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RAPORT COMUN

asupra proiectului de lege privind 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.7â/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

L425/2021

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, 
Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia 
informaţiei, prin adresa nr. L425/2021, au fost sesizate de către Biroul permanent ai 
Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra proiectului de lege 
privind 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 piaţa, punerii în dispoziţie pe piaţă.
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fnmatrjcu/dn/ sau înregistrării în România, precum şi.suprav.egherea-pieţei pentru acestea; 
iniţiat de Guvernul României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare administrarea, funcţionarea si 
implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura 
electronică în România.

Prevederile Capitolului 1 transpun integrai Directiva 2014/55/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea e/ectronicd în domeniul 
achiziţiilor publice, publicată în jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 133 din data de 
6 mai 2014 şl reglementează mecanismul prin care se asigură primirea şi prelucrarea 
facturilor electronice conforme cu standardul european privind facturarea electronică de 
către autorităţile contractante şi entităţile contractante. în consecinţă, Legea nr. 199/2020 
privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice a fost abrogată.

Proiectul de lege reglementează structura facturii electronice în strictă concordanţă 
cu standardul european de facturare electronică şi creează cadrul realizării specificaţiilor 
tehnice de bază ale facturii electronice în România.

Totodată, actul normativ vizează modalitatea de utilizare a Sistemului naţional 
privind factura electronica RO e-Factura de către operatorii economici şi autorităţile şi 
entităţile publice, prin descrierea regulilor generale de transmitere, recepţionare şi prelucrare 
a facturii electronice. Emitenţii care vor transmite facturile electronice către autorităţile şi 
entităţile contractante deja deţin un certificat digital calificat înregistrat în sistemul gestionat 
de către Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, foJosindu-1 în 
mod frecvent pentru depunerea diverselor declaraţii fiscale, fapt ce conduce la fluidizarea 
procesului de transmitere a facturii electronice, certificarea elementelor de bază ale facturii 
electronice.

Completările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea 
cărţii de identitate a vehiculului şi certifcarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 
introducerii pe piaţă, punerii la dispozip'e pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, 
precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, publicată în Monitorul Ofcial al României, 
Partea l, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vizează consolidarea cadrului legal pentru 
prevenirea şi descoperirea timpurie a fraudelor în domeniul comerţului cu autoturisme rulate 
de provenienţă intracomunitară.

Consiliu] Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz favorabil.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a transmis un aviz

favorabil.

în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege au participat reprezentanţi din 
partea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizarii, Ministerului Finanţelor, Centrului 
Naţional pentru Informaţii Financiare şi Registrului Auto Român.

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, Comisiei 
economice, industrii şi servicii şi Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, 
întruniţi în şedinţă comună, au analizat proiectul de lege, avizele primite şi amendamentele 
depuse şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un raport comun de admitere cu 
amendamente admise. Amendamentele admise se regăsesc în anexa la prezentul raport.
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Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital, Comisia 
economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei supun, 
spre dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului raportul 
amendamente admise şi proiectul de lege.

comun de admitere cu

în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege fece parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art 76 alin. [2) din 
Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale art.92, 
alin, (7j, pct. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul 
este prima Cameră sesizată.

Preşedinte, Pi;i^şedi.nte. Preşedinte,

Senator Claudiu-Marinel Senator Silvia-Monica Senator Marius HUMELNICU 
DINICĂMUREŞAN

Secretar, Secretar, Secretar,

Senator Vasitică POTECĂSenator lonel-Dănuţ 

CRISTESCU
Senator Dănuţ BICA
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ANEXA la Raportul Nr.XXli/556/02.11.2021 
Nr.XX / 486/02.11.2021 
Nr. LXIX/246/02.11.2021

AMENDAMENTE ADMISE
la

proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa 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 

(L425/2021)

Nr. Text proiect de lege Amendamente admise Observaţiicrt.
1. Art.lO La articolul 10, după alineatul (5) se 

introduce un nou alineat, a{in.(6) cu 
următorul cuprins:
„(6) Operatorii economici înregistraţi in 
Registrul RO e-Factura care nu dispun de o 
aplicaţie de conversie pot utiliza aplicaţia 
informatică pusă la dispoziţie de Ministerul 
Finanţelor, prin Centrul Naţional pentru 
Informaţii Financiare, la momentul 
operaţionalizării sistemului naţional privind 
factură electronică RO e-Factura,"
Iniţiatori:
Senator TRIFAN Raoul 
Senator NEGO! Remas 
Grup USR

CNIF este obligată de art. 8 alin. [3):să pună 
ta dispoziţie această aplicaţie doar 
instituţiilor publice. Prin acest amendament 
se extinde dreptul de utilizare gratuită şi 
către agenţii economici.
Este o aplicaţie simplă, de conversie] nu este 
o aplicaţie de management facturi, aşadar nu 
există impact bugetar şi nici nu afectează 
mediul concurenţial al furnizorilor de 
aplicaţii financiar-contabiie.

Amendament admis cu majoritate de voturi
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2 Alt. 16 Articolu} 16 se completează cu un nou 
alineat alin. (2), cu următorul cuprins: Textul actual al art. 16 devine alin. (1).

Sistemul naţional privind factura electronică 
RO e-Factura asigură interoperabilitatea cu 
sistemele de facturare ale operatorilor 
economici.

Devine alin. (1) Este necesar să încurajăm integrarea 
sistemului RO e-Factura cu aplicaţii 
comerciale de tip financiar-contabil. 
in lipsa acestui amendament se poate ajunge 
ca fiecare factură să fie încărcată sau 
descărcată manual în SPV.

(2) Toate funcţionaîitaţile Sistemului 
naţional privind factura electronica RO e- 
Factura utilizate de către operatorii 
economici înrolaţi sunt accesibile acestora şi 
prin servicii digitale de tip maşina-la- 
maşină, respectiv interfeţe de aplicaţie 
programabile." 
iniţiatori:
Senator TRIFAN Raoul 
Senator NEGOI Remus 
Grup USR

Amendament admis cu majoritate de voturi
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