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AVIZ
referitor la 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

Analizând 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, transmis de 

Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.23 din 29.01.2021 şi 
înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D34 din 29.01.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi ait46(2) 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observaţii 

şi propuneri:
1. Proiectul are ca obiect 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.
Prin obiectul de reglementare, proiectul de act normativ se

A

încadrează în categoria legilor ordinare. In aplicarea prevederilor 

art.148 alin.(l) şi (3) din Constituţia României, republicată, 
competenţa de adoptare a legii de ratificare revine celor două camere 

ale Parlamentului,~în şedinţă comună.
Menţionăm faptul că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul 

Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.



2. Analizat din perspectiva dreptului Uniunii Europene, proiectul 

supus avizării intră sub incidenţa reglementărilor statuate la nivelul 

Uniunii Europene, subsumate segmentului legislativ - Probleme 

generale, financiare şi instituţionale, sectorul - Dispoziţii financiare şi 
bugetare, însă nu constituie transpunerea unui act juridic al Uniunii şi 
nici nu are drept finalitate crearea cadrului juridic necesar punerii 

directe în aplicare a unui regulament.
A

In ceea ce priveşte dispoziţiile financiare vizate prin decizia 

supusă ratificării, subliniem că, potrivit art.311 din Tratatul privind 

Funcţionarea Uniunii Europene, „Consiliul, hotărând în unanimitate, 
în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea 

Parlamentului European, adoptă o decizie care prevede dispoziţiile 

aplicabile sistemului de resurse proprii ale Uniunii Această 

decizie intră în vigoare numai după aprobarea de către statele membre, 
în conformitate cu normele lor constituţionale”.

3. Menţionăm faptul că titlul proiectului trebuie să conţină toate 

datele de identificare ale actului supus ratificării. Prin urmare, este 

necesară inserarea expresiei „adoptată la Bruxelles”, în finalul titlului.
4. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este 

necesar ca titlul Deciziei să fie redat în mod corect şi complet, astfel 

cum a fost aceasta adoptată. Prin urmare, articolul unic trebuie să 

debuteze, după cum urmează:
„Articol unic. - Se ratifică Decizia (UE, EURATOM) 

2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind
Totodată, pentru un plus de rigoare în redactare, expresia „nr. L 

424, 15.12.2020, p.l” din finalul articolului unic, trebuie redată, astfel: 

„seria L nr.424 din 15 decembrie 2020”.
5. în aplicarea art.72 alin(4) din Legea nr.24/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, pe ultima pagină a textului 

Deciziei trebuia să se găsească, sub semnătura persoanei autorizate, 
sintagma „conform cu originalul”.
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’ EVENIMENTE SUFERITE de actul...

Lege pentru ratificarea Deciziei ConsHiuiui Uniunii Europene 2014/335AJE, Euratom privind 
sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014

Wl. Of. nr, 743/23 sep. 2016L. nr. 168/2016

M. Of. nr. 743/23 sep. 2016
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei 
Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind 
sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la 
Bruxelles la 26 mai 2014

1 promulgată prin D. nr. 818/2016
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