
PARLAMENTUL ROMANIEI
SEN AT

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.120/2021 privind 

administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind 

factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si 
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, 

eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii 
vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe 

piata, inmatricularii sau inregistrarn in Romania, precum si supravegherea
pietei pentru acestea

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.-Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120 din 

4 octombrie 2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului 
national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, 
precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii 
vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, 
inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru 

acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.960 din 7 

octombrie 2021, cu urmatoarele complete.-

1. La articolul 10, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(6) 

cu urmatorul cuprins:
„(6) Operatorii economici inregistrati in Registrul RO e-Factura care nu 

dispun de o aplicatie de conversie pot utiliza aplicatia informatica pusa la 

dispozitie de Ministerul Finantelor, prin Centrul National pentru Informatii
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Financiare, la momentul operationalizarii sistemului national privind factura 

electronica RO e-Factura.”

2. La articolul 16, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alin.(2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Toate functionalitatile Sistemului national privind factura electronica 

RO e-Factura utilizate de catre operatorii economici inrolati sunt accesibile 

acestora si prin servicii digitale de tip masina-la-masina, respectiv interfete de 

aplicatie programabile.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in §edin^a din 3 

noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constitutia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 
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