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AVIZ 
 

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 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

fost sesizată spre dezbatere și avizare, 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, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, transmis cu nr. PLx 558 din 8 

noiembrie 2021 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională sub nr. 4c-15/382 din 8 noiembrie 2021. 

Conform dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale 

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

Deputaților este Cameră Decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 3 noiembrie 2021. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.828 din 4 octombrie 2021, a avizat favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.  

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ. 

Prin obiectul și conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

În temeiul prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia a dezbătut proiectul de Lege sus menționat în ședința din 14 decembrie 

2021, cu prezență fizică și online. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de 

motive, precum și avizul Consiliului Legislativ. 
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege – PLx 558/2021. 

  

VICEPREȘEDINTE,  

Mihai-Viorel FIFOR 


