VERSIUNEA CONSOLIDATĂ A DECIZIEI 001/2020 A COLEGIULUI

DECIZIA COLEGIULUI PARCHETULUI
EUROPEAN DIN 29 SEPTEMBRIE 2020
DE STABILIRE A NORMELOR PRIVIND CONDIȚIILE DE
ÎNCADRARE ÎN MUNCĂ A PROCURORILOR EUROPENI
DELEGAȚI , ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ PRIN
D ECIZIA 017 DIN 24 MARTIE 2021 A C OLEGIULUI EPPO 1
Colegiul Parchetului European (EPPO),
având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de
punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea
Parchetului European (EPPO) (denumit în continuare „Regulamentul privind EPPO”) 2, în
special articolul 114 litera (c),
având în vedere propunerea procurorului-șef european,
întrucât:
(1) Procurorii europeni delegați reprezintă nivelul descentralizat al EPPO, situat în
statele membre și, din momentul numirii lor în calitate de procurori europeni
delegați până în momentul eliberării din funcție, sunt membri activi în cadrul
parchetelor sau al magistraturii statului membru care i-a desemnat.
(2) În temeiul articolului 96 alineatul (6) din Regulamentul privind EPPO, procurorii
europeni delegați sunt angajați în calitate de consultanți speciali în conformitate cu
articolele 5, 123 și 124 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene
(denumit în continuare „RACA”) 3. În consecință, în temeiul articolului 124 din RACA,
articolele 1c, 1d, 11, 11a, 12 și 12a, articolul 16 primul paragraf, articolele 17, 17a, 19,
22, 22a și 22b, articolul 23 și articolul 25 paragraful al doilea din Statutul
funcționarilor, referitoare la drepturile și obligațiile funcționarilor, precum și
articolele 90 și 91 din Statutul funcționarilor, privind căile de atac, li se aplică prin
analogie procurorilor europeni delegați.

1 Textul consolidat al Deciziei 001/2020 a Colegiului este pregătit doar în scop informativ, pentru a
facilita lectura normelor privind condițiile de angajare a procurorilor europeni delegați.
Considerentele Deciziei 017/2021 nu sunt reproduse în textul versiunii consolidate.
2 JO L 283, 31.10.2017, p. 1.
3 Regulamentul nr. 31/CEE, 11/CEEA al Consiliului de stabilire a statutului funcționarilor și a regimului
aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei
Atomice (JO 45, 14.6.1962, p. 1385/62).
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(3) Conform articolului 114 litera (c) din Regulamentul privind EPPO, colegiul adoptă
norme privind condițiile de încadrare în muncă, criteriile de performanță, exercitarea
necorespunzătoare a atribuțiilor, drepturile și obligațiile procurorilor europeni
delegați, inclusiv norme privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese,
adoptă următoarele norme:

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 1
Domeniul de aplicare
Articolul 124 din RACA stabilește dispozițiile din Statutul funcționarilor care se aplică
prin analogie procurorilor europeni delegați. Pentru a completa normele prevăzute în
RACA, prezentele norme stabilesc condiții de încadrare în muncă, drepturile și
obligațiile suplimentare ale procurorilor europeni delegați din cadrul EPPO.

Articolul 2
Reînnoirea contractelor în cursul mandatului
Fără a aduce atingere articolului 24, contractele de consilieri speciali prevăzute la
articolul 123 din RACA, în virtutea cărora sunt angajați în mod oficial procurorii europeni
delegați, sunt reînnoite în mod automat, după caz, pentru a le permite să își încheie
mandatul prevăzut la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul privind EPPO.

Articolul 3
Cunoștințe lingvistice
Procurorii europeni delegați sunt angajați cu condiția să cunoască în mod satisfăcător
limba de lucru pentru activitățile operaționale și administrative ale EPPO, adoptată în
temeiul articolului 107 alineatul (2) din Regulamentul privind EPPO.

Capitolul II
DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
Articolul 4
Activități externe
1.
Prin analogie cu articolul 12b din Statutul funcționarilor, procurorul european
delegat care dorește să desfășoare o activitate externă, remunerată sau nu, sau să
îndeplinească un mandat în afara activității sale în cadrul EPPO solicită în prealabil
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aprobarea procurorului-șef european. Aprobarea se refuză în cazul în care activitatea
sau mandatul în cauză este de natură să împiedice exercitarea atribuțiilor procurorului
european delegat sau este incompatibil(ă) cu interesele EPPO.
2.
Prin analogie cu articolul 16 al doilea paragraf din Statutul funcționarilor,
procurorul european delegat care dorește să exercite o activitate profesională, alta
decât funcția sa de procuror național sau în cadrul sistemului judiciar național, în
termen de doi ani de la încheierea mandatului său de procuror european delegat
informează procurorul-șef european. În cazul în care respectiva activitate are legătură cu
investigațiile desfășurate de procurorul european delegat în decursul serviciului său în
cadrul EPPO și poate fi incompatibilă cu interesele legitime ale EPPO, colegiul poate, în
funcție de interesul serviciului, fie să îi interzică să exercite activitatea respectivă, fie să
condiționeze exercitarea activității respective de respectarea oricăror condiții pe care le
consideră adecvate. Colegiul notifică decizia sa în termen de 30 de zile lucrătoare de la
data primirii notificării. La expirarea acestui termen, lipsa unei notificări se consideră a
constitui o decizie implicită de acceptare.

Articolul 5
Prevenirea conflictelor de interese
1.
Cel târziu la două luni de la data începerii activității, procurorul european delegat
depune o declarație de interese, care include:
a. activitățile profesionale anterioare desfășurate în ultimii cinci ani;
b. activitățile de voluntariat în cazul în care acestea ar putea determina un
conflict de interese;
c. activitatea profesională a soțului/soției, a partenerului civil sau a
partenerului cu care locuiește.
2.
În cazul unei modificări substanțiale a intereselor sale, procurorul european
delegat depune o declarație complementară în termen de trei luni.
3.
Declarațiile menționate la alineatele (1) și (2) se transmit procurorului-șef
european și sunt păstrate în condiții de siguranță. Procurorul european însărcinat cu
supravegherea are acces în orice moment la declarațiile procurorilor europeni delegați
respectivi. Declarațiile pot fi comunicate colegiului la cererea acestuia.
4.
În cazul unui potențial conflict de interese, colegiul depune toate eforturile
pentru a aplica măsuri adecvate și proporționale.

Articolul 6
Dezvăluirea de informații în cadrul procedurilor judiciare
În temeiul articolului 124 din RACA, articolul 19 din Statutul funcționarilor se aplică prin
analogie procurorilor europeni delegați. Cu toate acestea, articolul 19 din Statutul
funcționarilor nu poate fi interpretat ca aplicându-se în cazul dezvăluirii de informații de
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către procurorii europeni delegați în cadrul unor proceduri judiciare în exercitarea
atribuțiilor ce le revin.

Articolul 7
Dreptul la asistență
1.
Prin analogie cu articolul 24 din Statutul funcționarilor, EPPO oferă asistență
procurorului european delegat, în special în procedurile împotriva autorilor de
amenințări, ultraj, insulte, acte sau declarații defăimătoare sau alte infracțiuni împotriva
persoanei și a proprietății, la care acesta sau membrii familiei sale sunt supuși ca urmare
a calității pe care o are și a atribuțiilor sale.
2.
EPPO repară în mod solidar prejudiciile pe care procurorul european delegat le
suferă în astfel de cazuri, în măsura în care procurorul european delegat, cu intenție sau
printr-o neglijență gravă, nu a fost la originea prejudiciilor în cauză și nu a putut să
obțină repararea prejudiciilor din partea autorului acestora.

Capitolul III
CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI PRESTAȚIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE
Articolul 8
Regimul timpului de lucru
1.
Prin analogie cu articolul 55 alineatul (1) din Statutul funcționarilor, procurorii
europeni delegați sunt permanent la dispoziția EPPO.
2.
Orarul zilei de lucru se stabilește pe baza regimului aplicabil procurorilor
naționali din statul membru participant al procurorului european delegat în cauză.
3.
Pentru orele suplimentare lucrate și pentru disponibilitatea în afara orelor de
lucru obișnuite, conform cerințelor impuse de serviciu, procurorii europeni delegați au
dreptul la o alocație de serviciu cu o valoare forfetară de 400 EUR pe lună.

Articolul 9
Concediul și sărbătorile legale
1.
Drepturile procurorilor europeni delegați în ceea ce privește concediul anual
sunt cele prevăzute de normele și de reglementările naționale aplicabile procurorilor
care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor naționale ai căror membri sunt în
continuare.
2.
Procurorii europeni delegați beneficiază de normele naționale privind sărbătorile
legale aplicabile procurorilor care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor naționale
ai căror membri sunt în continuare.
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3.
Având în vedere cerințele legate de continuitatea serviciului, cererile de
concediu se aprobă de către procurorul-șef european, care poate delega această sarcină
procurorului european însărcinat cu supravegherea.

Articolul 10
Concediul medical
1.
Drepturile procurorilor europeni delegați în ceea ce privește concediul medical
sunt cele stabilite de normele naționale.
2.
Pe durata în care procurorul european delegat se află în concediu medical, EPPO
plătește drepturile financiare menționate la articolul 14 alineatul (1) în aceleași condiții
ca cele prevăzute de normele naționale, cu excepția cazului în care drepturile respective
sunt acoperite de sistemul național de asigurări de sănătate.

Articolul 11
Concediul de maternitate, de paternitate și pentru creșterea copilului
1.
Procurorii europeni delegați beneficiază de normele naționale privind concediul
de maternitate, de paternitate și pentru creșterea copilului.
2.
Pe durata în care procurorul european delegat se află în concediu de
maternitate, de paternitate sau pentru creșterea copilului, EPPO plătește drepturile
menționate la articolul 14 alineatul (1) în aceleași condiții ca cele prevăzute de normele
naționale, cu excepția cazului în care drepturile respective sunt acoperite de sistemul
național de asigurări sociale.

Capitolul IV
CARIERĂ ȘI PERFORMANȚĂ
Articolul 12
Evoluția carierei și nivelurile de încadrare
1.
Cariera unui procuror european delegat progresează pe o scară care cuprinde
8 niveluri.
2.
La fiecare trei ani, procurorul european delegat avansează la nivelul următor, cu
excepția cazului în care colegiul a concluzionat, în cel puțin două dintre cele trei exerciții
de evaluare anterioare, că performanțele sale nu sunt satisfăcătoare.
3.
Procurorul european delegat este recrutat în mod normal la nivelul 1. În cazul în
care un procuror european delegat are experiență profesională anterioară relevantă,
acesta beneficiază de un nivel suplimentar pentru fiecare perioadă de cinci ani întregi

EPPO | 11 AVENUE JOHN F. KENNEDY, 1855 LUXEMBOURG

5

VERSIUNEA CONSOLIDATĂ A DECIZIEI 001/2020 A COLEGIULUI

de experiență profesională relevantă. Această clasificare la momentul începerii activității
nu depășește nivelul 3.

Articolul 13
Evaluarea
1.
Performanțele profesionale ale fiecărui procuror european delegat fac obiectul
unui raport de evaluare realizat din doi în doi ani și, respectiv, la sfârșitul contractului.
Raportul indică dacă performanțele sunt satisfăcătoare sau nesatisfăcătoare. Raportul
poate fi transmis autorităților naționale, la cererea acestora, în vederea utilizării la nivel
intern pentru evaluările naționale.
2.
Raportul menționat la alineatul (1) este adoptat de un comitet de evaluare
desemnat de colegiu la propunerea procurorului-șef european.
3.
Procedura de evaluare menționată la alineatul (1) se stabilește printr-o decizie
separată a colegiului.

Capitolul V
REMUNERAREA
Articolul 14
Remunerarea
1.

Pentru activitatea lor, procurorii europeni delegați au dreptul la următoarele:

a) o remunerație lunară de bază, pentru fiecare nivel, după cum urmează:
NIVELURI
1

5 697,61

2

3

4

5

6

7

8

(+ 6 %)

(+ 6 %)

(+ 6 %)

(+ 6 %)

(+ 6 %)

(+ 6 %)

(+ 6 %)

6 039,47

6 401,84

6 785,95

7 193,11

7 624,70

8 082,18

8 567,11

b) alocația de serviciu prevăzută la articolul 8 alineatul (3);
c) după caz, suma suplimentară menționată la articolul 16, stabilită la momentul
angajării.
2.
Drepturile menționate la alineatul (1) fac obiectul Regulamentului (CEE, Euratom,
CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a
procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L
56, p. 8), cu modificările ulterioare.
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Articolul 15
Coeficientul corector și actualizarea anuală
Articolele 64 și 65 din Statutul funcționarilor se aplică prin analogie.

Articolul 16
Suma suplimentară
1.
În cazul în care remunerația netă totală a unui procuror european delegat este
mai mică decât cea obținută dacă ar fi rămas doar procuror național, acesta poate
solicita directorului administrativ, prezentând documentele justificative adecvate, să
primească o sumă suplimentară astfel încât remunerația netă totală să fie egală cu
remunerația națională netă.
2.
În sensul alineatului (1), remunerația totală plătită de EPPO este formată din
sumele menționate la articolul 14 alineatul (1) literele (a) și (b).
3.
În conformitate cu articolul 96 alineatul (6) din Regulamentul privind EPPO, suma
suplimentară nu acoperă contribuțiile la sistemul național de asigurări sociale, de pensii
și de asigurare.

Articolul 17
Restituirea plăților nedatorate
1.
Orice plată nedatorată se restituie, în cazul în care beneficiarul avea cunoștință
de faptul că nu existau motive pentru plata sumei respective sau în cazul în care era atât
de evident că plata sumei respective nu era datorată încât era imposibil ca beneficiarul
acesteia să nu fi avut cunoștință de aceasta.
2.
Cererea de restituire trebuie întocmită în termen de cinci ani de la efectuarea
plății sumei respective. Termenul menționat anterior nu este opozabil atunci când
beneficiarul a indus în eroare în mod deliberat administrația, în scopul de a obține plata
sumei în cauză.

Capitolul VI
MĂSURI DISCIPLINARE
Articolul 18
Sancțiuni și proceduri disciplinare
1.
Neîndeplinirea de către un procuror european delegat a obligațiilor sale
profesionale, astfel cum sunt prevăzute de Regulamentul privind EPPO, de articolul 124
din RACA și de prezentele norme, cu intenție sau din neglijență, îl face pasibil de
sancțiuni disciplinare.
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2.
În cazul în care procurorului-șef european i se aduc la cunoștință elemente de
probă privind neîndeplinirea obligațiilor în sensul alineatului (1), acesta poate deschide
o anchetă administrativă pentru a verifica abaterea presupusă.
3.
Abaterile care pot conduce la sancțiuni și proceduri disciplinare împotriva
procurorilor europeni delegați se stabilesc printr-o decizie separată (denumită în
continuare „decizia privind procedura disciplinară”), care va fi adoptată de colegiu la
propunerea procurorului-șef european.
4.
Aceste dispoziții nu aduc atingere independenței procurorilor europeni delegați
prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul privind EPPO.

Articolul 19
Componența comisiei de disciplină
Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2) din anexa IX la Statutul funcționarilor,
procedura aplicabilă comisiei de disciplină și componența acesteia sunt stabilite în
decizia privind procedura disciplinară.

Articolul 20
Suspendarea
1.
Dispozițiile articolelor 23 și 24 din anexa IX la Statutul funcționarilor se aplică
prin analogie pentru decizia de suspendare a unui procuror european delegat.
2.
Decizia de suspendare a unui procuror european delegat este luată de colegiu la
propunerea comisiei de disciplină atunci când există motive serioase de a crede că
încălcarea disciplinară ar putea conduce la sancțiunea disciplinară a concedierii.

Articolul 21
Măsuri disciplinare
1.
Măsurile disciplinare aplicabile procurorilor europeni delegați se stabilesc în
decizia privind procedura disciplinară.
2.
Prin derogare de la articolul 11 din anexa IX la Statutul funcționarilor, orice
măsură disciplinară împotriva unui procuror european delegat este luată de colegiu
numai la propunerea comisiei de disciplină și în conformitate cu decizia privind
procedura disciplinară.
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Capitolul VII
NORME SPECIALE
Articolul 22
Procurorii europeni delegați care exercită atribuții de procurori naționali
1.
Un procuror european delegat poate continua să exercite atribuții de procuror
național în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul privind EPPO
numai dacă acest lucru este permis în temeiul acordului la care s-a ajuns, în
conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul privind EPPO, între
procurorul-șef european și autoritatea relevantă a statului membru al procurorului
european delegat în cauză.
2.
Atunci când un procuror european delegat dintr-un stat membru exercită, de
asemenea, atribuții de procuror național în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din
Regulamentul privind EPPO, EPPO plătește remunerația în conformitate cu articolul 14
din prezentele norme, iar statul membru rambursează EPPO pentru activitatea efectivă
desfășurată în calitate de procuror național.

Articolul 23
Condiții speciale
1.
În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul privind EPPO, un
procuror european delegat care continuă să exercite atribuții de procuror național
informează procurorul european însărcinat cu supravegherea în legătură cu orice
situație care îl împiedică să își îndeplinească obligațiile care îi revin în calitate de
procuror european delegat, inclusiv orice conflict de interese care ar putea apărea.
2.
Articolul 8 alineatul (1) din prezentele norme se aplică pe deplin procurorilor
europeni delegați care continuă să exercite atribuții de procurori naționali.
3.
Criteriile pentru a determina, în fiecare caz individual, activitatea efectivă
desfășurată de procurorul european delegat pentru EPPO și pentru autoritățile
naționale, precum și modalitățile precise de rambursare de către statul membru în
beneficiul EPPO sunt stabilite printr-un acord de lucru între EPPO și autoritatea
relevantă a statului membru respectiv.

Articolul 23a4
Excepție

4 Acest articol a fost adăugat prin articolul 1 punctul I din Decizia 017/2021 a Colegiului, care a intrat în
vigoare la 24 martie 2021.
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1.
În mod excepțional, un procuror european delegat poate fi autorizat să exercite
exclusiv funcții de procuror național pe o perioadă [de cel puțin o lună și de cel mult [2]
ani] care urmează să fie stabilită în acordul menționat la articolul 22 alineatul (1).
2.
Contractul procurorului european delegat care exercită exclusiv funcții în calitate
de procuror național include o trimitere la acest acord și specifică durata
preconizată/maximă a acestuia.
3.
În cazul în care un procuror european delegat exercită exclusiv funcția de
procuror național, acesta continuă să fie plătit de autoritatea națională competentă în
calitatea sa de procuror național și în conformitate cu normele naționale aplicabile.
4.
Pe perioada în care procurorul european delegat exercită exclusiv funcții de
procuror național, în conformitate cu alineatul (1), dispozițiile articolelor 7-8,
articolului 9 alineatul (3), articolului 10 alineatul (2), articolului 11 alineatul (2),
articolelor 12-17, articolului 22 și articolului 23 alineatele (2)-(3) nu se aplică.
5.
În orice moment, în cazul în care acordul menționat la articolul 22 alineatul (1)
este modificat în ceea ce privește procurorii europeni delegați angajați în conformitate
cu alineatul (1), respectivii procurori europeni delegați sunt angajați în conformitate cu
normele generale din prezenta decizie sau, respectiv, în conformitate cu articolele 2223. Termenul prevăzut la articolul 13 alineatul (1) se calculează de la data la care
contractul procurorului european delegat este modificat în mod corespunzător.

Capitolul VIII
REZILIEREA CONTRACTULUI
Articolul 24
Rezilierea contractului
1.
În cazul în care procurorul european delegat are în vedere rezilierea anticipată,
perioada de preaviz este de trei luni. Colegiul poate scurta perioada de preaviz. EPPO
informează imediat statul membru în cauză pentru a asigura înlocuirea în timp util a
procurorului european delegat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din
Regulamentul privind EPPO.
2.
Contractul poate fi reziliat de către EPPO fără preaviz, în cazul în care procurorul
european delegat nu este în măsură să își reia atribuțiile după expirarea unei perioade
de șase luni de concediu medical în temeiul articolului 10. Rezilierea contractului este
comunicată imediat procurorului european delegat, precum și autorității competente
din statul membru relevant.
3.

După aplicarea procedurii disciplinare, contractul poate fi reziliat fără preaviz.

4.
Contractul este reziliat de EPPO fără preaviz în cazul în care colegiul, în temeiul
unei propuneri motivate din partea procurorului-șef european, constată că procurorul
european delegat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 17 alineatul (2) din
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Regulamentul privind EPPO sau nu își poate exercita atribuțiile din alte motive decât
cele acoperite de alineatul (3).

Capitolul IX5
DISPOZIȚII FINALE
Articolul 25
Intrare în vigoare
Prezentele norme intră în vigoare la data adoptării lor de către Colegiul Parchetului
European (EPPO).

Adoptată la Luxemburg, 29 septembrie 2020.
Pentru colegiu,

Laura Codruța KÖVESI
Procuroare-șefă europeană

5 Această denumire a fost introdusă prin articolul 1 punctul II din Decizia 017/2021 a Colegiului, care a
intrat în vigoare la 24 martie 2021.
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