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Potrivit auditorului extern al UE, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) are nevoie de un inspector 
independent pentru garanții procedural 
Într-un aviz publicat astăzi, Curtea de Conturi Europeană sprijină propunerea Comisiei 
Europene de consolidare a garanțiilor procedurale de care beneficiază persoanele care fac 
obiectul unei investigații a OLAF, această consolidare urmând a se realiza prin instituirea unui 
„gardian” extern independent care va fi cunoscut sub denumirea de „inspector pentru garanții 
procedurale”. Curtea consideră că acest inspector ar trebui să examineze orice caz de posibilă 
încălcare a drepturilor fundamentale și a garanțiilor procedurale în legătură cu investigații în 
curs derulate de OLAF. În plus, inspectorul ar trebui să autorizeze anumite măsuri de 
investigare, de exemplu controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de OLAF cu privire la 
societăți comerciale sau la instituții ale UE. 

Louis Galea, membrul Curții responsabil de aviz, a declarat următoarele: „Curtea de Conturi 
Europeană acordă o importanță deosebită combaterii eficace a fraudei, a corupției și a altor activități 
ilegale. La fel de importante trebuie să fie considerate încrederea cetățenilor în instituțiile UE și o bună 
guvernanță de bază. Prin urmare, este nevoie de un OLAF puternic. Totuși, experiența arată că orice 
act de investigare justificabil poate fi grav subminat dacă garanțiile pentru respectarea drepturilor 
persoanelor sunt percepute de cetățeni ca fiind insuficiente.” 

În Avizul său nr. 6/2014, Curtea de Conturi Europeană sprijină propunerea legislativă a Comisiei având 
ca obiect instituirea unui inspector de garanții procedurale. Curtea recomandă însă modificarea 
propunerii, cu scopul de a spori independența inspectorului și de a defini într-un mod mai adecvat 
sfera de intervenție a acestuia. 

În temeiul articolului 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European și 
Consiliul au obligația de a solicita avizul Curții de Conturi Europene înainte de a adopta acte legislative 
în domeniul prevenirii și al combaterii fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, 
pentru a oferi o protecție efectivă și echivalentă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile Uniunii. 

OLAF este o direcție generală a Comisiei Europene, însă funcționează independent de aceasta în ceea 
ce privește activitatea sa de investigare. 
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