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AVIZ COMUN
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 si de 

abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptata la Bruxelles

In conformitate cu art. 21 din Regulamentul activitaj:ilor comune ale Camerei Deputatilor si 

Senatului, republicat, Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor §i Comisia 

juridica, de numiri, disciplina, imunitapi si validari a Senatului au fost sesizate de catre cele doua 

Birouri Permanente, prin adresele nr. Pl-x. 98/2021 si, respectiv, L30/2021, pentru dezbatere si 

avizare, 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 si 

de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptata la Bruxelles, initiator: Guvernul 
Romaniei.

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 30/2021, a transmis Parlamentului avizarea 

favorabila a proiectului de lege, cu observatii si propuneri. Potrivit Consiliului Legislativ, In 

aplicarea prevederilor art.148 alin.(l) §1 (3] din Constitu^ia Romaniei, republicata, competen5;a,de 

adoptare a legii de ratificare revine celor doua Camere ale Parlamentului, m jedin^a comuna.

In data de 23 februarie 2021, membrii Comisiei juridice, de disciplina si imunitati a 

Camerei Deputatilor impreuna cu cei ai Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si 

validari a Senatului, mtruniji in sedinta comuna online §i la sediul Senatului, au analizat proiectul



de lege si au hotarat, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenti, sa avizeze favorabil, fara 

amendamente, proiectul de lege.
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