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A  V  I  Z 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi 

implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura 

şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a 

vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 

introducerii pe piaţă, punerii în dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau 

înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea 
 

 

 

 

             În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3)  din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                      

nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului 

naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în 

România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii 

vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii în dispoziţie pe piaţă, 

înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru 

acestea, transmis cu adresa nr. PL-x 558 din 8 noiembrie 2021, înregistrat sub                 

nr. 4c-1/428 din 9 noiembrie 2021.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, 

în şedinţa din 3 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76           

alineatul (2) din Constituția României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                            

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

 



Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) teza I și art. 131 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 7 decembrie 2021, desfășurată 

atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru 

alți membri. 

             Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare transpunerea în legislația 

națională a Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din      16 

aprilie 2014 privind facturarea electronica in domeniul achiziţiilor publice, publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr.133, la data de 6 mai 2014. Potrivit 

expunerii de motive, implementarea şi operaţionalizarea sistemului naţional privind 

factura electronică RO e-Factura vizează trei direcţii mari de acţiune: oferirea unui 

serviciu public electronic necesar derulării contractelor de achiziţii publice, 

contractelor de achiziţie sectorială/concesiuni de lucrări şi servicii şi tranzacţiilor dintre 

operatorii economici, în fapt un instrument de sprijin adaptat evoluţiei contextului 

pandemic, coerenţa în realizarea şi aplicarea politicilor şi reformelor fiscal-bugetare 

prin gestionarea în mod eficient a resurselor bugetare alocate instituţiilor şi autorităţilor 

publice, respectiv implementarea unor mecanisme corecte şi eficiente care să asigure 

monitorizarea execuţiei bugetare şi a sumelor alocate diferitelor programe de investiţii, 

creşterea eficienţei şi eficacităţii în colectarea impozitelor şi taxelor, cu concentrare în 

special în ceea ce priveşte îmbunătăţirea şi consolidarea gradului de colectare a T.V.A., 

precum şi prevenirea şi combaterea fraudei, a evaziunii şi a eventualelor abuzuri în 

domeniul T.V.A. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa          

nr. 6985 din 4 octombrie 2021, precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, 

cu observații și propuneri, transmis cu adresa nr. 828 din 4 octombrie 2021. 
 

              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi 

implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura 

electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului             

nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi 

certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii 

în dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi 

supravegherea pieţei pentru acestea, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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