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A V I Z 
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 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată 
pentru aviz 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 prin adresa nr.PLx 558/2021 din data de 8 noiembrie 2021. 

Avizul comisiei va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, care au fost sesizate pentru dezbaterea pe fond a acestui act normativ. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 
şedinţa din 9 februarie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă, cu amendamente admise, a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

În raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare.  

 
                           PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
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