cu orice alt instrument 

juridic în vigoare, în ţări terţe şi în spaţiile aferente organizaţiilor internaţionale.
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Ca parte a funcţiei sale de investigare, oficiul efectuează verificările şi inspecţiile prevăzute 

la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 şi în normele 

sectoriale menţionate la articolul 9 alineatul (2) din acelaşi regulament în statele membre 

şi, în conformitate cu acordurile de cooperare şi asistenţă reciprocă şi cu orice alt 

instrument juridic în vigoare, în ţări terţe şi în spaţiile aferente organizaţiilor internaţionale.

(2) Pentru a stabili existenţa unui act de fraudă, de corupţie sau a oricărei alte activităţi ilegale 

care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu o decizie sau cu un acord de 

subvenţionare sau cu un contract privind finanţarea din partea Uniunii, oficiul poate 

efectua, în conformitate cu dispoziţiile şi procedurile prevăzute în Regulamentul 

(Euratom, CE) nr. 2185/96, verificări şi inspecţii la faţa locului la operatori economici.

(3) În timpul controalelor şi inspecţiilor la faţa locului, personalul oficiului acţionează, sub 

rezerva dreptului Uniunii aplicabil, în conformitate cu regulile şi practicile statului membru 

în cauză şi cu garanţiile procedurale prevăzute în prezentul regulament.

La cererea oficiului, autoritatea competentă a statului membru în cauză oferă personalului 

oficiului asistenţa necesară pentru a-şi îndeplini sarcinile în mod eficace, astfel cum se 

specifică în autorizaţia scrisă menţionată la articolul 7 alineatul (2). În cazul în care 

asistenţa respectivă necesită autorizare din partea unei autorităţi judiciare în conformitate 

cu normele naţionale, se solicită această autorizaţie.
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Statul membru în cauză se asigură, în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE)

nr. 2185/96, că personalul oficiului are acces, în aceleaşi condiţii ca autorităţile sale 

competente şi respectând legislaţia sa naţională, la toate informaţiile şi documentaţia 

referitoare la faptele care fac obiectul investigaţiei, care se dovedesc a fi necesare pentru 

desfăşurarea eficace şi eficientă a verificărilor şi a inspecţiilor la faţa locului.

(4) În sensul prezentului regulament, statele membre desemnează un serviciu („serviciul de 

coordonare antifraudă”) pentru a facilita cooperarea efectivă şi schimbul de informaţii, 

inclusiv informaţii de natură operaţională, cu oficiul. După caz, în conformitate cu 

legislaţia naţională, serviciul de coordonare antifraudă poate fi considerat autoritatea 

competentă în sensul prezentului regulament.

(5) În cursul unei investigaţii externe, oficiul poate avea acces la orice informaţii relevante, 

inclusiv informaţii din baze de date, deţinute de instituţiile, organismele, oficiile şi 

agenţiile care au legătură cu faptele care fac obiectul investigaţiei, atunci când acest lucru 

este necesar pentru a stabili dacă este un act de fraudă, de corupţie sau orice altă activitate

ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În acest sens, se aplică articolul 4 

alineatele (2) şi (4).
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(6) În cazul în care prelucrează, înainte de adoptarea unei decizii cu privire la începerea sau nu 

a unei investigaţii externe, informaţii care sugerează existenţa unui act de fraudă, de 

corupţie sau a oricărei alte activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, 

oficiul poate informa autorităţile competente din statele membre în cauză şi, dacă este 

necesar, serviciile competente din cadrul Comisiei.

Fără a aduce atingere normelor sectoriale menţionate la articolul 9 alineatul (2) din 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, autorităţile competente din statele membre în 

cauză se asigură că se iau măsurile adecvate, la care oficiul poate lua parte, cu respectarea 

legislaţiei naţionale. La cerere, autorităţile competente ale statelor membre în cauză 

informează oficiul cu privire la măsurile luate şi la constatările lor făcute pe baza 

informaţiilor menţionate la primul paragraf din prezentul alineat.

Articolul 4

Investigaţiile interne

(1) În domeniile menţionate la articolul 1, oficiul efectuează investigaţii administrative în 

cadrul instituţiilor, organismelor, oficiilor şi agenţiilor ( „investigaţii interne”).

Investigaţiile interne se efectuează în conformitate cu condiţiile stabilite în prezentul 

regulament şi în deciziile adoptate de către instituţia, organismul, oficiul sau

agenţia respective.
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(2) Cu condiţia îndeplinirii dispoziţiilor menţionate la alineatul (1):

(a) oficiul are dreptul de acces imediat şi inopinat la orice informaţii relevante, inclusiv 

informaţii din baze de date, deţinute de instituţii, organisme, oficii şi agenţii şi la 

spaţiile acestora. Oficiul este împuternicit să cerceteze conturile instituţiilor, 

organismelor, oficiilor şi agenţiilor. Oficiul poate face copii şi poate obţine extrase 

după orice document sau conţinuturile oricăror medii de stocare a datelor deţinute de 

către instituţii, organisme, oficii şi agenţii şi, în cazul în care este necesar, să îşi 

asume custodia acestor documente sau date pentru a se asigura că nu există pericolul 

dispariţiei acestora;

(b) oficiul poate solicita informaţii verbale, inclusiv prin audieri, precum şi informaţii 

scrise de la funcţionari, alţi agenţi, membrii instituţiilor sau organismelor, 

conducătorii de oficii sau agenţii, sau membrii personalului.

(3) În conformitate cu dispoziţiile şi procedurile prevăzute de Regulamentul (Euratom, CE) 

nr. 2185/96, oficiul poate efectua verificări şi inspecţii la faţa locului în spaţiile

operatorilor economici pentru a obţine accesul la informaţii relevante pentru faptele care 

fac obiectul unei investigaţii interne.

(4) Instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile sunt informate de fiecare dată când personalul 

oficiului efectuează o investigaţie internă în spaţiile lor sau consultă un document ori 

solicită informaţii deţinute de acestea. Fără a aduce atingere articolelor 10 şi 11 , oficiul 

poate, în orice moment, să transmită instituţiei, organismului, oficiului sau agenţiei 

respective informaţiile obţinute în cursul investigaţiilor interne.
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(5) Instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile instituie proceduri adecvate şi adoptă măsurile 

necesare pentru a garanta în toate etapele confidenţialitatea investigaţiilor interne.

(6) În cazul în care investigaţiile interne indică faptul că un funcţionar, un alt agent, un 

membru al unei instituţii sau organism, un conducătorii de oficiu sau agenţie, sau un 

membru al personalului ar putea fi persoana vizată, instituţia, organismul, oficiul sau 

agenţia de care aparţine acesta este informată cu privire la acest lucru.

În cazurile în care confidenţialitatea investigaţiei interne nu poate fi asigurată atunci când 

se folosesc canalele normale de comunicare, oficiul utilizează canale alternative adecvate 

pentru transmiterea informaţiilor.

În cazuri excepţionale, furnizarea acestor informaţii poate fi amânată pe baza unei decizii 

motivate a directorului general, care se transmite Comitetului de supraveghere după 

încheierea investigaţiei.

(7) Decizia care urmează a fi adoptată de fiecare instituţie, organism, oficiul sau agenţie după 

cum se prevede la alineatul (1) include în special norme privind obligaţia funcţionarilor, a 

altor agenţi, a membrilor instituţiilor sau organismelor, a conducătorilor de oficii sau 

agenţii, sau a membrilor personalului de a coopera şi de a furniza informaţii oficiului, 

asigurând în acelaşi timp confidenţialitatea investigaţiei interne.
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(8) În cazul în care prelucrează, înainte de adoptarea unei decizii cu privire la începerea sau nu 

a unei investigaţii interne, informaţii care sugerează existenţa unui act de fraudă, corupţie 

sau a oricărei alte activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, oficiul 

poate informa instituţia, organismul, oficiul sau agenţia în cauză. La cerere, instituţia, 

organismul, oficiul sau agenţia în cauză informează oficiul cu privire la măsurile luate şi la 

constatările sale făcute pe baza acestor informaţii.

După caz, oficiul informează şi autorităţile competente ale statului membru în cauză. În 

acest caz se aplică cerinţele procedurale prevăzute în al doilea şi al treilea paragraf de la 

articolul 9 alineatul (4). Dacă decid să întreprindă o acţiune pe baza informaţiilor care le-au 

fost transmise, în conformitate cu dreptul naţional, autorităţile competente informează 

oficiul, la cerere, în legătură cu aceasta.
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Articolul 5

Începerea investigaţiilor

(1) Directorul general poate începe o investigaţie atunci când există o suspiciune suficientă, 

care se poate baza şi pe informaţii furnizate de orice parte terţă sau pe informaţii anonime, 

privind existenţa unui act de fraudă, de corupţie sau a oricărei alte activităţi ilegale care 

afectează interesele financiare ale Uniunii. Decizia directorului general de a începe sau nu 

o investigaţie ţine seama de priorităţile politicii de investigare şi de planul anual de 

gestionare al oficiului, stabilit în conformitate cu articolul 17 alineatul (5). Respectiva

decizie ia în considerare, de asemenea, necesitatea utilizării eficiente a resurselor oficiului 

şi proporţionalitatea mijloacelor folosite. În ceea ce priveşte investigaţiile interne, se ţine 

seama de instituţia, organismul, oficiul sau agenţia cea(cel) mai bine plasată pentru a 

efectua aceste investigaţii, în special în funcţie denatura faptelor, impactul financiar real 

sau potenţial al cazului şi probabilitatea unor urmări judiciare.

(2) Decizia de a începe o investigaţie externă se ia de către directorul general, care acţionează 

din proprie iniţiativă sau în urma unei cereri din partea statului membru vizat sau din 

partea unei instituţii, a unui organism, a unui oficiu sau a unei agenţii a Uniunii.
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Decizia de a începe o investigaţie internă se ia de către directorul general, care acţionează 

din proprie iniţiativă sau în urma unei cereri din partea instituţiei, organismului, oficiului 

sau agenţiei în cadrul căreia(căruia) urmează să se efectueze investigaţia sau din partea 

unui stat membru.

(3) În timpul în care directorul general examinează posibilitatea de a începe o investigaţie 

internă în urma unei cereri astfel cum se menţionează la alineatul (2) şi/sau în timpul în 

care oficiul efectuează o investigaţie internă, instituţiile, organismele, oficiile sau agenţiile 

nu pot începe o investigaţie paralelă asupra aceloraşi fapte, cu excepţia cazului în care 

există un acord în sens contrar cu oficiul.

(4) Decizia de a începe sau nu o investigaţie se adoptă în termen de două luni de la primirea de 

către oficiu a unei cereri menţionate la alineatul (2). Decizia se comunică de îndată statului 

membru, instituţiei, organismului, oficiului sau agenţiei care a făcut cererea. Orice decizie 

de a nu începe o investigaţie se motivează. Dacă la expirarea celor două luni oficiul nu a 

luat nicio decizie, se consideră că oficiul a decis să nu înceapă o investigaţie.

În cazul în care un funcţionar, un alt agent, un membru al unei instituţii sau organism, un 

conducătorii de oficiu sau agenţie, sau un membru al personalului, acţionând în 

conformitate cu articolul 22a din statutul personalului, furnizează oficiului informaţii 

privind o eventuală fraudă sau abatere, oficiul informează persoana respectivă cu privire la 

decizia privind începerea sau nu a unei investigaţii în legătură cu faptele în cauză.
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(5) În cazul în care directorul general decide să nu înceapă o investigaţie internă, acesta poate 

transmite de îndată orice informaţie relevantă instituţiei, organismului, oficiului sau 

agenţiei în cauză pentru a lua măsurile necesare în conformitate cu normele aplicabile 

instituţiei, organismului, oficiului sau agenţiei respective. Oficiul stabileşte de comun 

acord cu instituţia, organismul, oficiul sau agenţia respectivă, după caz, măsurile adecvate 

pentru a păstra confidenţialitatea sursei informaţiilor în cauză şi solicită, după caz, să fie 

informat asupra acţiunilor întreprinse.”

(6) În cazul în care directorul general decide să nu înceapă o investigaţie externă, acesta poate 

transmite de îndată orice informaţie relevantă autorităţilor competente ale statului membru 

în cauză pentru a lua măsuri adecvate, după caz, în conformitate cu normele naţionale ale 

acestuia. Dacă este necesar, oficiul informează şi instituţia, organismul, oficiul sau agenţia 

în cauză.

Articolul 6

Accesul la informaţiile din bazele de date înaintea începerii unei investigaţii 

(1) Înaintea începerii unei investigaţii, oficiul are drept de acces la orice informaţie relevantă 

din bazele de date deţinute de instituţii, organisme, oficii sau agenţii, atunci când acest 

lucru este indispensabil pentru evaluarea elementelor de fapt care stau la baza alegaţiilor. 

Acest drept de acces se exercită în termenul necesar, stabilit de oficiu, pentru o evaluare 

promptă a alegaţiilor. În exercitarea acestui drept de acces, oficiul respectă principiile 

necesităţii şi proporţionalităţii.
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(2) Instituţia, organismul, oficiul sau agenţia în cauză cooperează cu sinceritate, permiţând 

oficiului să obţină orice informaţie relevantă în condiţiile care urmează a fi specificate în 

deciziile adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (1).

Articolul 7

Procedura de investigare

(1) Directorul general coordonează desfăşurarea investigaţiilor pe bază de instrucţiuni scrise, 

după caz. Investigaţiile se desfăşoară, sub conducerea sa, de către personalul oficiului 

desemnat de el.

(2) Personalul oficiului îşi îndeplineşte sarcinile după prezentarea unei autorizaţii scrise care 

menţionează identitatea şi calitatea acestora. Directorul general eliberează respectiva 

autorizaţie , indicând obiectul şi scopul investigaţiei, temeiul juridic pentru desfăşurarea 

investigaţiei şi competenţele de investigaţie care decurg din acesta.

(3) Autorităţile competente ale statelor membre, în conformitate cu normele naţionale, acordă 

asistenţa necesară pentru a permite personalului oficiului să îşi îndeplinească îndatoririle 

cu eficacitate. 

Instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile se asigură că funcţionarii, alţi agenţi, membrii,

conducătorii şi membrii personalului acordă asistenţa necesară pentru a permite 

personalului oficiului să îşi îndeplinească îndatoririle cu eficacitate.



17427/1/12 REV 1 RD/neg/ban 32
DG G2A RO

(4) Atunci când o investigaţie combină elemente externe şi interne, se aplică articolul 3 şi, 

respectiv, articolul 4.

(5) Investigaţiile se desfăşoară fără întrerupere pe o perioadă care trebuie să fie proporţională 

cu împrejurările şi complexitatea cazului.

(6) Dacă în urma unei investigaţii reiese faptul că ar putea fi oportun să se ia măsuri 

administrative asigurătorii pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, oficiul 

informează neîntârziat instituţia, organismul, oficiul sau agenţia în cauză cu privire la 

investigaţia în curs. Printre informaţiile furnizate se numără:

(a) identitatea funcţionarului, a altui agent, a membrului unei instituţii sau organism, a 

conducătorului de oficiu sau agenţie, sau membrului personalului vizat şi un rezumat 

al faptelor examinate;

(b) orice informaţie care ar putea ajuta instituţia, organismul, oficiul sau agenţia în cauză 

să decidă dacă este oportun să se ia măsuri administrative asigurătorii în scopul de a 

proteja interesele financiare ale Uniunii;

(c) orice măsură specială de confidenţialitate recomandată, în special în cazurile care 

implică utilizarea de măsuri de investigaţie care ţin de competenţa unei autorităţi 

judiciare naţionale sau, în cazul unei investigaţii externe, de competenţa unei 

autorităţi naţionale, în conformitate cu normele naţionale aplicabile investigaţiilor.
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Instituţia, organismul, oficiul sau agenţia în cauză poate decide oricând, în strânsă 

cooperare cu oficiul, să ia măsuri administrative asigurătorii, inclusiv măsuri de 

salvgardare a probelor şi informează neîntârziat oficiul în legătură cu respectiva decizie.

(7) Dacă este cazul, la cererea oficiului, autorităţile competente ale statelor membre iau 

măsurile asigurătorii corespunzătoare în temeiul legislaţiei lor naţionale, în special măsuri 

de salvgardare a probelor.

(8) În cazul în care o investigaţie nu poate fi încheiată în termen de 12 luni de la începerea 

acesteia, directorul general, la încheierea perioadei de 12 luni şi ulterior la fiecare şase luni, 

înaintează rapoarte Comitetului de supraveghere, indicând motivele şi măsurile de 

remediere prevăzute în vederea accelerării investigaţiei.

Articolul 8

Obligaţia de a informa oficiul

(1) Instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile transmit oficiului, fără întârziere, orice 

informaţii legate de posibile acte de fraudă, de corupţie sau orice altă activitate ilegală care 

afectează interesele financiare ale Uniunii.
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(2) Instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile şi, în măsura în care acest lucru este permis de 

legislaţia lor naţională, autorităţile competente ale statelor membre, la cererea oficiului sau 

din proprie iniţiativă, transmit oficiului orice document sau informaţii pe care le deţin care 

sunt legate de o investigaţie a oficiului aflată în desfăşurare.

(3) Instituţiile, organismele, oficiile, agenţiile şi, în măsura în care acest lucru este permis de 

legislaţia lor naţională, autorităţile competente ale statelor membre transmit oficiului orice 

alte documente sau informaţii considerate relevante, pe care le deţin în legătură cu lupta 

împotriva actelor de fraudă, de corupţie şi a oricăror alte activităţi ilegale care afectează 

interesele financiare ale Uniunii.

Articolul 9

Garanţii procedurale

(1) În cadrul investigaţiilor sale, oficiul caută probe în favoarea şi împotriva persoanei vizate. 

Investigaţiile se realizează în mod obiectiv şi imparţial, respectând principiul prezumţiei de 

nevinovăţie şi garanţiile procedurale prevăzute de prezentul articol.

(2) Oficiul poate audia o persoană vizată sau un martor oricând pe parcursul unei investigaţii. 

Orice persoană audiată are dreptul de a evita autoincriminarea.
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Invitaţia la o audiere se trimite unei persoane vizate cu un preaviz de cel puţin 10 zile 

lucrătoare. Această perioadă de preaviz poate fi redusă cu consimţământul expres al 

persoanei vizate sau din motive justificate în mod corespunzător legate de caracterul urgent 

al investigaţiei. În ultimul caz, perioada de preaviz nu poate fi mai scurtă de 24 de ore. 

Invitaţia cuprinde o enumerare a drepturilor persoanei vizate inclusiv, în special, dreptul de 

a fi asistată de o persoană la alegerea sa.

Invitaţia la o audiere se trimite unui martor cu un preaviz de cel puţin 24 de ore. Această 

perioadă de preaviz poate fi redusă cu consimţământul expres al martorului sau din motive 

justificate în mod corespunzător legate de caracterul urgent al investigaţiei.

Cerinţele menţionate la al doilea şi al treilea paragraf nu se aplică luării de declaraţii în 

contextul verificărilor şi inspecţiilor la faţa locului.

Atunci când, în decursul unei audieri, apar probe conform cărora un martor poate fi 

persoană vizată, audierea se încheie. Normele procedurale prevăzute la prezentul alineat şi 

la alineatele (3) şi (4) se aplică imediat. Martorul respectiv este informat imediat cu privire 

la drepturile sale ca persoană vizată şi primeşte, la cerere, o copie a înregistrărilor oricăror

declaraţii pe care le-a făcut în trecut. Oficiul nu poate utiliza declaraţiile din trecut ale 

persoanei respective împotriva acesteia, fără să îi acorde în prealabil ocazia de a face 

observaţii cu privire la aceste declaraţii.
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Oficiul întocmeşte un proces-verbal al audierii şi acordă persoanei audiate acces la acesta 

pentru a-l putea aproba sau pentru a adăuga observaţii. Oficiul transmite persoanei vizate o 

copie a procesului-verbal al audierii.

(3) Dacă în urma unei investigaţii reiese faptul că un funcţionar, un alt agent, un membru al

unei instituţii sau organism, un conducătorii de oficiu sau agenţie sau un membru al 

personalului poate fi persoana vizată, respectiva persoană este informată imediat cu privire 

la aceasta, cu condiţia să nu se prejudicieze astfel desfăşurarea investigaţiei sau orice 

proceduri de investigaţie care ţin de competenţa unei autorităţi judiciare naţionale.

(4) Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (6) şi articolului 7 alineatul (6), după 

încheierea investigaţiei şi înainte de redactarea unor concluzii referitoare nominal la 

persoana vizată, acesteia i se oferă posibilitatea de a face observaţii privind faptele care 

o vizează.

În acest scop, oficiul trimite persoanei vizate invitaţia de a face observaţii fie în scris, fie în 

cadrul unei audieri cu personal desemnat de oficiu. Această invitaţie include un rezumat al 

faptelor care vizează persoana respectivă şi informaţiile cerute la articolele 11 şi 12 din 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 şi indică termenul pentru prezentarea de observaţii, care nu 

poate fi mai scurt de 10 zile lucrătoare de la primirea invitaţiei de a prezenta observaţii. 

Această perioadă de preaviz poate fi redusă cu consimţământul expres al persoanei vizate 

sau din motive justificate în mod corespunzător legate de caracterul urgent al investigaţiei. 

Raportul final al investigaţiei face referire la toate aceste observaţii.
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În cazurile justificate în mod corespunzător în care este necesar să se păstreze 

confidenţialitatea investigaţiei şi/sau care implică utilizarea de proceduri de investigaţie 

care ţin de competenţa unei autorităţi judiciare naţionale, directorul general poate decide să 

amâne îndeplinirea obligaţiei de a invita persoana vizată să îşi prezinte observaţiile.

În cazurile menţionate la articolul 1 alineatul (2) din anexa IX la statutul personalului, dacă 

instituţia, organismul, oficiul sau agenţia nu răspunde în termen de o lună la cererea 

directorului general de a se amâna îndeplinirea obligaţiei de invitare a persoanei vizate să 

îşi prezinte observaţiile, se consideră că răspunsul este afirmativ.

(5) Orice persoană audiată are dreptul de a utiliza oricare dintre limbile oficiale ale instituţiilor 

Uniunii. Cu toate acestea, funcţionarilor şi celorlalţi agenţi ai Uniunii li se poate cere să 

utilizeze o limbă oficială a instituţiilor Uniunii pe care o cunosc aprofundat.

Articolul 10

Confidenţialitatea şi protecţia datelor

(1) Informaţiile transmise sau obţinute în cursul investigaţiilor externe, indiferent de forma 

acestora, sunt protejate de dispoziţiile relevante.
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(2) Informaţiile transmise sau obţinute în cursul investigaţiilor interne, indiferent de forma 

acestora, sunt supuse secretului profesional şi se bucură de protecţia acordată de normele 

aplicabile instituţiilor Uniunii.

(3) Instituţiile, organismele, oficiile sau agenţiile în cauză asigură respectarea confidenţialităţii 

investigaţiilor efectuate de către oficiu, precum şi a drepturilor legitime ale persoanelor 

vizate şi, în cazul în care au fost declanşate proceduri judiciare, respectarea tuturor 

normelor naţionale aplicabile acestor proceduri.

(4) Oficiul poate desemna un responsabil cu protecţia datelor în conformitate cu dispoziţiile

articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(5) Directorul general se asigură că transmiterea oricăror informaţii publicului se realizează în 

mod neutru şi imparţial, respectă confidenţialitatea investigaţiilor şi respectă principiile 

prevăzute la acest articol şi la articolul 9 alineatul (1).

În conformitate cu statutul personalului, personalul oficiului se abţine de la a divulga fără 

autorizaţie informaţiile care i-au fost aduse la cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor sale, cu 

excepţia cazului în care informaţiile în cauză au fost deja făcute publice sau sunt accesibile 

publicului, şi continuă să aibă această obligaţie după părăsirea funcţiei.
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Articolul 11

Raportul investigaţiei şi măsurile care urmează a fi întreprinse în urma investigaţiilor

(1) La încheierea unei investigaţii a oficiului, se redactează un raport sub autoritatea 

directorului general. Raportul include o prezentare a temeiului juridic al investigaţiei, 

etapele procedurale urmate, faptele constatate şi încadrarea lor juridică preliminară, 

impactul financiar estimat al faptelor constatate, respectarea garanţiilor procedurale în 

conformitate cu articolul 9 şi concluziile investigaţiei.

Raportul este însoţit de recomandările directorului general cu privire la întreprinderea sau 

nu a unei acţiuni. Aceste recomandări indică, după caz, orice acţiune disciplinară, 

administrativă, financiară şi/sau judiciară din partea instituţiilor, organismelor, oficiilor şi 

agenţiilor şi din partea autorităţilor competente ale statelor membre în cauză şi specifică, în 

mod special, sumele estimate care urmează a fi recuperate, precum şi încadrarea juridică 

preliminară a faptelor constatate.
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(2) La redactarea acestor rapoarte şi recomandări se ia în considerare legislaţia naţională a 

statului membru respectiv. Rapoartele redactate pe această bază constituie probe admisibile

în procedurile administrative sau judiciare ale statului membru în care utilizarea acestora se 

dovedeşte necesară, în acelaşi mod şi în aceleaşi condiţii ca şi rapoartele administrative 

redactate de inspectorii administrativi naţionali. Acestea sunt supuse aceloraşi reguli de 

evaluare ca şi cele aplicabile rapoartelor administrative redactate de către inspectorii 

administrativi naţionali şi au aceeaşi valoare probatorie ca şi rapoartele respective.

(3) Rapoartele şi recomandările redactate în urma unei investigaţii externe şi orice documente 

conexe relevante sunt transmise autorităţilor competente ale statelor membre în cauză, în 

conformitate cu normele privind investigaţiile externe, şi, după caz, serviciilor competente 

ale Comisiei.

(4) Rapoartele şi recomandările redactate în urma unei investigaţii interne şi orice informaţii

conexe relevante sunt transmise instituţiei, organismului, oficiului sau agenţiei respective. 

Instituţia, organismul, oficiul sau agenţia respectivă ia acele măsuri, îndeosebi de natură 

disciplinară sau judiciară, pe care rezultatele investigaţiei interne le reclamă şi raportează 

aceste măsuri oficiului în termenul stabilit în recomandările care însoţesc raportul şi, în 

plus, la cererea oficiului.
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(5) În cazul în care raportul redactat după o investigaţie internă dezvăluie existenţa unor fapte 

care ar putea avea consecinţe pe plan penal, aceste informaţii se transmit autorităţilor 

judiciare ale statului membru în cauză.

(6) La cererea oficiului, autorităţile competente ale statelor membre în cauză transmit 

informaţii oficiului în timp util privind măsurile luate, dacă există, în urma transmiterii de 

către directorul general a recomandărilor sale în conformitate cu alineatul (3) şi în urma 

transmiterii de către oficiu a oricăror informaţii în conformitate cu alineatul (5).

(7) Fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, la încheierea unei investigaţii, nu au 

fost găsite dovezi împotriva unei persoane vizate, directorul general încheie investigaţia 

referitoare la acea persoană şi informează respectiva persoană despre acest lucru în termen 

de 10 zile lucrătoare.

(8) Un informator care a furnizat oficiului informaţii care au condus la o investigaţie sau care 

au legătură cu o investigaţie poate fi informat, la cererea sa, de către oficiu cu privire la 

încheierea investigaţiei. Cu toate acestea, oficiul poate refuza orice cerere de acest fel în 

cazul în care consideră că aceasta ar putea aduce atingere intereselor legitime ale persoanei

vizate, eficacităţii investigaţiei şi a acţiunilor care urmează a fi întreprinse în urma 

investigaţiei sau oricăror cerinţe privind confidenţialitatea.
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Articolul 12

Schimbul de informaţii între oficiu şi autorităţile competente ale statelor membre

(1) Fără a aduce atingere articolelor 10 şi 11 din prezentul regulament şi dispoziţiilor din 

Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, oficiul poate transmite autorităţilor competente 

ale statelor membre în cauză informaţii obţinute în cursul investigaţiilor externe, în timp 

util pentru a le permite acestora să adopte măsuri corespunzătoare în conformitate cu 

dreptul lor naţional.

(2) Fără a aduce atingere articolelor 10 şi 11, directorul general transmite autorităţilor judiciare 

ale statului membru în cauză informaţii obţinute de către oficiu în cursul investigaţiilor 

interne cu privire la faptele care intră sub jurisdicţia unei autorităţi judiciare naţionale.

În conformitate cu articolul 4 şi fără a aduce atingere articolului 10, directorul general 

transmite, de asemenea, instituţiei, organismului, oficiului sau agenţiei în cauză 

informaţiile menţionate la primul paragraf al prezentului alineat, inclusiv identitatea 

persoanei vizate, un rezumat al faptelor constatate, încadrarea lor juridică preliminară şi 

impactul estimat asupra intereselor financiare ale Uniunii.

Se aplică articolul 9 alineatul (4).
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(3) Fără a aduce atingere dreptului lor naţional, autorităţile competente ale statului membru în 

cauză informează oficiul fără întârziere , din proprie iniţiativă sau la cererea oficiului, 

asupra măsurilor care au fost luate pe baza informaţiilor care le-au fost transmise în 

temeiul prezentului articol.

(4) Oficiul poate depune probe în cadrul procedurilor desfăşurate în instanţele naţionale în 

conformitate cu legislaţia naţională şi statutul personalului.

Articolul 13

Cooperarea oficiului cu Eurojust şi Europol 

(1) În cadrul mandatului său de protejare a intereselor financiare ale Uniunii, oficiul 

cooperează, după caz, cu Eurojust şi cu Oficiul European de Poliţie (Europol). După caz, 

pentru facilitarea acestei cooperări, oficiul încheie cu Eurojust şi Europol acorduri 

administrative. Respectivele acorduri pot viza schimbul de informaţii operaţionale, 

strategice sau tehnice, inclusiv date cu caracter personal şi informaţii clasificate, precum şi, 

la cerere, rapoarte privind progresele înregistrate.
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Atunci când acest lucru poate sprijini şi consolida coordonarea şi cooperarea dintre 

autorităţile naţionale de investigare şi urmărire penală sau atunci când oficiul a transmis 

autorităţilor competente ale statelor membre informaţii pe baza cărora se suspectează 

existenţa unui act de fraudă, de corupţie sau a oricărei alte activităţi ilegale care afectează 

interesele financiare ale Uniunii, sub forma unei infracţiuni grave, oficiul trimite 

informaţiile relevante către Eurojust, în cadrul mandatului Eurojust.

(2) Oficiul informează cu promptitudine autorităţile competente ale statelor membre în cauză 

în cazurile în care informaţiile furnizate de acestea sunt transmise de oficiu către Eurojust 

sau Europol.

Articolul 14

Cooperarea cu ţări terţe şi cu organizaţii internaţionale

(1) Oficiul poate încheia, după caz, acorduri administrative cu autorităţile competente din ţări 

terţe şi cu organizaţii internaţionale. Oficiul îşi coordinează activitatea, după caz, cu 

serviciile competente ale Comisiei şi cu Serviciul European de Acţiune Externă, mai ales

înainte de a încheia astfel de acorduri. Respectivele acorduri pot viza schimbul de 

informaţii operaţionale, strategice sau tehnice, inclusiv, la cerere, rapoarte privind 

progresele înregistrate.
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(2) Oficiul informează autorităţile competente ale statelor membre în cauză înainte de a 

transmite informaţiile furnizate de acestea autorităţilor competente din ţări terţe sau 

organizaţiilor internaţionale.

Oficiul păstrează evidenţa tuturor transmisiilor de date cu caracter personal, inclusiv 

motivele acestor transmisii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 15

Comitetul de supraveghere

(1) Comitetul de supraveghere monitorizează cu regularitate îndeplinirea de către oficiu a 

funcţiei sale investigative, pentru a consolida independenţa oficiului în exercitarea 

corespunzătoare a competenţelor care îi sunt conferite prin prezentul regulament.

În special, Comitetul de supraveghere monitorizează evoluţiile privind modul de aplicare a 

garanţiilor procedurale şi durata investigaţiilor, în lumina informaţiilor transmise de către 

directorul general în conformitate cu articolul 7 alineatul (8).
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Comitetul de supraveghere adresează directorului general avize, inclusiv, după caz, 

recomandări, privind, inter alia, resursele necesare pentru exercitarea funcţiei de 

investigare a oficiului, priorităţile de investigare ale oficiului şi durata investigaţiilor. 

Aceste avize pot fi emise din proprie iniţiativă, la cererea directorului general sau a unei 

instituţii, a unui organism, a unui oficiu sau a unei agenţii, fără însă a interfera cu

desfăşurarea investigaţiilor în curs.

Instituţiile, organismele, oficiile sau agenţiile primesc o copie a avizelor emise în temeiul 

celui de-al treilea paragraf.

În situaţii justificate în mod corespunzător, Comitetul de supraveghere poate solicita 

oficiului informaţii suplimentare cu privire la investigaţii, inclusiv rapoarte şi recomandări 

privind investigaţii încheiate, fără însă a interfera cu desfăşurarea investigaţiilor în curs.

(2) Comitetul de supraveghere este compus din cinci membri independenţi cu experienţă în 

funcţii judiciare sau de investigare ori funcţii comparabile având legătură cu domeniile de 

activitate ale oficiului. Aceştia sunt numiţi de comun acord de către Parlamentul European, 

Consiliu şi Comisie.
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Decizia de numire a membrilor Comitetului de supraveghere conţine, de asemenea, o listă 

de rezervă cu membri potenţiali care pot înlocui membrii Comitetului de supraveghere 

pentru perioada restantă a mandatului acestora în eventualitatea demisiei, decesului sau

incapacităţii permanente a unuia sau mai multora dintre aceşti membri.

(3) Mandatul membrilor Comitetului de supraveghere este de cinci ani şi nu poate fi reînnoit. 

Trei şi, respectiv, doi membri se înlocuiesc alternativ pentru a se menţine practica şi 

cunoştinţele Comitetului de supraveghere.

(4) La încheierea mandatului, membrii Comitetului de supraveghere rămân în funcţie până la 

înlocuirea acestora.

(5) Dacă un membru al Comitetului de supraveghere încetează să îndeplinească condiţiile de 

exercitare a atribuţiilor sale sau dacă a fost găsit vinovat de abateri grave, Parlamentul 

European, Consiliul şi Comisia pot, de comun acord, să îl elibereze din funcţie.

(6) În conformitate cu normele aplicabile ale Comisiei, membrii Comitetului de supraveghere 

primesc o diurnă şi li se rambursează cheltuielile efectuate în exercitarea îndatoririlor lor.

(7) În îndeplinirea îndatoririlor lor, membrii Comitetului de supraveghere nu solicită şi nu 

primesc instrucţiuni de la vreun guvern, instituţie, organism, oficiu sau agenţie.
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(8) Comitetul de supraveghere îşi numeşte preşedintele. Comitetul de supraveghere îşi adoptă 

propriul regulament de procedură, care, înainte de adoptare, este transmis spre informare 

Parlamentului European, Consiliului, Comisiei şi Autorităţii Europene pentru Protecţia 

Datelor. Reuniunile Comitetului de supraveghere se organizează la iniţiativa preşedintelui 

acestuia sau a directorului general. Comitetul de supraveghere organizează cel puţin 10 

reuniuni pe an. Comitetul de supraveghere ia decizii cu majoritatea membrilor care îl 

compun. Secretariatul Comitetului de supraveghere este asigurat de oficiu, în strânsă 

consultare cu Comitetul de supraveghere.

(9) Comitetul de supraveghere adoptă anual cel puţin un raport privind activităţile sale, 

prezentând în special o evaluare a independenţei oficiului, a modului de aplicare a 

garanţiilor procedurale şi a duratei investigaţiilor. Rapoartele respective sunt prezentate 

Parlamentului European, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi.

Comitetul de supraveghere poate prezenta rapoarte Parlamentului European, Consiliului, 

Comisiei şi Curţii de Conturi privind rezultatele investigaţiilor oficiului şi măsurile luate în 

temeiul acelor rezultate.
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Articolul 16

Schimb de opinii cu instituţiile

(1) Parlamentul European, Consiliul şi Comisia se întâlnesc o dată pe an cu directorul general 

pentru un schimb de opinii la nivel politic, pentru a discuta politica oficiului legată de 

metodele de prevenire şi combatere a actelor de fraudă, de corupţie sau a oricăror alte 

activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. Comitetul de supraveghere 

participă la schimbul de opinii. Reprezentanţi ai Curţii de Conturi, Eurojust şi/sau Europol 

pot fi invitaţi să participe pe bază ad-hoc, la cererea Parlamentului European, a Consiliului, 

a Comisiei, a directorului general sau a Comitetului de supraveghere.

(2) Schimbul de opinii se poate referi la:

(a) priorităţile strategice ale politicilor de investigare ale oficiului;

(b) avizele şi rapoartele de activitate ale Comitetului de supraveghere prevăzute în 

temeiul articolului 15;

(c) rapoartele directorului general în temeiul articolului 17 alineatul (4) şi, după caz, 

orice alte rapoarte ale instituţiilor care au legătură cu mandatul oficiului;

(d) cadrul relaţiilor dintre oficiu şi instituţii, organisme, oficii şi agenţii;
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(e) cadrul relaţiilor dintre oficiu şi autorităţile competente ale statelor membre;

(f) relaţiile dintre oficiu şi autorităţile competente din ţările terţe, precum şi cu 

organizaţiile internaţionale, în cadrul acordurilor menţionate în prezentul regulament;

(g) eficacitatea activităţii oficiului în ceea ce priveşte executarea mandatului său.

(3) Toate instituţiile care participă la schimbul de opinii se asigură că acesta nu interferează cu 

desfăşurarea investigaţiilor în curs.

(4) Instituţiile care participă la schimbul de opinii ţin cont în acţiunile lor de opiniile exprimate 

în cadrul acestuia. Directorul general oferă, în rapoartele menţionate la articolul 17

alineatul (4), informaţii privind măsurile adoptate de oficiu, în cazul în care acestea există.

Articolul 17

Directorul general

(1) Oficiul este condus de un director general. Acesta este numit de Comisie, în conformitate 

cu procedura prevăzută la alineatul (2). Mandatul directorului general este de şapte ani şi 

nu poate fi reînnoit.
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(2) În scopul numirii unui nou director general, Comisia publică o cerere de candidaturi în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Această publicare se face cel târziu cu şase luni 

înainte de sfârşitul mandatului directorului general în funcţie. După ce Comitetul de 

supraveghere a dat aviz favorabil procedurii de selecţie aplicate de Comisie, aceasta 

întocmeşte o listă de candidaţi cu calificare adecvată. După consultări cu Parlamentul 

European şi cu Consiliul, Comisia numeşte directorul general.

(3) Directorul general nu solicită şi nu primeşte instrucţiuni de la niciun guvern sau instituţie, 

organism, oficiu sau agenţie în îndeplinirea îndatoririlor sale în legătură cu începerea şi 

efectuarea de investigaţii interne sau externe sau în legătură cu redactarea de rapoarte în 

urma acestor investigaţii. În cazul în care directorul general consideră că o măsură luată de 

Comisie pune în discuţie independenţa sa, acesta informează imediat Comitetul de 

supraveghere şi decide dacă să intenteze sau nu o acţiune împotriva Comisiei la Curtea de 

Justiţie.

(4) Directorul general raportează periodic Parlamentului European, Consiliului, Comisiei şi 

Curţii de Conturi cu privire la concluziile investigaţiilor efectuate de către oficiu, la 

măsurile luate şi la problemele constatate, respectând confidenţialitatea acestor investigaţii, 

drepturile legitime ale persoanelor vizate şi ale informatorilor şi, după caz, dreptul naţional 

aplicabil procedurilor judiciare.
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(5) Directorul general stabileşte în fiecare an, în cadrul planului anual de gestiune, priorităţile 

oficiului privind politica de investigare şi le transmite Comitetului de supraveghere înainte 

de publicare.

Directorul general informează periodic Comitetul de supraveghere privind activităţile 

oficiului, îndeplinirea funcţiei sale de investigare şi măsurile luate în urma investigaţiilor.

Directorul general informează periodic Comitetul de supraveghere cu privire la:

(a) cazurile în care recomandările directorului general nu au fost urmate;

(b) cazurile în care s-au transmis informaţii autorităţilor judiciare ale statelor membre;

(c) durata investigaţiilor, în conformitate cu articolul 7 alineatul (8).

(6) Directorul general poate delega, în scris, exercitarea unora dintre funcţiile sale prevăzute la 

articolul 5, articolul 7 alineatul (2), articolul 11 alineatul (7) şi articolul 12 alineatul (2) 

unuia sau mai multor membri ai personalului oficiului, precizând condiţiile şi limitele unei 

astfel de delegări.
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(7) Directorul general instituie o procedură internă de consultare şi control, care să includă un 

control al legalităţii, legat, inter alia, de respectarea garanţiilor procedurale şi a drepturilor 

fundamentale ale persoanelor vizate, precum şi a legislaţiei naţionale a statelor membre în 

cauză, cu trimitere în special la articolul 11 alineatul (2).

(8) Directorul general adoptă orientări privind procedurile de investigare care urmează a fi 

aplicate de personalul oficiului. Respectivele orientări sunt în conformitate cu prezentul 

regulament şi privesc, inter alia:

(a) desfăşurarea investigaţiilor;

(b) garanţiile procedurale;

(c) elemente detaliate privind procedurile interne consultative şi de control, inclusiv 

controlul legalităţii; 

(d) protecţia datelor.

Aceste orientări şi orice modificări aduse acestora se adoptă, după ce s-a oferit Comitetului 

de supraveghere posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile asupra lor, şi se transmit apoi 

spre informare Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei, urmând să se publice spre 

informare pe pagina de internet a oficiului în limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii.
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(9) Înainte de adoptarea oricăror sancţiuni disciplinare împotriva directorului general, Comisia 

consultă Comitetul de supraveghere.

Impunerea oricăror sancţiuni disciplinare împotriva directorului general face obiectul unei 

decizii motivate, care se transmite spre informare Parlamentului European, Consiliului şi 

Comitetului de supraveghere.

(10) Trimiterile la „directorul” oficiului din orice text juridic se înţeleg ca trimiteri la directorul 

general.

Articolul 18

Finanţarea

Totalul creditelor pentru oficiu, inclusiv pentru Comitetul de supraveghere şi secretariatul acestuia, 

se înscriu într-o linie bugetară specifică din secţiunea aferentă Comisiei din bugetul general al

Uniunii Europene şi se stabilesc în detaliu într-o anexă la secţiunea respectivă.

Schema de personal a oficiului, inclusiv secretariatul Comitetului de supraveghere, se anexează la 

schema de personal a Comisiei.
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Articolul 19

Raportul de evaluare

Până la …, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport de evaluare privind 

aplicarea prezentului regulament. Raportul respectiv este însoţit de un aviz al Comitetului de 

supraveghere şi indică dacă este necesar să se modifice prezentul regulament.

Articolul 20

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 şi Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 se abrogă. 

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament şi se 

citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă prevăzut în anexa II.

Articolul 21

Intrarea în vigoare şi dispoziţii tranzitorii

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii următoare publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene.

                                               

 JO: de introdus următoarea dată: 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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(2) Articolul 15 alineatul (3) se aplică în ceea ce priveşte durata mandatului membrilor 

Comitetului de supraveghere în funcţie la intrarea în vigoare a prezentului regulament. 

Imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Preşedintele Parlamentului 

European alege prin tragere la sorţi, dintre membrii Comitetului de supraveghere, doi 

membri ale căror atribuţii urmează să înceteze, prin derogare de la prima teză a 

articolului 15 alineatul (3), la expirarea primelor 36 de luni ale mandatului lor. Doi noi 

membri se numesc automat cu un mandat de cinci ani pentru a-i înlocui pe membrii al 

căror mandat expiră, pe baza şi în ordinea listei prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din 

Decizia nr. 2012/45/UE, Euratom a Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei 

din 23 ianuarie 2012 de numire a membrilor Comitetului de supraveghere a Oficiului 

European de Luptă Antifraudă (OLAF)1. Aceşti noi membri sunt primele două persoane 

ale căror nume apar pe listă.

(3) A treia teză a articolului 17 alineatul (1) se aplică în ceea ce priveşte durata mandatului

directorului general în funcţie la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate 

statele membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

                                               

1 JO L 26, 28.1.2012, p. 30.
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ANEXA I

REGULAMENTE ABROGATE (MENŢIONATE LA ARTICOLUL 20)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului

(JO L 136, 31.5.1999, p. 1)

Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului

(JO L 136, 31.5.1999, p. 8)
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ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 şi Regulamentul 
(Euratom) nr. 1074/1999

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (1) 

Articolul 1 alineatul (2) Articolul 1 alineatul (2)

- Articolul 1 alineatul (3) 

Articolul 1 alineatul (3) Articolul 1 alineatul (4)

- Articolul 1 alineatul (5)

- Articolul 2 punctul 1

- Articolul 2 punctul 2

- Articolul 2 punctul 3

Articolul 2 Articolul 2 punctul 4

- Articolul 2 punctul 5

- Articolul 2 punctul 6

- Articolul 2 punctul 7

Articolul 3 primul paragraf Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 3 al doilea paragraf Articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf

- Articolul 3 alineatul (2) 

- Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf

- Articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf

- Articolul 3 alineatul (4) 

- Articolul 3 alineatul (5) 

- Articolul 3 alineatul (6) 
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Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 şi Regulamentul 
(Euratom) nr. 1074/1999

Prezentul regulament

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2) Articolul 4 alineatul (2) 

Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf Articolul 4 alineatul (3) 

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf -

Articolul 4 alineatul (4) Articolul 4 alineatul (4) prima teză

- Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (5) primul paragraf Articolul 4 alineatul (6) primul paragraf

- Articolul 4 alineatul (6) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (5) al doilea paragraf Articolul 4 alineatul (6) al treilea paragraf

Articolul 4 alineatul (6) litera (a) Articolul 4 alineatul (7)

Articolul 4 alineatul (6) litera (b) -

- Articolul 4 alineatul (8) 

- Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 primul paragraf Articolul 5 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 5 al doilea paragraf Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf

- Articolul 5 alineatul (3)

- Articolul 5 alineatul (4) 

- Articolul 5 alineatul (5)

- Articolul 5 alineatul (6)

- Articolul 6 
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Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 şi Regulamentul 
(Euratom) nr. 1074/1999

Prezentul regulament

Articolul 6 alineatul (1) Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2) Articolul 7 alineatul (2) prima teză

Articolul 6 alineatul (3) Articolul 7 alineatul (2) a doua teză

Articolul 6 alineatul (4) Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf 

- Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (5) Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (6) Articolul 7 alineatul (3)

- Articolul 7 alineatul (6) 

- Articolul 7 alineatul (7)

- Articolul 7 alineatul (8)

Articolul 7 alineatul (1) Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2) Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3) Articolul 8 alineatul (3)

- Articolul 9 

Articolul 8 alineatul (1) Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf -

Articolul 8 alineatul (3) -

Articolul 8 alineatul (4) -

- Articolul 10 alineatul (4)

- Articolul 10 alineatul (5) 
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Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 şi Regulamentul 
(Euratom) nr. 1074/1999

Prezentul regulament

Articolul 9 alineatul (1) Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf

- Articolul 11 alineatul (1) al doilea 
paragraf

Articolul 9 alineatul (2) Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (3) Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (4) Articolul 11 alineatul (4)

- Articolul 11 alineatul (5)

- Articolul 11 alineatul (6)

- Articolul 11 alineatul (7)

- Articolul 11 alineatul (8)

Articolul 10 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2) Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf

- Articolul 12 alineatul (2) al doilea 
paragraf

- Articolul 12 alineatul (2) al treilea 
paragraf

Articolul 10 alineatul (3) Articolul 4 alineatul (4) a doua teză

- Articolul 12 alineatul (3) 

- Articolul 12 alineatul (4) 

- Articolul 13 

- Articolul 14 

Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf Articolul 15 alineatul (1) primul paragraf

- Articolul 15 alineatul (1) al doilea 
paragraf
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Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 şi Regulamentul 
(Euratom) nr. 1074/1999

Prezentul regulament

Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 15 alineatul (1) al treilea
paragraf

- Articolul 15 alineatul (1) al patrulea
paragraf

- Articolul 15 alineatul (1) al cincilea
paragraf

Articolul 11 alineatul (2) Articolul 15 alineatul (2) primul paragraf

- Articolul 15 alineatul (2) al doilea 
paragraf

Articolul 11 alineatul (3) Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (4) Articolul 15 alineatul (4)

- Articolul 15 alineatul (5)

- Articolul 15 alineatul (6)

Articolul 11 alineatul (5) Articolul 15 alineatul (7)

Articolul 11 alineatul (6) Articolul 15 alineatul (8)

Articolul 11 alineatul (7) Articolul 17 alineatul (5) al treilea 
paragraf

Articolul 11 alineatul (8) Articolul 15 alineatul (9)

- Articolul 16 

Articolul 12 alineatul (1) Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2) Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (3) primul paragraf Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (3) al doilea paragraf Articolul 17 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (3) al treilea paragraf Articolul 10 alineatul (3)

- Articolul 17 alineatul (5) primul paragraf

- Articolul 17 alineatul (5) al doilea 
paragraf
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Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 şi Regulamentul 
(Euratom) nr. 1074/1999

Prezentul regulament

- Articolul 17 alineatul (6)

- Articolul 17 alineatul (7)

- Articolul 17 alineatul (8) 

Articolul 12 alineatul (4) prima teză Articolul 17 alineatul (9) primul paragraf

Articolul 12 alineatul (4) a doua teză Articolul 17 alineatul (9) al doilea 
paragraf

- Articolul 17 alineatul (10)

Articolul 13 Articolul 18

Articolul 14 -

Articolul 15 Articolul 19 
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I. INTRODUCERE

La 5 iulie 2006, Comisia a prezentat Consiliului propunerea sa de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999

privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 1.

În cadrul ședinței sale plenare din 20 noiembrie 2008, Parlamentul European a adoptat poziția 

sa în primă lectură și rezoluția legislativă aferentă 2.

La 6 iulie 2010, Comisia a emis un document de reflecție referitor la reforma OLAF 3, în 

scopul de a identifica punctele de convergență și de divergență ale opiniilor exprimate de 

Parlamentul European și de Consiliu cu privire la propunerea inițială a Comisiei și de a 

contribui la obținerea unui consens cu privire la principalele chestiuni aflate în discuție.

Ca urmare a discuțiilor aprofundate desfășurate în cadrul Grupului de lucru pentru combaterea 

fraudei, la 6 decembrie 2010 Consiliul a emis un set de concluzii privind documentul de 

reflecție al Comisiei 4.

În urma acestui proces de reflecție, Comisia a prezentat, la 18 martie 2011, o propunere 

modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de 

Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999.

Parlamentul European și-a stabilit mandatul de negociere cu privire la propunerea modificată 

a Comisiei reafirmând poziția sa în primă lectură privind propunerea inițială a Comisiei.

Avizul Curții de Conturi a Uniunii Europene a fost emis la 12 iulie 2012 5, iar cel al 

Autorității Europene pentru Protecția Datelor la 1 iunie 2011 6.

                                               
1 Doc. 11281/06.
2 Doc. 15961/08.
3 Doc. SEC(2010) 859.
4 Doc. 16833/10.
5 JO C 254, 30.8.2011, p. 1.
6 JO C 279, 23.9.2011, p. 11.
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În conformitate cu punctele 16 și 18 din Declarația comună privind aspectele practice în 

cadrul procedurii de codecizie 1, Președinția, acționând în temeiul mandatului acordat de 

Comitetul Reprezentanților Permanenți 2, a purtat negocieri cu Parlamentul European, în 

contextul discuțiilor trilaterale informale care s-au desfășurat în perioada octombrie 2011 -

iunie 2012, în vederea obținerii unui acord în etapa primei lecturi a Consiliului.

La 25 iulie 2012, Comitetul Reprezentanților Permanenți a aprobat textul de compromis 

convenit în cadrul ultimului trilog informal din 8 iunie. Acest acord a fost, de asemenea, 

confirmat de Comisia pentru control bugetar (CONT) a Parlamentului European la 8 

octombrie; ulterior, președintele comisiei respective a trimis președintelui Comitetului 

Reprezentanților Permanenți o scrisoare prin care confirma faptul că, în cazul adoptării de 

către Consiliu a textului respectiv, va recomanda plenului să accepte poziția Consiliului în 

primă lectură fără amendamente.

Ulterior, în cadrul reuniunii sale din 4 decembrie, Consiliul a confirmat acordul politic cu 

privire textul convenit, astfel cum figurează în documentele 16546/12 și 12735/12 ADD1.

II. OBIECTIVUL PROPUNERII

Obiectivul propunerii este acela de a modifica Regulamentul (CE) nr. 1073/1999, care 

constituie actul juridic de bază care reglementează investigațiile efectuate de OLAF.

Propunerea vizează, în special, consolidarea independenței OLAF, sporirea eficienței și a 

eficacității investigațiilor desfășurate de OLAF și îmbunătățirea cooperării și a schimbului de 

informații dintre diversele instituții și autorități implicate în diferitele etape ale investigațiilor.

                                               
1 JO C 145, 30.6.2007, p. 5.
2 Doc. 12140/11 ADD1.
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III. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

Pe baza propunerii modificate a Comisiei, Parlamentul European și Consiliul au desfășurat 

negocieri în vederea obținerii unui acord în etapa poziției Consiliului în primă lectură.

Discuțiile trilaterale s-au axat, în special, pe aspectele-cheie prezentate în continuare, iar 

textul poziției Consiliului reflectă pe deplin compromisul obținut între colegiuitori, astfel cum 

a fost aprobat de Comitetul Reprezentanților Permanenți în iulie 2012 și de Comisia pentru 

control bugetar în octombrie 2012:

Procedurile de investigație

Au fost definite dispoziții mai detaliate, care clarifică sarcinile și îndatoririle diferiților factori 

implicați în ceea ce privește deschiderea, desfășurarea și încheierea investigațiilor OLAF. De 

asemenea, colegiuitorii au convenit ca directorul general al OLAF să instituie o procedură 

internă consultativă și de control, inclusiv un control al legalității.

Rolul directorului general al OLAF

Sarcinile, îndatoririle și sfera de competență a directorului general al OLAF au fost prezentate 

într-un mod mai explicit, ținând seama de practicile curente, în scopul simplificării 

procedurilor, astfel încât acestea să devină mai transparente și să se reducă durata lor. De 

asemenea, în vederea consolidării independenței OLAF, mandatul de cinci ani care putea fi 

reînnoit în temeiul regulilor actuale, a fost înlocuit de/cu un mandat de șapte ani care nu poate 

fi reînnoit.

Trimiterea specifică la garanțiile procedurale aplicabile

În conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE, drepturile procedurale ale 

persoanelor care fac obiectul investigațiilor OLAF, ale martorilor și informatorilor au fost 

stabilite în regulament și consolidate în continuare în ceea ce privește practicile curente din 

cadrul organismelor UE.
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Rolul Comitetului de supraveghere (CS)

A fost reafirmată sarcina principală a CS - aceea de a garanta că OLAF își exercită misiunea 

în mod complet independent. Pe lângă îndatoririle sale curente, CS a fost de asemenea 

mandatat să monitorizeze aplicarea garanțiilor procedurale. În ceea ce privește numirea sa, 

pentru a asigura continuitatea acțiunii CS, colegiuitorii au convenit să introducă un mandat de 

cinci ani, precum și o reînnoire eșalonată a membrilor săi.

Fluxurile de informații și acordurile de cooperare

Au fost îmbunătățite regulile astfel încât să permită un schimb de informații în timp util și mai 

eficace între OLAF și instituțiile, birourile, organismele și agențiile UE, precum și cu 

autoritățile competente ale statelor membre, pe parcursul diferitelor etape ale investigațiilor. 

Au fost stabilite procese de raportare mai clare, în special în ceea ce privește acțiunile 

întreprinse în urma recomandărilor directorului general al OLAF. S-a convenit, de asemenea, 

ca statele membre să desemneze un serviciu („serviciul de coordonare antifraudă”) care să 

faciliteze cooperarea și schimbul de informații eficace cu OLAF.

Totodată, colegiuitorii au prevăzut în mod clar în regulament posibilitatea ca OLAF să încheie 

acorduri administrative cu Europol, Eurojust, autoritățile competente ale țărilor terțe și 

organizațiile internaționale.

Schimb de opinii

S-a ajuns la un acord cu privire la introducerea unui schimb de opinii periodic între directorul 

general al OLAF, Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Aceste reuniuni la nivel politic 

ar trebui să acopere, între altele, prioritățile strategice ale politicilor de investigație și eficiența 

activității OLAF în ceea ce privește îndeplinirea mandatului său, fără a interfera cu 

independența OLAF în desfășurarea investigațiilor sale.
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Accesul la informațiile din bazele de date înaintea deschiderii unei investigații

Dreptul de acces imediat și inopinat al OLAF la informațiile deținute de instituțiile, 

organismele, birourile sau agențiile UE a fost extins la etapa care precede deschiderea unei 

investigații, în scopul evaluării elementelor de fapt care stau la baza alegațiilor/acuzațiilor.

IV. CONCLUZII

Poziția Consiliului în primă lectură reflectă compromisul la care s-a ajuns în cadrul 

negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliu, cu sprijinul Comisiei. Acest compromis 

a fost confirmat printr-o scrisoare din data de 12 octombrie 2012 din partea președintelui 

comisiei CONT adresată președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți. În scrisoarea 

respectiv, președintele comisiei CONT a precizat că va recomanda membrilor comisiei CONT 

și, ulterior, plenului, să accepte poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente, în 

cadrul celei de a doua lecturi a Parlamentului European, sub rezerva verificării de către 

experții juriști-lingviști ai ambelor instituții.

Consiliul consideră că poziția sa în primă lectură constituie un pachet echilibrat și că, odată 

adoptat, noul regulament va aduce o contribuție semnificativă la o protecție sporită a

intereselor financiare ale Uniunii, precum și la combaterea fraudei, a corupției și a oricăror 

alte activități ilegale care afectează interesele respective.

________________________
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Declarația Comisiei

„Comisia confirmă că Oficiul a declarat că va acționa în permanență în conformitate cu Protocolul 

nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și cu Statutul deputaților în Parlamentul 

European, cu respectarea deplină a libertății și independenței deputaților, astfel cum sunt prevăzute 

la articolul 2 din Statut.”
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Declarația Comisiei

„Comisia intenționează să mențină competențele actuale ale Directorului General al Oficiului 

European de Luptă Antifraudă de a stabili condițiile și detaliile privind recrutarea de personal în 

cadrul oficiului, mai ales în ceea ce privește durata contractelor și prelungirea lor.”

Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

„De fiecare dată când Parlamentul European, Consiliul și Comisia numesc noi membri în noul 

Comitet de supraveghere, respectivele instituții ar trebui să îi numească și pe acei membri care 

urmează să intre în funcție la următoarea înlocuire parțială.”

________________________
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COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene 

 
privind 

poziția adoptată de Consiliu în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă 

Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 

al Consiliului  
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2006/0084 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene 

 
privind 

poziția adoptată de Consiliu în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă 

Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 

al Consiliului  

1. CONTEXT 

Data la care propunerea a fost transmisă Parlamentului European și 
Consiliului: 
[document COM(2006) 244 final – 2006/0084 COD]: 

4 iulie 2006. 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: nu se aplică 

Data poziției Parlamentului European în primă lectură: 20 noiembrie 2008. 

Data transmiterii propunerii modificate: 17 martie 2011. 

Data adoptării poziției Consiliului: 25 februarie 2013. 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Propunerea modificată a Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 
privind investigațiile efectuate de OLAF se concentrează asupra clarificării drepturilor 
procedurale ale persoanelor vizate de investigațiile OLAF și asupra sporirii eficienței 
investigațiilor sale, precum și asupra îmbunătățirii cooperării cu partenerii săi (instituțiile și 
organismele UE, statele membre, organizațiile internaționale). Propunerea urmărește, de 
asemenea, să clarifice rolul Comitetului de supraveghere a OLAF și să stabilească un schimb 
de puncte de vedere cu instituțiile de la nivel politic în vederea discutării priorităților de 
politică ale Oficiului. 

3. OBSERVAțII PRIVIND POZIțIA CONSILIULUI 

La 20 noiembrie 2008, Parlamentul European a adoptat o rezoluție1 în primă lectură, în cadrul 
procedurii de codecizie, și a propus aproximativ o sută de amendamente la propunerea 
Comisiei.  

                                                 
1 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), 
P6_TA-PROV(2008) 553. Pentru raportul pregătitor, a se vedea A6-0394/2008. 



 

RO 3   RO 

În luna martie 2011, Comisia a adoptat o propunere modificată de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 
privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului. 

În perioada octombrie 2011-iunie 2012 au avut loc discuții tripartite informale în vederea 
ajungerii la un acord în etapa examinării propunerii de către Consiliu în primă lectură.  

La 4 decembrie 2012, Consiliul și-a dat acordul politic asupra textului convenit, iar la 
25 februarie 2013 a adoptat poziția sa în primă lectură. Toate amendamentele aduse 
propunerii modificate a Comisiei au fost convenite în timpul discuțiilor tripartite informale. 

4. CONCLUZIE 

Prin urmare, Comisia poate să accepte amendamentele aduse de Consiliu propunerii sale.  

. 






