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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

13.12.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(IMCO/CM/06/2011)

Assunto: Opinie privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către

 autorităţile vamale COM (2011) 285

Având în vedere Tratatul de la Lisabona, în special art. 5 şi 12 al TUE şi protocoalele nr. 1 si 2 
anexate tratatului,

Având în vedere Constituţia României, republicată, în special art. 148,
Luând în considerare punctul de vedere Guvernului României, exprimat prin nota 

transmisă de Departamentul pentru afaceri europene, al Guvernului,
Luând în considerare opinia Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, exprimată în 

şedinţa sa din data de 24.08.2011,
Luând în considerare opinia Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, exprimată 

în şedinţa sa din data de 13.09.2011, 
Luând în considerare proiectul final de opinie exprimat de Comisia pentru afaceri 

europene în şedinţa sa din 21.09. 2011,
Având în vedere aprobarea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor din 

26.09.2011, 
Camera Deputaţilor, în conformitate cu prevederile art. 40 din Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 11/2011 din 27.04.2011, adoptă prezenta opinie:

1.  Camera Deputaţilor consideră că România trebuie să fie favorabilă reglementării 
acestei probleme întrucât iniţiativa Parlamentului European şi Consiliului are rolul de a 
întări capacitatea de luptă împotriva contrafacerii şi pirateriei la nivel european.
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2.  Camera Deputaţilor arată că adoptarea acestei propunerii de regulament nu va genera 
amendări semnificative ale legislaţiei româneşti, întrucât nu se modifică norme naţionale de 
drept. Amendamentele aduse legii pot viza măsurile specifice statului român, întrucât 
regulamentul pune în aplicare măsuri de asigurare a respectării legislaţiei la frontiere care 
se regăsesc în Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală („DPI”) (TRIPS).

3.  Camera Deputaţilor subliniază că: 

- nu trebuie eliminată derogarea privind comerţul paralel, chiar dacă reprezintă o 
încălcare a DPI, întrucât acesta poate fi exclus şi în noul regulament, deoarece pe de-o 
parte este dificil pentru autorităţile vamale să identifice astfel de transporturi, iar pe de 
altă parte aceste transporturi se  bazează pe acorduri private între doi agenţi economici.

- trebuie acordată mai multă atenţie discuţiilor ce urmează a fi purtate pe marginea 
următoarelor subiecte: extinderea perioadei de valabilitate, prevederi privind 
notificarea, inspecţii, eşantionarea şi informarea, previzionarea costurilor, procedura 
simplificată, permiterea folosirii de informaţii de către aplicat, măsuri ex officio.

- În urma dezbaterilor prilejuite de examinarea, de către membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi 
membrii Comisiei pentru afaceri europene, a propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală de către autorităţile vamale, aceştia au apreciat că propunerea 
respectă principiul juridic al subsidiarităţii în ceea ce priveşte competenţele UE, iar 
din punct de vedere al principiului proporţionalităţii, proiectul în fondul său nu aduce 
atingere elementelor de drept substanţial naţional, respectă cadrul juridic intern, 
propriu fiecărui stat membru, adoptat conform tradiţiilor juridice, politice, economice 
specifice fiecăruia, astfel că dispoziţiile proiectului nu depăşesc şi nu exced criteriile şi 
condiţiile impuse de aplicarea acestuia.

Propunerea de regulament în fondul său nu aduce atingere elementelor de drept substanţial 
naţional, respectând cadrul juridic intern.

Preşedinte,

Roberta Alma Anastase


