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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti ,          
Nr.  4c-2/379/ 25.09.2013 

 
 
 
 
           Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
 
          Comisiei de afaceri europene 
       
  
            
          

PROIECT DE OPINIE 
 

asupra propunerii de 
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice 
 E 61/2013 - COM (2013) 449 

 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 

procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 05.09.2013 pentru examinarea 
pe fond, cu propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 
A CONSILIULUI privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice 
E 61/2013 - COM (2013) 449. 

Propunerea prevede instituirea unui standard european comun și a unei 
obligații a statelor membre de a se asigura că autoritățile contractante și entitățile 
contractante nu refuză primirea facturilor electronice care respectă un astfel de 
standard european. Prezenta propunere  urmărește  eliminarea barierelor în calea 
accesului la piață în sectorul achizițiilor publice transfrontaliere, precum și 
obstacolele în calea comerțului. 

La dezbaterea acestei propuneri de directivă a fost prezent, în calitate de 
invitat, domnul Luca Radu Daniel – consilier în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe. 
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În urma analizei acestui material, opinia Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci,  adoptată în şedinţa din data de 24.09.2013, este următoarea: 

 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
 
- Constată că promovarea facturării electronice în domeniul achiziţiilor 

publice poate contribui la trecerea la o administraţie publică informatizată în UE. 
Utilizarea facturării electronice în UE este încă foarte limitată, reprezentând între 4 % 
şi 15 % din totalul facturilor schimbate; 

- A luat act de situația unor state membre ca: Danemarca, Austria, Suedia 
şi Finlanda care au introdus obligativitatea prezentării de facturi electronice în 
materie de achiziţii publice în întregul sector public sau într-o parte din acesta. Cu 
toate acestea, standardele naţionale adoptate de regulă nu sunt interoperabile;  

- Salută propunerea Comisiei de a se elabora un standard european privind 
factura electronică de bază care să creeze condiţiile ca autorităţile contractante din 
statele membre să nu refuze facturile electronice care respectă standardul european în 
cadrul procedurilor de achiziţii publice; 

- A luat act de obligativitatea statelor membre de a pune în aplicare 
directiva în termen de cel mult 48 luni de la data intrării în vigoare a acesteia. 

 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 
 

Gheorghe DRAGOMIR                  Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Luminiţa Ghiorghiu 
 


