
 

 

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                    26 martie 2003  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                Nr.26/1206 

ECOLOGIC  
 
 
 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanţei Guvernului nr.25/2003 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, trimis Comisiei noastre pentru 
dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.193 din 10 martie 2003.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN        
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RAPORT   
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice 

 
 

  Cu adresa nr.193 din 10 martie 2003, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi 
avizării în fond, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 
şi instituţiile publice. 
  La întocmirea raportului s-a avut în vedere: 

- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.183 din 18.03.2003; 
- avizul Consiliului Legislativ nr.159 din 30.01.2003 

  Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură obişnuită, în 
şedinţa din 26 martie 2003. 
  Prin Ordonanţa Guvernului nr.25/2003 se modifică şi se completează 
prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, în sensul 
includerii Centrului Naţional pentru Programul de Formare Profesională «Leonardo da 
Vinci» şi Agenţiei Naţionale «Socrates» în rândul instituţiilor ale căror cheltuieli cu 
convorbirile telefonice nu sunt limitate. 
  Prin proiectul de lege sus-menţionat se respinge Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2003, motivat de faptul că prevederile acesteia au fost incluse integral în proiectul 
de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2002 pentru 
modificarea alin.(6) şi (7) ale art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 



 

 

instituţiile publice, evitându-se, astfel, instituirea aceloraşi reglementări în două acte 
normative distincte.  
  In contextul celor arătate, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic propune Plenului Camerei Deputaţilor 
aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat în şedinţa din 27 februarie 
2003.  
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 26 
membri ai Comisiei. 
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
                     

IOAN OLTEAN    KOVACS CSABA TIBERIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
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