
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

1. Titlul proiectului de act normativ 
 
Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom, privind sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii Europene 

2. Motivul emiterii actului normativ 
2.1. Descrierea situaţiei 

actuale 
Potrivit prevederilor Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să 
aplice regulile şi metodologia de constituire a bugetului Uniunii Europene prin 
sistemul resurselor proprii, potrivit prevederilor Articolului 311 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit TFUE în continuare), care prevede că:  
[...]„Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale și 
pentru realizarea politicilor sale.  
Bugetul este finanțat integral din resurse proprii, fără a aduce atingere altor 
venituri. 
Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă 
specială și după consultarea Parlamentului European, adoptă o decizie care prevede 
dispozițiile aplicabile sistemului de resurse proprii ale UE. În acest cadru, se pot 
stabili categorii de resurse noi sau se poate abroga o categorie existentă. Această 
decizie intră în vigoare numai după aprobarea de către statele membre, în 
conformitate cu normele lor constituționale.”[...] 
 
În prezent, sistemul resurselor proprii este reglementat prin Decizia Consiliului din 7 
iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene 
(2007/436/CE, Euratom).  
 
La reuniunea Consiliului European din 7 si 8 februarie 2013 s-a convenit, între altele, 
că procedurile privind resursele proprii ar trebui să se bazeze pe obiectivele generale 
de simplitate, transparență și echitate. Plecând de la această premisă, s-au convenit 
anumite modificări ale sistemului actual de resurse proprii. Aceste modificari au fost 
incluse în Decizia Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom, privind 
sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată în 26 mai 2014 şi 
publicată, atât în limba originală (EN), cât şi în toate limbile oficiale ale statelor 
membre, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 168, din 7.06.2014. Versiunea 
în limba română este publicată la paginile 105-111. 
 
Prevederile acestei decizii sunt direct aplicabile statelor membre fără a mai fi 
necesară transpunerea lor în legislaţia naţională.  
 
După adoptarea/ratificarea la nivel naţional de către toate statele membre a Noii 
Decizii a Resurselor Proprii, Comisia Europeană va notifica statele membre că 
aceasta intră în vigoare și va recalcula contribuţiile statelor membre începând de la 1 
ianuarie 2014 și până la data intrării în vigoare . 
 

2.2. Schimbări preconizate Principalele modificări ale sistemului resurselor proprii introduse prin Decizia 
Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom, față de prevederile actualei 
Decizii a resurselor proprii (2007/436/CE, Euratom) sunt: 
− În ceea ce privește resursele proprii tradiționale: reducerea costurilor de 

colectare, reținute de către statele membre, de la 25% (în prezent) la 20%; 



 

− În ceea ce privește resursa proprie bazată pe Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA):  
− cota uniformă a acesteia se menține la 0,30%;  
− pentru perioada 2014 – 2020 exclusiv, beneficiază de o cotă de apel redusă 

de 0,15% următoarele state membre: Germania, Țările de Jos și Suedia;  
− În ceea ce privește resursa proprie bazată pe Venitul Național Brut (VNB):  

− pentru perioada 2014-2020 exclusiv, beneficiază de reduceri brute ale 
contribuţiilor lor anuale (în preturi 2011) următoarele state membre: 
Danemarca (130 milioane EUR), Țările de Jos (695 milioane EUR) şi 
Suedia (185 milioane EUR);  

− pentru perioada 2014-2016 exclusiv, beneficiază de reduceri brute ale 
contribuţiei sale anuale (în prețuri 2011) Austria: de 30 milioane EUR în 
2014, de 20 de milioane EUR în 2015, și de 10 milioane EUR în 2016.  

− Plafonul resurselor proprii, stabilit ca procent din totalul VNB-urilor statelor 
membre la prețul pieței, conform metodologiei Sistemului European de Conturi 
95 (denumit în continuare SEC 95), trebuie să fie mai mic sau egal cu: 1,23% 
pentru creditele de plată și 1,29% pentru creditele de angajament. Aceste 
plafoane ar putea să fie adaptate după transmiterea de către toate statele membre 
a datelor lor, pe baza metodologiei SEC 2010. În cazul în care această trecere 
implică o schimbare semnificativă a nivelului VNB, plafoanele pentru resurse 
proprii ar trebui să fie adaptate din nou. 

 
2.3. Alte informaţii Prin art. 11 al Deciziei Consiliului 2014/335/EE, Euratom, se prevede că statele 

membre trebuie să notifice fără întârziere Secretariatul General al Consiliului cu 
privire la finalizarea procedurilor de ratificare a acestei decizii, în conformitate cu 
normele lor constituţionale.  
 
Potrivit estimărilor Comisiei Europene, noua Decizie a Resurselor Proprii va fi 
ratificată de către statele membre în cursul anului 2015, urmând a intra în vigoare, cel 
mai probabil, la 1 ianuarie 2016. Prevederile noii Decizii se vor aplica retroactiv, 
începând de la 1 ianuarie 2014. 
 

3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
3.1. Impact macroeconomic Nu este cazul. 
3.2. Impactul asupra mediului
de afaceri 

Nu este cazul. 

3.3. Impactul social Nu este cazul. 
 

3.4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 
3.5. Alte informaţii Nu este cazul. 
4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 
pe termen lung (estimări provizorii pe 5 ani) 

  mii lei

Indicatori  Anul 
curent

Următorii 4 ani Media pe 5 
ani 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1) Modificări ale veniturilor, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

 

 



 

i) impozit pe profit 
ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 
i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
i) contribuţii de asigurări 

d) Fonduri externe 
nerambursabile 

 

 

 

 

 

 

 

2) Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i) cheltuieli de personal 
ii) bunuri şi servicii  
iii) alte transferuri  

b) bugete locale: 
i) cheltuieli de personal  
ii) bunuri şi servicii  

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
i) cheltuieli de personal 
ii) bunuri şi servicii 

d) Fonduri externe 
nerambursabile 

0

0

0

+634.082

+634.082

+634.082

+219.009

+219.009

+219.009

+222.448 
 

+222.448 
 
 

+222.448 
 
 
 
 
 

+227.022

+227.022

+227.022

+219.828

+219.828

+219.828

3) Impact financiar, plus/minus, 
din care: 

 
a) buget de stat 
 
b) bugete locale 

0

0

-634.082

-634.082

 

-219.009

-219.009

-222.448 

 

-222.448 

-227.022

-227.022

-219.828

-219.828

4) Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

Nivelul contribuției României la bugetul UE reprezintă o variabilă 
care nu se află sub controlul autorităților române, iar această 
cheltuială are caracter obligatoriu.  

În cadrul planificării bugetare pe termen mediu (proiectele Strategiei 
fiscal-bugetare pe perioada 2016-2018 și al Legii bugetului de stat 
pentru anul 2016) s-au luat în considerare estimările proprii ale valorii 
contribuției României la bugetul UE, astfel încât acestea să se 
încadreze în resursele bugetare prognozate pentru anul 2016 și pe 
termen mediu, cu respectarea plafoanelor de cheltuieli stabilite. 

5) Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

 Nu e cazul 



 

6) Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Potrivit acquis-ului Uniunii Europene în domeniu, calculul 
contribuţiilor statelor membre intră în competenţa Comisiei Europene, 
fiind realizat în contextul procedurii bugetare. Astfel, estimările 
privind fundamentarea modificării cheltuielilor privind contribuţia 
României la bugetul UE sunt provizorii şi orientative. 
 
După ratificarea la nivel naţional, de către toate statele membre, a 
Noii Decizii a Resurselor Proprii, estimată a se realiza până la 
sfârşitul anului 2015, Comisia Europeană va recalcula contribuţiile 
statelor membre pentru anii 2014, 2015 și 2016 şi va solicita acestora 
să plătească contribuţiile aferente acestei modificări legislative printr-
un Buget Rectificativ pe anul 2016. 
 

7) Alte informaţii Nu e cazul  

 

  
5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Proiecte de acte 
normative suplimentare 

Nu e cazul  
 
 

5.2. Compatibilitatea 
proiectului de act normativ cu
legislaţia comunitară în 
materie 

Prin prezentul proiect de lege se ratifică Decizia Consiliului Uniunii Europene 
2014/335/UE, Euratom, privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene, 
prin care se implementează concluziile reuniunii Consiliului European din 7 şi 8 
februarie 2013. 
 

5.3. Decizii ale Curţii
Europene de Justiţie şi alte
documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4. Evaluarea conformităţii:    
Denumirea actului sau
documentului comunitar,
numărul, data adoptării şi
data publicării 

Gradul de conformitate: 
Se conformează. 

Comentarii: 
Decizia Consiliului Uniunii 
Europene din 26 mai 2014 
privind sistemul de resurse 
proprii ale Uniunii Europene 
(2014/335/UE, Euratom), a 
fost publicată, atât în original 
(EN) cât şi toate limbile 
oficiale ale statelor membre 
(inclusiv în limba română), în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. L 168, din 
7.06.2014 (p. 105-111 pentru 
versiunea în limba română). 

5.5. Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente 

Legea 157/2005 pentru ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria și 
a României la Uniunea Europeană  
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).  
 

5.6. Alte informaţii 
 

Nu e cazul  



 

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
6.5 Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2009 pentru 
aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în 
vederea adoptării/aprobării, este necesară avizarea prezentului proiect de act normativ de către Consiliul 
Legislativ. 
7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice potrivit procedurilor instituite de Legea nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.  
8. Măsuri de implementare 
Punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect de lege va fi realizată de Ministerul Finanțelor Publice 
(MFP), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Institutul Naţional de Statistică. 

 

În forma prezentată proiectul de act normativ a fost însuşit de toate instituţiile implicate. 

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2) și ale art. 148 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, solicităm dezbaterea şi adoptarea de către Parlament a prezentului proiect de Lege.  
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