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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                         Bucureşti 
şi comunicaţiilor      
                                                                                                     24-26 septembrie 2013 
 
                                                                     SINTEZA 
 

            activităţii Comisiei din 24-26 septembrie 2013 
 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 

Camera Deputaţilor din 24 şi 26 septembrie 2013 au fost prezenţi: Vasile Ghiorghe Gliga, 

Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian Vreme, Cornel Mircea 

Sămărtinean, Iosif Moldovan,  Daniel Iane,  Ionuţ Cristian Săvoiu, Varujan Pambuccian, 

Diniţă, Ion Iusein Ibram, Titi Holban şi Murgu Neagu. Au fost absenţi: Daniel Vasile Oajdea, 

Ion Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Dan Nica. În ziua de 25 septembrie 2013 au fost prezenţi: 

Daniel Vasile Oajdea, Vasile Ghiorghe Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, 

Mircea Cazan, Valerian Vreme, Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan,  Daniel Iane,  

Ionuţ Cristian Săvoiu, Varujan Pambuccian, Diniţă, Ion Iusein Ibram, Titi Holban si Murgu 

Neagu. Au fost absenţi: Ion Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Dan Nica.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Vasile Ghiorghe Gliga, vicepreşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

informaţiei şi comunicaţiilor. 

Pe ordinea de zi din 24, 25 şi 26 septembrie 2013 s-a aflat: 

 

1. E61/2013 - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice - COM (2013) 449 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Vasile Ghiorghe Gliga, vicepreşedinte al  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

Domnul vicepreşedinte Vasile Ghiorghe Gliga a supus la vot ordinea de zi a comisie, 

care a fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 

În continuare domnul vicepreşedinte Vasile Ghiorghe Gliga a prezentat proiectul de 

act normativ european. 
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În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura 

de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte 

legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată în data de 06.09.2013 pentru examinare în fond cu Propunerea de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul 

achiziţiilor publice - COM (2013) 449. 

Propunerea prevede întocmirea unui nou standard european pentru facturarea 

electronică de către organismul european relevant responsabil cu stabilirea standardelor, în 

acest caz, Comitetul European pentru Standardizare (CEN). Aceasta se va realiza pe baza 

unui mandat emis de către Comisia Europeană, care va fi elaborat într-o etapă ulterioară. 

Mandatul va include o listă de cerinţe minime pe care standardul va trebui să le integreze.  

Standardul european pentru modelul de date semantic al facturii electronice de bază ar 

trebui să se bazeze pe specificaţii existente, inclusiv, în special, cele elaborate de organizaţii 

europene sau internaţionale precum CEN (CWA 16356 şi CWA 16562), ISO (factură 

financiară bazată pe metodologia ISO 20022) şi ONU/CEFACT (CII v. 2.0). Acesta nu ar 

trebui să necesite semnături electronice. Un astfel de standard european ar trebui să 

definească elementele de date semantice referitoare, în special, la datele complementare ale 

vânzătorului şi cumpărătorului, identificatorii de proces, atributele facturii, detaliile privind 

elementele facturii, informaţiile privind livrarea, detaliile şi termenii plăţii. De asemenea, 

acesta ar trebui să fie compatibil cu standardele existente privind plăţile astfel încât să 

permită prelucrarea automată a plăţilor. 

Existenţa mai multor standarde privind facturarea electronică care nu sunt 

interoperabile în cadrul UE reprezintă principala sursă a problemelor în ceea ce priveşte 

schimbul de facturi în domeniul achiziţiilor publice. Sursa problemelor menţionată mai sus se 

încadrează într-un context mai larg în care, în pofida eforturilor depuse pentru a stimula 

utilizarea facturării electronice şi în pofida recunoaşterii la scară largă a numeroaselor sale 

beneficii, se constată o lipsă de reacţie a administraţiilor publice din UE. Statele membre care 

au luat decizia de a facilita sau de a impune utilizarea facturării electronice au recurs frecvent 

la propriile soluţii tehnice, pe baza unui standard naţional separat — ceea ce nu face decât să 

agraveze problema interoperabilităţii, având în vedere apariţia unui număr şi mai mare de noi 

standarde pe piaţă. 

Acţiunea UE în domeniul facturării electronice în sectorul achiziţiilor publice este 

justificată din motive de subsidiaritate. Acţiunile întreprinse de statele membre au condus la 

agravarea problemei interoperabilităţii, determinând apariţia pe piaţă a mai multor standarde 
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de facturare electronică (care generează creşterea costurilor şi a complexităţii 

interoperabilităţii).  

Având în vedere dimensiunea transfrontalieră a tranzacţiilor legate de achiziţiile 

publice reglementate de directivele menţionate şi iniţiativele naţionale de introducere a 

facturării electronice în acest sector aflate în derulare, o acţiune a UE privind facturarea 

electronică în domeniul achiziţiilor publice ar fi metoda cea mai adecvată pentru 

îmbunătăţirea interoperabilităţii şi prevenirea fragmentării şi mai accentuate a pieţei interne. 

Acest lucru nu poate fi realizat de către statele membre pe cont propriu, întrucât astfel de 

acţiuni nu ar garanta interoperabilitatea pentru operatorii economici şi nici nu ar elimina 

barierele din calea accesului la piaţă.  

Obiectivele iniţiativei 

Obiective generale 

Obiectivul principal al prezentei iniţiative este de a îmbunătăţi funcţionarea pieţei interne prin 

introducerea de mecanisme care ar diminua barierele în calea accesului la pieţele de achiziţii 

publice transfrontaliere, generate de lipsa interoperabilităţii standardelor de facturare 

electronică. 

Obiective specifice 

Obiectivele specifice care contribuie la realizarea obiectivului general sunt următoarele: 

(1) reducerea complexităţii şi îmbunătăţirea clarităţii şi a securităţii juridice 

pentru operatorii economici, oferindu-le posibilitatea de a trimite facturile 

prin utilizarea de standarde cu care aceştia sunt familiarizaţi şi care vor fi 

acceptate la scară largă; 

(2) costuri operaţionale mai scăzute pentru operatorii economici care participă la 

achiziţiile publice transfrontaliere, cum ar fi costul pe care îl presupune 

susţinerea mai multor standarde şi sisteme de facturare electronică. 

Obiective operaţionale 

S-a identificat următorul obiectiv operaţional:  

• crearea de condiţii pentru apariţia unei (unor) soluţii tehnice pentru facturarea 

electronică în domeniul achiziţiilor publice care să asigure interoperabilitatea 

transfrontalieră – cu alte cuvinte, crearea de condiţii în care comunicarea şi 

corespondenţa între sistemele de facturare electronică să presupună o utilizare 

mai redusă a resurselor, astfel încât cumpărătorii şi vânzătorii să poată schimba 

facturi în domeniul achiziţiilor publice la cele mai mici costuri şi cu un grad 

minim de complexitate. 
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Eliminarea barierelor în calea accesului la piaţă în domeniul facturării electronice ar 

genera, în principal, impacturi economice atât în materie de costuri, cât şi în materie de 

beneficii, acestea din urmă fiind mai semnificative. Impacturile principale ar fi însoţite de 

impacturi „secundare” suplimentare, dat fiind faptul că îmbunătăţirea interoperabilităţii s-ar 

traduce, cel mai probabil, prin creşterea gradului de adoptare a facturării electronice. Acestea 

ar fi impacturi de natură economică, socială şi de mediu. 

Prezenta directivă se va aplica facturilor electronice primite de autorităţile 

contractante şi entităţile contractante şi eliberate ca urmare a executării contractelor atribuite 

în conformitate cu Directiva de înlocuire a Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, Directiva de înlocuire a 

Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de 

coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, 

transporturilor şi serviciilor poştale sau Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor 

contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau 

entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii şi de modificare a Directivelor 

2004/17/CE şi 2004/18/CE. 

Propunerea este discutată în cadrul grupului de lucru pentru achiziţii publice de la 

Consiliul UE. Prima reuniune a avut loc în data de 9 septembrie 2013 România fiind 

reprezentată de ANRMAP. Nu a fost finalizată încă poziţia. 

Domnul deputat Iosif Moldovan a precizat că facturarea electronică este un pas 

important către o administraţie publică informatizată în Europa, aceasta fiind una din 

priorităţile Agendei digitale. Această iniţiativă a pornit de la Finlanda care a introdus 

obligativitatea prezentării de facturi electronice în materie de achiziţii publice în întregul 

sector public. Introducerea facturării electronice va reduce birocraţia. În prezent facturile 

chiar dacă se emit pe suport de hârtie trebuie scanate şi introduse electronic. România ar 

trebui ca să-şi facă un standard propriu în materie de facturare electronică. 

Domnul deputat Daniel Iane a menţionat că acest standard european se va aplica 

achiziţiilor publice între statele membre ale UE şi că ideea este foarte bună. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a 

membrilor prezenţi, să sprijine adoptarea acestei iniţiative legislative şi să aprobe un proiect 

de opinie favorabil având în vedere faptul că trecerea la achiziţiile publice electronice, în 

special la facturarea electronică, poate să genereze economii semnificative şi să faciliteze 

activitatea atât pentru guvernele statelor membre ale UE, cât şi pentru mii de întreprinderi 

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul pieţei interne europene. Trecerea de la documentele pe 
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hârtie la facturarea complet automatizată poate reduce costurile primirii unei facturi de la 30-

50 de euro la 1 euro. Aceste economii sunt binevenite şi utile în actualul climat economic.  

 

 

 
 
 
 

        VICEPREŞEDINTE, 
                                            Vasile Ghiorghe Gliga 
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