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PROCES VERBAL 
 

asupra propunerii de Decizie a Consiliului de modificare a  
Deciziei 2007/659/CE în ceea ce priveşte perioada sa de aplicare 

şi contingentul anual care poate beneficia de un nivel redus al accizei 
 

 
In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 

11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 4.10.2011 pentru 
verificarea conformării cu principiului subsidiarităţii a Propunerii de Decizie a 
Consiliului de modificare a Deciziei 2007/659/CE în ceea ce priveşte perioada sa de 
aplicare şi contingentul anual care poate beneficia de un nivel redus al accizei, COM 
(2011)577. 

Ministerul Afacerilor Europene prin Direcţia Coordonare Poziţii Piaţă 
Internă, a transmis o notă privind această propunere, prin care precizează că în 
principiu, având în vedere condiţia sa de stat membru beneficiar al unor derogări, 
România nu s-a opus cererilor de derogări în domeniul fiscal ale altor state membre. 

Decizia 2007/659/CE a Consiliului  din 9 octombrie 2007 autorizează 
autorităţile franceze să aplice, pe teritoriul Franţei metropolitane, pentru romul 
tradiţional fabricat în departamentele franceze de peste mări, un nivel redus al accizei 
care poate fi inferior ratei minime a accizei stabilite prin Directiva 92/84/CE, dar care 
nu poate scădea cu mai mult de 50% sub nivelul naţional normal al accizei la alcool. 
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Prin prezentul proiect legislativ se propune, pe de o parte majorarea 
contingentului anual de la 108000 hectolitri la 125000 hectolitri de alcool pur(hap) , 
în scopul ajustării contingentului, având în vedere evoluţia pieţei romului din Uniune  
şi, pe de altă parte prelungirea cu un an, şi anume până la 31 decembrie 2013 a 
perioadei de aplicare a Deciziei 2007/659/CE. 

În expunerea de motive se precizează că numai Consiliul are autoritatea de a 
adopta, în temeiul articolului 349 din TFUE, măsuri specifice în favoarea regiunilor 
ultraperiferice în scopul adaptării tratatelor în aceste regiuni, inclusiv a politicilor 
comune, având în vedere existenţa unor handicapuri permanente care afectează 
situaţia economică şi socială a regiunilor ultraperiferice şi, prin urmare se consideră 
că prezenta propunere respectă principiul subsidiarităţii. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 26                
deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 

Analizând textul reglementării, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci constată următoarele: 

- propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul controlului parlamentar 
al subsidiarităţii; 

- propunerea aparţine categoriei competenţelor care nu sunt exclusive 
Uniunii Europene; 

- acceptă validitatea temeiului juridic invocat de autori, respectiv articolul 
349 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 

- propunerea nu are implicaţii asupra bugetului Uniunii Europene şi de 
asemenea nu are implicaţii bugetare şi nici de altă natură asupra ţării noastre. 

  Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din 
data de 07.11.2011,  a hotărât, cu majoritatea membrilor  prezenţi la dezbatere, că 
propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii. 
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