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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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Comisia pentru                  Comisia juridică, de disciplină        Comisia pentru tehnologia                                             

industrii şi servicii                             şi imunităţi                       informației și comunicațiilor 
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                                                                                            Bucureşti, 19 august 2020 

                     PL x 421/2019 

 

 

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

   Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra  proiectului  de Lege 

privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice,  cu care Comisia pentru 

industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru  tehnologia 

informației și comunicațiilor au fost sesizate în fond, transmis cu adresa PLx.421/2019. 

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

legilor ordinare.  

 

     

               PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                           

 

                Iulian IANCU                Nicușor HALICI               Cornel ZAINEA                                          
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R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 

asupra proiectului de Lege privind facturarea electronică 

 în domeniul achizițiilor publice 

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate în fond, cu dezbaterea şi 

avizarea  proiectului de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor 

publice, transmis cu adresa nr. PL.x 421/2019. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

şedinţa din 2 octombrie 2019. 

 



 3 

 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.515/21.06.2019, avizează favorabil proiectul 

de lege, cu observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare în ședința din 22 

octombrie 2019, a avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat. Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege în ședința online din data de 

12 mai 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare implementarea facturării 

electronice în domeniul achiziţiilor publice emise ca urmare a executării contractelor 

atribuite în temeiul Legii nr.98/2016, al Legii nr.99/2016, al Legii nr.100/2016, precum şi a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011, a căror valoare este egală sau mai mare 

decât pragurile prevăzute de lege şi faţă de care există obligaţia publicării unui anunţ de 

participare/concesionare şi/sau a unui anunţ de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. De asemenea, actul supus avizării transpune prevederile Directivei 2014/55/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în 

domeniul achiziţiilor publice. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cele trei comisii au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de 

lege în ședința din 2 decembrie 2019. La lucrările ședinței Comisiei au fost prezenţi 12 

deputaţi din totalul de 16 membrii.  

În conformitate cu prevederile art.55 și 56 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, la lucrările Comisei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor doamna Parasca Raluca- consilier asistent, 

doamna Simona Tarabasanu, domnul Dragoș Turularu, domnul Mircea Musa și domnul 

Eugen Rujoiu – Director Juridic, din partea Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații (ANCOM) domnul Eduard Lovin – vicepreședinte și doamna 

Cătălina Dobre - Șef serviciu Direcția Juridică. 
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Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de Lege în 

ședința din 11 mai 2020. La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 

deputați membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de 

Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, în ședința desfășurată 

prin mijloace electronice, din 19 august 2020. La lucrările comisiei au fost prezenți deputații, 

conform listei de prezență. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind facturarea electronică în 

domeniul achizițiilor publice, în forma adoptată de Senat. 

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

legilor ordinare. 

   

 

 

 

               PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,                      PREŞEDINTE,                                           

 

                Iulian IANCU                Nicușor HALICI                     Cornel ZAINEA 

 

 

 

 

SECRETAR,   

  

  Roxana Mînzatu 

SECRETAR, 

 

Aida Cristina Căruceru 

SECRETAR, 

 

Gheorghe – Dinu Socotar 

 

 

 

 

 
                          Sef serviciu , Cristina Neicu                                                  
 


