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CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 287 
alineatul (4), 

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), 

având în vedere Decizia 001/2020 a Colegiului Parchetului European din 
29 septembrie 2020, astfel cum a fost modificată și completată, de stabilire a normelor 
privind condițiile de încadrare în muncă a procurorilor europeni delegați, 

având în vedere solicitarea adresată de Parchetul European, la 25 aprilie 2022, Curții 
de Conturi Europene în vederea formulării unui aviz cu privire la propunerea sa de 
modificare a condițiilor de încadrare în muncă a procurorilor europeni delegați în 
vederea introducerii în remunerația acestora a alocației pentru creșterea copilului; 

 

întrucât: 
 
(1) Parchetul European nu plătește în prezent procurorilor europeni delegați alocații 

pentru creșterea copilului, acești angajați beneficiind în schimb de o reducere 
corespunzătoare a impozitului UE pe care îl plătesc din salariul lor. 

 
(2) Într-o hotărâre1 a Tribunalului Uniunii Europene, s-a confirmat pe cale incidentală 

faptul că angajații UE care nu au dreptul la alocația pentru creșterea copilului și 
nu primesc o astfel de alocație de la entitatea UE angajatoare nu au dreptul la 
reducerea corespunzătoare a impozitului pe salariul lor vărsat de UE prevăzută de 
Regulamentul (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. 

 

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ: 

  

                                                        
1 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 12 martie 2020 în cauza T-484/18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1939
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020.001_conditions_of_employment_edps_translation-ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0159d79f-ee8d-4e80-b807-baed8b4efa00/language-ro
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
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Introducere 
01 Parchetul European propune modificarea articolelor 14 și 16 din 
Decizia 001/2020 a Colegiului său de stabilire a normelor privind condițiile de încadrare 
în muncă a procurorilor europeni delegați în vederea introducerii în remunerația 
acestora a alocației pentru creșterea copilului. 

(1) La articolul 14 alineatul (1), se introduce o nouă dispoziție după litera (b): 
„b1) alocațiile pentru creșterea copilului menționate la articolul 67 din Statutul 
funcționarilor și în anexa VII la Statutul funcționarilor, care se aplică prin 
analogie;” 

(2) La articolul 16, alineatul (2) se modifică după cum urmează: „În sensul 
alineatului (1), remunerația totală plătită de EPPO este formată din sumele 
menționate la articolul 14 alineatul (1) literele (a), (b) și (b)1.” 

Observații generale 
02 Curtea nu are observații generale cu privire la modificarea propusă de Parchetul 
European. 

Observații specifice 

Sistemul de control 

03 Articolul 2 alineatele (1)-(7) din Statutul funcționarilor UE și anexa VII la acest 
statut definesc condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite pentru a putea 
beneficia de alocațiile pentru creșterea copilului acordate de UE. Articolul 67 
alineatul (2) prevede că „[f]uncționarii care beneficiază de alocațiile familiale 
menționate la prezentul articol sunt obligați să declare alocațiile de aceeași natură care 
le sunt plătite din alte surse; acestea din urmă se deduc din alocațiile plătite în temeiul 
articolelor 1, 2 și 3 din anexa VII”. 

04 Curtea atrage atenția asupra faptului că este necesar un sistem de control pentru 
a se asigura faptul că procurorii europeni delegați declară orice modificare 
a drepturilor lor la alocații pentru copii, precum și toate alocațiile de natură similară pe 
care le primesc din alte surse, și că astfel de alocații primite din alte surse sunt deduse 
în mod corespunzător din alocațiile pentru creșterea copilului acordate de UE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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Cerințe bugetare 

05 Majorarea propusă a remunerației procurorilor europeni delegați va antrena 
o creștere a cheltuielilor. Curtea observă că serviciile competente ale Comisiei au 
estimat această creștere la mai puțin de 800 000 de euro pe an (fără a lua în calcul 
deducerea unor alocații similare primite din alte surse sau efectele posibile asupra 
reducerii sumei suplimentare care se adaugă la remunerația procurorilor europeni 
delegați din anumite state membre). Aceste costuri suplimentare vor trebui luate în 
considerare în cadrul viitoarelor discuții bugetare anuale. 

 

Prezentul aviz a fost adoptat de Camera V, condusă de domnul Tony Murphy, membru 
al Curții de Conturi, la Luxemburg, în data de 21 iulie 2022. 

 Pentru Curtea de Conturi 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 Președinte 
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