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SENAT 
Comisia pentru buget, 

finanțe, activitate bancară și 
piață de capital 

 
Nr. XXII/100/2021 

 CAMERA DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru buget, finanțe 
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Către 
 

BIROURILE  PERMANENTE 
ALE 

CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI SENATULUI 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 
decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de 
abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles. (L30/2021, 
PLx 98/2021)    

 
 

PREŞEDINTE,  
 

Claudiu-Marinel MUREŞAN  
                            

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 
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PPAARRLLAAMMEENNTTUULL  RROOMMÂÂNNIIEEII   
 

SENAT 
Comisia pentru buget, 

finanțe, activitate bancară și 
piață de capital 

Nr. XXII/100/2021 

 CAMERA DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci 
Nr. 4c-2/175/2021 

                                                                                 
 

RAPORT COMUN 
asupra  

proiectului de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a 
Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale 

Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la 
Bruxelles (L30/2021, PLx 98/2021) 

 
 
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților comune 

ale Camerei Deputaților și Senatului , republicat, Comisia pentru buget, finanțe, 
activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de 
Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 
decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de 
abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles, transmis prin 
adresele L30/2021, respectiv PLx98/2020, în vederea întocmirii unui raport comun.  

Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă  ratificarea 
Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind 
sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 
2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles. 

Noua decizie privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene 
(2020/2053) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021 și se va  aplica numai după 
ratificarea sa de către toate statele membre. Prevederile sale sunt direct aplicabile 
statelor membre, fără a mai fi necesară transpunerea lor în legisla ția națională. 
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După ratificarea noii decizii, Comisia Europeană va recalcula contribuț iile 
statelor membre pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și data intrării în 
vigoare. 

Nivelul contribuției României pentru anul 2021, conform scrisorii de 
ratifcare a bugetului UE pe anul 2021, este în cuantum de 2.356.894.717 euro 
(aproximativ 11.548.784.113 lei). Pentru următorii 5 ani, media estimată a 
contribuției României este în cuantum de 2.659.127.447 euro, iar media pentru toată 
perioada cadrului financiar multianual 2021-2027 este de aproximativ 
2.701.895.847 euro. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților a transmis un aviz  
comun favorabil asupra proiectului de lege. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat domnul Lucian-Ovidiu Heiuș, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor. 

Potrivit art. 22 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului, republicat, membrii celor două comisii s-au întrunit în 
ședință comună, în data de 27 februarie 2021 și au hotărât, cu majoritate de voturi, 
să propună spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului, raportul comun de 
admitere a proiectului de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 
2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii 
ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la 
Bruxelles, în forma transmisă de inițiator. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 
148 alin.(1) şi (3) din Constituția României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTE,  
 

Claudiu-Marinel MUREŞAN                            

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

PREŞEDINTE,  
 

ator Viorel ARCAȘ     
 
                            

PREŞEDINTE,  
 

Deputat Sorin LAZĂR  
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