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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel: 021.316.03.43.     Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București 08.02.2022 
Nr. 4c-3/607/2022 

 

 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 
ȘI COMUNICAȚIILOR 

DOMNULUI PREȘEDINTE SĂRMAȘ IOAN-SABIN 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
DOAMNEI PREȘEDINTE LAURA-CĂTĂLINA VICOL –CIORBĂ 

 
COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 

DOMNULUI PREȘEDINTE BOGDA-IULIAN HUȚUCĂ 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar 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 piaţă, punerii în dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în 
România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, cu care Comisia pentru 
industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor 
au fost sesizate în fond, transmis cu adresa nr.P.L.x. 558/2021. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 
   

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

simona.tirzioru
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel: 021.316.03.43.     Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București 08/02.2022 
Nr. 4c-3/607/2022 

 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
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 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, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru tehnologia 
informațiilor și comunicațiilor au fost sesizate, în fond, în procedură de urgență, cu 
proiectul 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 piaţă, punerii în dispoziţie pe piaţă, 
înmatriculării sau înregistrării în România, transmis cu adresa nr. P.L.x. 558/2021 
din 08.11.2021.  

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.828/04.10.2021, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 03.11.2021.  
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 6985/04.10.2021, avizează 
favorabil actul normativ. 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din 
07.12.2021, a avizat favorabil proiectul de lege. 



3 

 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în ședința din 
14.12.2021, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința 
din 14.12.2021, a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia 
naţională 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. 
 În conformitate cu prevederile art. 63, ale art. 64 și ale art. 131 alin. (1), 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 08.02.2022. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi deputaţi conform listei de prezență.  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați dl. Uță Cristian, din 
cadrul Registrului Auto Român, domnul Buzduga Dan, expert și dna. Gabriela 
Gheorghe, consilier din cadrul Ministerului Finanțelor. 

Prin obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect de 
lege este Camera Deputaţilor. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
 

 
Șef birou, Neicu Cristina 
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Anexa 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG 78/2000 Text OUG nr. 120/2021 Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse/autor 

Motivare 

1.    Titlul Legii 
L E G E 

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 și 
certificarea autenticității 

vehiculelor rutiere în 
vederea introducerii pe 

piaţă, punerii la 
dispoziţie pe piaţă, 
înmatriculării sau 

înregistrării în România, 
precum şi supravegherea 

pieţei pentru acestea 

Nemodificat  

2.    Articol unic.- Se aprobă Nemodificat  
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Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.120 din 4 
octombrie 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 la dispoziţie 
pe piaţă, înmatriculării sau 
înregistrării în România, 
precum şi supravegherea 
pieţei pentru acestea, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.960 din 7 octombrie 
2021, cu următoarele 
completări: 

3.   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
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, 

 Nemodificat  
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eliberarea cărţii de identitate a 
vehiculului şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în 
vederea introducerii pe piaţă, punerii 
la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării 
sau înregistrării în România, precum 
şi supravegherea pieţei pentru 
acestea 

4.   CAPITOLUL I: Administrarea, 
funcţionarea şi implementarea 

sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura şi factura 

electronică în România 

 Nemodificat  

5.   SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale  Nemodificat  
6.   Art. 1 - Dispoziţiile prezentului capitol 

reglementează sistemul naţional privind 
factura electronică RO e-Factura, 
precum şi factura electronică la nivel 
naţional. 

 Nemodificat  

7.   Art. 2 - (1) În sensul prezentului 
capitol, termenii şi expresiile de mai jos 
au următoarele semnificaţii: 
a) factură electronică - factura emisă, 
transmisă şi primită într-un format 
electronic structurat de tip XML, care 
permite prelucrarea sa electronică şi 
automată; 
b) operator economic - orice entitate 
care desfăşoară o activitate economică 
constând în executarea de lucrări, 
livrarea de bunuri/produse şi/sau 
prestarea de servicii; 
c) emitent al facturii electronice - 
operatorul economic care emite factura 
electronică către destinatar şi o 
transmite în sistemul naţional privind 

 Nemodificat  
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factura electronică RO e-Factura; 
d) destinatar al facturii electronice - 
operatorul economic, autoritatea 
contractantă, entitatea contractantă şi 
orice altă entitate care primeşte factura 
electronică însoţită de semnătura 
electronică a Ministerului Finanţelor în 
sistemul naţional privind factura 
electronică RO e-Factura; 
e) elemente principale ale unei facturi 
electronice - un ansamblu de 
componente esenţiale de informaţii pe 
care trebuie să le conţină o factură 
electronică pentru a permite 
interoperabilitatea transfrontalieră, 
inclusiv informaţiile necesare pentru a 
asigura conformitatea juridică; 
f) model de date semantice - un set de 
termeni structuraţi şi interconectaţi în 
mod logic, precum şi semnificaţiile 
acestora, care precizează elementele 
principale ale unei facturi electronice în 
conformitate cu standardul european 
privind factura electronică; 
g) sintaxă - limbajul sau dialectul care 
poate fi citit automat, utilizat pentru 
reprezentarea elementelor de date 
incluse într-o factură electronică, în 
conformitate cu standardul european 
privind factura electronică; 
h) legături sintactice - orientări cu 
privire la modul în care un model de 
date semantice pentru o factură 
electronică ar putea fi reprezentat în 
diferitele sintaxe; 
i) standard internaţional privind 
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factura electronică - un standard 
internaţional astfel cum este definit la 
art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul 
(UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind standardizarea 
europeană, de modificare a Directivelor 
89/686/CEE şi 93/15/CEE ale 
Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE şi 2009/105/CE ale 
Parlamentului European şi ale 
Consiliului şi de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei 
nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului; 
j) standard european privind factura 
electronică - standard european special 
pentru modelul de date semantice 
privind elementele esenţiale ale unei 
facturi electronice, astfel cum este 
definit la art. 2 alin. (1) lit. b) din 
Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012; 
k) specificaţiile naţionale de utilizare a 
facturii electronice - RO_CIUS - 
specificaţii tehnice de utilizare a 
elementelor de bază ale facturii 
electronice aşa cum sunt prevăzute în 
standardul european SR EN 16931-1, 
aplicabile la nivel naţional; 
l) subcontractant/subantreprenor - 
operatorul economic definit la art. 3 
alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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art. 3 alin. (1) lit. zz) din Legea nr. 
99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv art. 5 alin. (1) lit. 
gg) din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile 
de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, care şi-a 
exprimat opţiunea de a fi plătit direct în 
condiţiile art. 218 din Legea nr. 
98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv ale art. 232 din 
Legea nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 97 din 
Legea nr. 100/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
m) relaţia dintre un operator economic 
şi autorităţi contractante, respectiv 
entităţi contractante - B2G - tranzacţia 
dintre un operator economic care are 
calitatea de contractant sau 
subcontractant/subantreprenor în 
temeiul Legii nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 
100/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi al Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 
privind atribuirea anumitor contracte de 
achiziţii publice în domeniile apărării şi 
securităţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 195/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
şi autorităţi contractante sau entităţi 
contractante care primesc şi prelucrează 
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facturi electronice; 
n) relaţia comercială dintre doi 
operatori economici - B2B - tranzacţia 
având ca obiect execuţia de lucrări, 
livrarea de bunuri/produse şi/sau 
prestarea de servicii dintre doi operatori 
economici; 
o) emitentul unei facturi electronice în 
relaţia B2G - operatorul economic aflat 
într-o relaţie definită la lit. m) care 
emite, în baza unui angajament legal, 
factura electronică şi o transmite în 
sistemul naţional privind factura 
electronică RO e-Factura; 
p) destinatarul unei facturi electronice 
emise în relaţia B2G - autoritatea 
contractantă, entitatea contractantă sau 
unitatea de achiziţii centralizate cu 
atribuţii în acest sens potrivit legii, care 
primeşte factura electronică însoţită de 
semnătura electronică a Ministerului 
Finanţelor în sistemul naţional privind 
factura electronică RO e-Factura. 
(2) Definiţiile de la alin. (1) se 
completează cu cele existente în Legea 
nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 
99/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 100/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
114/2011, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 195/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

8.   SECŢIUNEA 2: Sistemul naţional 
privind factura electronică RO e-

 Nemodificat  
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Factura şi factura electronică în 
România 

9.   Art. 3 - (1) Ministerul Finanţelor, prin 
Centrul Naţional pentru Informaţii 
Financiare, creează, dezvoltă şi 
administrează sistemul naţional privind 
factura electronică RO e-Factura. 
(2) Sistemul naţional privind factura 
electronică RO e-Factura reprezintă 
ansamblul de principii, reguli şi 
aplicaţii informatice având drept scop 
primirea facturii electronice de la 
emitent cu respectarea structurii facturii 
electronice prevăzute la art. 4 alin. (1), 
stocarea prin mijloace electronice a 
facturilor şi transmiterea către 
destinatar. 
(3) Sistemul naţional privind factura 
electronică RO e-Factura devine 
operaţional în termen de maximum 30 
de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(4) Procedura de utilizare şi funcţionare 
a sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura se aprobă prin 
ordin al ministrului finanţelor în termen 
de 15 zile de la data publicării prezentei 
ordonanţe de urgenţă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 Nemodificat  

10.   Art. 4 - (1) Structura facturii electronice 
respectă: 
a) specificaţiile tehnice şi de utilizare a 
elementelor de bază ale facturii 
electronice aşa cum sunt prevăzute în 
standardul european SR EN 16931-1, 
care sunt aplicabile la nivel naţional; 

 Nemodificat  
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b) specificaţiile tehnice şi de utilizare a 
elementelor de bază ale facturii 
electronice - RO_CIUS - şi regulile 
operaţionale specifice aplicabile la 
nivel naţional; 
c)conţinutul semantic aşa cum este 
descris în standardul SR EN 16931-1, 
sintaxele identificate în CEN/TS 
16931-2, în conformitate cu art. 2 alin. 
(1) lit. j), şi corelarea adecvată definită 
în subpartea aplicabilă a CEN/TS 
16931-3. 
(2) Elemente principale ale facturii 
electronice sunt: 
a) identificatorii de proces şi de factură; 
b) data facturii; 
c) informaţii privind identificarea 
operatorului economic care a livrat 
bunurile/produsele, a prestat serviciile 
sau a executat lucrările; 
d)informaţii privind destinatarul facturii 
electronice; 
e) informaţii privind beneficiarul plăţii; 
f) informaţii privind reprezentantul 
fiscal al emitentului; 
g) identificarea tipului de 
bunuri/produse livrate, servicii prestate 
sau lucrări executate; 
h) referirea la contractul de achiziţii 
publice/sectoriale, de concesiune de 
lucrări şi servicii, precum şi, după caz, 
la contractul de achiziţii publice în 
domeniile apărării şi securităţii; 
i) detalii privind executarea lucrărilor, 
livrarea bunurilor/produselor sau 
prestarea serviciilor; 
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j) instrucţiuni de plată; 
k) informaţii privind creditări sau 
debitări; 
l)informaţii privind poziţiile de pe 
factură; 
m)defalcarea TVA; 
n) totalul facturii. 
(3) Factura electronică se transmite de 
către emitent în sistemul naţional 
privind factura electronică RO e-
Factura. 
(4) În situaţia în care factura electronică 
transmisă respectă structura prevăzută 
la alin. (1), se aplică semnătura 
electronică a Ministerului Finanţelor şi 
se comunică de îndată destinatarului. 
Aplicarea semnăturii electronice a 
Ministerului Finanţelor atestă primirea 
acesteia în sistemul naţional privind 
factura electronică RO e-Factura. 
(5) În situaţia în care factura electronică 
transmisă nu respectă structura 
prevăzută la alin. (1), emitentul 
primeşte mesaj cu erorile identificate. 
După corectarea erorilor identificate, 
factura electronică se transmite în 
cadrul aceluiaşi sistem naţional privind 
factura electronică RO e-Factura. 
(6) Exemplarul original al facturii 
electronice se consideră fişierul de tip 
XML însoţit de semnătura electronică a 
Ministerului Finanţelor. 
(7) Data comunicării facturii 
electronice către destinatar se consideră 
data la care factura electronică este 
disponibilă acestuia pentru descărcare 
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din sistemul naţional privind factura 
electronică RO e-Factura. Destinatarul 
este notificat cu privire la facturile 
electronice primite în sistemul naţional 
privind factura electronică RO e-
Factura conform procedurii prevăzute 
la art. 3 alin. (4). Data comunicării este 
accesibilă în sistem şi emitentului 
facturii electronice. 
(8) Factura electronică comunicată 
destinatarului nu se poate returna în 
sistemul naţional privind factura 
electronică RO e-Factura. 
(9) În situaţia unei facturi electronice 
asupra căreia destinatarul are obiecţii, 
acesta înştiinţează emitentul facturii 
electronice, inclusiv în sistemul 
naţional privind factura electronică RO 
e-Factura, prin înscrierea unui mesaj în 
acest sens. 
(10) Corecţia facturii electronice 
comunicată destinatarului în sistemul 
RO e-Factura se efectuează conform 
art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. Factura 
electronică corectată se transmite în 
cadrul aceluiaşi sistem naţional privind 
factura electronică RO e-Factura. 
(11) Prin ordin al ministrului finanţelor 
se reglementează specificaţiile tehnice 
şi de utilizare a elementelor de bază ale 
facturii electronice - RO_CIUS - şi 
regulile operaţionale specifice 
aplicabile la nivel naţional în termen de 
15 zile de la data publicării prezentei 
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ordonanţe de urgenţă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

11.   SECŢIUNEA 3: Facturarea 
electronică în domeniul achiziţiilor 
publice 

 Nemodificat  

12.   Art. 5 - Facturarea electronică în 
domeniul achiziţiilor publice se aplică 
în cazul existenţei unei relaţii B2G, 
definită conform art. 2 alin. (1) lit. m), 
în situaţia în care operatorii economici 
optează pentru utilizarea sistemului 
naţional privind factura electronică RO 
e-Factura. 

 Nemodificat  

13.   Art. 6 - Prevederile prezentului capitol 
nu se aplică facturilor electronice emise 
ca urmare a executării contractelor 
clasificate potrivit legii sau în cazul în 
care atribuirea şi executarea 
contractului de achiziţie publică au 
necesitat impunerea, potrivit 
dispoziţiilor legale, a unor măsuri 
speciale de securitate pentru protejarea 
unor interese esenţiale de securitate ale 
statului. 

 Nemodificat  

14.   Art. 7 - (1) În situaţia în care operatorul 
economic a optat pentru utilizarea 
sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura în 
conformitate cu prevederile art. 5, 
acesta are obligaţia de a emite doar 
facturi electronice şi de a utiliza acest 
sistem pentru transmiterea acestora 
către toţi destinatarii definiţi la art. 2 
alin. (1) lit. p), cu excepţia facturilor 
electronice prevăzute la art. 6. 
(2) În situaţia în care operatorul 

 Nemodificat  
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economic transmite factura electronică 
în sistemul naţional privind factura 
electronică RO e-Factura, destinatarul 
facturii electronice emise în relaţia B2G 
are următoarele obligaţii: 
a) să primească şi să descarce factura 
electronică prin intermediul sistemului 
naţional privind factura electronică RO 
e-Factura; 
b) să prelucreze factura electronică; 
c) să verifice legalitatea, conformitatea 
şi regularitatea facturii electronice, în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

15.   Art. 8 - (1) Prelucrarea facturii 
electronice se poate realiza exclusiv în 
format electronic utilizând aplicaţiile 
informatice disponibile la nivelul 
destinatarilor facturilor electronice 
emise în relaţia B2G. Prin prelucrarea 
facturii electronice se înţelege inclusiv 
parcurgerea fazelor execuţiei bugetare. 
(2) În situaţia în care factura nu poate fi 
prelucrată în format electronic se poate 
utiliza un document obţinut prin 
conversia informaţiilor din factura 
electronică care permite citirea şi 
listarea. Aplicaţia prin care se 
realizează conversia trebuie să asigure 
integritatea conţinutului facturii 
electronice. 
(3) Destinatarii facturilor electronice 
emise în relaţia B2G care nu dispun de 
o aplicaţie de conversie pot utiliza 
aplicaţia informatică pusă la dispoziţie 
de Ministerul Finanţelor, prin Centrul 

 Nemodificat  



17 

 

Naţional pentru Informaţii Financiare, 
la momentul operaţionalizării 
sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura. 
(4) Factura electronică sau documentul 
prevăzut la alin. (2) se utilizează în 
parcurgerea fazelor execuţiei bugetare a 
cheltuielilor prevăzute de Legea nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pentru 
înregistrarea în contabilitate a 
operaţiunilor la nivelul autorităţilor 
contractante, entităţilor contractante sau 
unităţii de achiziţii centralizate cu 
atribuţii în acest sens potrivit legii, 
dobândind calitatea de document 
justificativ. 

16.   Art. 9 - (1) Procedura de primire şi 
descărcare a facturii electronice de către 
destinatarii facturilor electronice emise 
în relaţia B2G în sistemul naţional 
privind factura electronică RO e-
Factura se aprobă prin ordinul 
ministrului finanţelor prevăzut la art. 3 
alin. (4). 
(2) Modalitatea de prelucrare şi 
gestionare a facturii electronice se 
stabileşte prin proceduri proprii ale 
autorităţilor contractante şi entităţilor 
contractante. 

 Nemodificat  

17.   SECŢIUNEA 4: Facturarea 
electronică în relaţia B2B 

 Nemodificat  

18.   Art. 10 - (1) În relaţia comercială B2B  Nemodificat  
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emitentul facturii electronice poate opta 
pentru transmiterea acesteia către 
destinatar utilizând sistemul naţional 
privind factura electronică RO e-
Factura cu respectarea prevederilor art. 
4 alin. (1). 
(2) În situaţia în care emitentul facturii 
electronice optează pentru transmiterea 
acesteia în sistemul naţional privind 
factura electronică RO e-Factura, acesta 
este obligat să fie înregistrat în 
Registrul operatorilor care au optat 
pentru utilizarea sistemului naţional 
privind factura electronică RO e-
Factura, denumit în continuare 
Registrul RO e-Factura. 
(3) Operatorul economic care a optat 
pentru utilizarea sistemului naţional 
privind factura electronică RO e-
Factura este înscris în Registrul RO e-
Factura începând cu data de 1 a lunii 
următoare exercitării opţiunii. De la 
momentul înscrierii în Registrul RO e-
Factura, emitentul dobândeşte şi 
calitatea de destinatar. 
(4) În vederea utilizării sistemului 
naţional privind factura electronică RO 
e-Factura, emitentul şi destinatarul 
trebuie să fie înregistraţi în Registrul 
RO e-Factura. 
(5)Procedura privind organizarea şi 
înscrierea în cadrul Registrului RO e-
Factura se stabileşte prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală în termen de 15 
zile de la data publicării prezentei 
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ordonanţe de urgenţă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. Registrul 
RO e-Factura este public şi se afişează 
pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

 
 
 
 
 
1. La articolul 10, după 
alineatul (5) se introduce 
un nou alineat, alin.(6) cu 
următorul cuprins: 
„(6) Operatorii economici 
înregistraţi în Registrul RO 
e-Factura care nu dispun 
de o aplicaţie de conversie 
pot utiliza aplicaţia 
informatică pusă Ia 
dispoziţie de Ministerul 
Finanţelor, prin Centrul 
Naţional pentru Informaţii 
Financiare, la momentul 
operaţionalizârii sistemului 
naţional privind factura 
electronică RO e-Factura.” 

19.   Art. 11 - În cazul în care emitentul şi 
destinatarul facturii electronice sunt 
înregistraţi în Registrul RO e-Factura 
prevăzut la art. 10, utilizarea facturii 
electronice este considerată acceptată la 
data comunicării în sistemul naţional 
privind factura electronică RO e-
Factura. 

 Nemodificat  

20.   Art. 12 - Pentru facturile emise de către 
operatorii economici înscrişi în 
Registrul RO e-Factura către destinatari 
care nu sunt înscrişi în Registrul RO e-
Factura se aplică prevederile art. 319 
din Legea nr. 227/2015, cu modificările 

 Nemodificat  
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şi completările ulterioare. 
21.   SECŢIUNEA 5: Dispoziţii finale  Nemodificat  
22.   Art. 13 - Operatorii economici 

nerezidenţi pot opta pentru utilizarea 
sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura în relaţia 
comercială B2B sau în relaţia B2G, 
potrivit procedurii stabilite prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală emis în termen de 
15 zile de la data publicării prezentei 
ordonanţe de urgenţă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 Nemodificat  

23.   Art. 14 - (1) Prevederile prezentului 
capitol nu aduc atingere legislaţiei 
privind protecţia datelor cu caracter 
personal. 
(2) Datele cu caracter personal obţinute 
în scopul prelucrării facturilor 
electronice pot fi folosite exclusiv în 
acest scop sau în scopuri compatibile cu 
acesta, cu respectarea legislaţiei privind 
protecţia datelor cu caracter personal. 
(3)Modalităţile de publicare, în scopul 
asigurării transparenţei şi a tragerii la 
răspundere, a datelor cu caracter 
personal care au fost colectate în cadrul 
sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura trebuie să fie 
în concordanţă cu scopul publicării şi 
protecţiei sferei private. 

 Nemodificat  

24.   Art. 15 - (1) Ministerul Finanţelor şi 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală asigură managementul datelor şi 
informaţiilor existente în sistemul 
naţional privind factura electronică RO 

 Nemodificat  
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e-Factura, cu păstrarea secretului fiscal. 
(2) Datele şi informaţiile din factura 
electronică sunt folosite exclusiv de 
către Ministerul Finanţelor şi structurile 
subordonate, conform competenţelor, 
pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice 
şi cu respectarea prevederilor alin. (1). 

25.   Art. 16 - Sistemul naţional privind 
factura electronică RO e-Factura 
asigură interoperabilitatea cu sistemele 
de facturare ale operatorilor economici. 

 
 
 
 
 
2. La articolul 16, după 
alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alin.(2), 
cu următorul cuprins: 
„(2) Toate funcţionalităţile 
Sistemului naţional privind 
factura electronică RO e-
Factura utilizate de către 
operatorii economici 
înrolaţi sunt accesibile 
acestora şi prin servicii 
digitale de tip maşină-la-
maşină, respectiv interfeţe 
de aplicaţie programabile.” 

Nemodificat  

26.   Art. 17 - Fără a aduce atingere 
prevederilor art. 1-16, pentru facturile 
electronice transmise în sistemul 
naţional privind factura electronică RO 
e-Factura se aplică în mod 
corespunzător prevederile art. 319 din 
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate 

 Nemodificat  
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prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

27.   Art. 18 - Ministerul Finanţelor asigură 
resursele necesare şi ia toate măsurile 
pentru funcţionarea sistemului naţional 
privind factura electronică RO e-
Factura. 

 Nemodificat  

28.   CAPITOLUL II: Completarea şi 
abrogarea unor acte normative 

 Nemodificat  

29.   Art. 19 - Ordonanţa Guvernului nr. 
78/2000 privind omologarea, eliberarea 
cărţii de identitate a vehiculului şi 
certificarea autenticităţii vehiculelor 
rutiere în vederea introducerii pe piaţă, 
punerii la dispoziţie pe piaţă, 
înmatriculării sau înregistrării în 
România, precum şi supravegherea 
pieţei pentru acestea, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
230/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează 
după cum urmează: 

 Nemodificat  

30.   1.La articolul 1, după alineatul (9) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(91), cu următorul cuprins: 
"(91) Pentru vehiculele rutiere provenite 
din ţări membre UE, R.A.R. transmite 
către Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, în format 
electronic, documentele prezentate de 
persoana care a efectuat achiziţia 
intracomunitară, inclusiv 
documentele de provenienţă, anterior 

 Nemodificat  
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eliberării cărţii de identitate a 
vehiculului. Procedura de aplicare a 
prezentului alineat se stabileşte prin 
protocol încheiat între cele două 
instituţii." 

31.   2.La articolul 11, după punctul 16 se 
introduce un nou punct, punctul 17, 
cu următorul cuprins: 
"17. persoana care a efectuat achiziţia 
intracomunitară - persoana fizică sau 
juridică care a achiziţionat vehiculul 
rutier dintr-o ţară membră UE şi care 
este menţionată pe documentele 
aferente vehiculului, respectiv pe 
documentele de provenienţă." 

 Nemodificat  

32.   3.La articolul 11 alineatul (1), după 
litera h) se introduce o nouă literă, 
litera i), cu următorul cuprins: 
"i) în cazul în care vehiculul rutier 
provine din ţări membre UE, solicitarea 
este realizată direct sau prin 
împuternicit, de către persoana care a 
efectuat achiziţia intracomunitară a 
vehiculului." 

 Nemodificat  

33.   4.La articolul 11, după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(11), cu următorul cuprins: 
"(11) Eliberarea cărţii de identitate a 
vehiculelor rutiere poate fi suspendată 
pe o perioadă de maximum 5 zile la 
solicitarea motivată a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 
Procedura de eliberare a cărţii de 
identitate a vehiculului va fi reluată din 
oficiu după expirarea acestui termen." 

 Nemodificat  

34.     1. La articolul 19, după  
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Art. 11 - (2) Prin excepţie de 
la prevederile art. 1 alin. (1) 
privind omologarea, în cazul 
vehiculelor rutiere aparţinând 
categoriei T, echipate cu 
motoare a căror putere din 
construcţie se situează între 
37 şi 100 kW, care au fost 
achiziţionate până la data de 
30 aprilie 2020, se 
eliberează cartea de identitate 
a vehiculului dacă vehiculul 
rutier poate fi identificat şi 
corespunde din punctul de 
vedere al stării tehnice. 

 
 
 
 
 

punctul 4 se introduce un 
nou punct, punctul 5 cu 
următorul cuprins: 
„5. La articolul 11, 
alineatul (2) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
(2) Prin excepţie de la 
prevederile art. 1 alin. (1) 
privind omologarea, în 
cazul vehiculelor rutiere 
aparţinând categoriei T, 
care au fost achiziţionate 
până la data de 14 aprilie 
2021, se eliberează cartea 
de identitate a vehiculului 
dacă vehiculul rutier poate 
fi identificat şi corespunde 
din punctul de vedere al 
stării tehnice.” 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 

35.   Art. 20 - La data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea 
nr. 199/2020 privind facturarea 
electronică în domeniul achiziţiilor 
publice, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 825 din 9 
septembrie 2020, se abrogă. 

 Nemodificat  

 


