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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
   
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 
publice şi asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.85/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, trimise Comisiei 
noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.299 din 26 iunie 
2003 şi respectiv nr.601/2003.  
 
 
 

PRESEDINTE, 
     
  

IOAN OLTEAN        
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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,             23 februarie 2004   
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU             Nr. 26/1355/1424 

ECOLOGIC      
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice şi asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.85/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

 
  1. Cu adresele nr.299/26 iunie 2003 şi nr.601/6 octombrie 2003, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice şi cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.85/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. 
  Plenul Camerei Deputaţilor, având în vedere prevederile art.66 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a restituit 
Comisiei cele două iniţiative legislative şi rapoartele întocmite, dispunându-se întocmirea unui singur raport pentru ambele iniţiative. 
  Proiectul de lege şi propunerea legislativă, precum şi rapoartele aferente au fost dezbătute şi avizate în fond, în procedură 
obişnuită, în şedinţa din 18 februarie 2004.  
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a reanalizat cele două iniţiative 
legislative şi rapoartele acestora, întocmind un singur raport pe care îl supune aprobării Plenului Camerei Deputaţilor. Prin acest 
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raport se aprobă cu modificări şi completări proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.85/2003, cu 
nr.601/2003, în care au fost preluate ca amendamente unele prevederi din propunerea legislativă cu nr.299/2003, motiv pentru care 
aceasta din urmă a fost respinsă ca rămasă fără obiect.  
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, atât proiectul de lege cât şi propunerea legislativă fac parte din 
categoria legilor ordinare.  
  3. La dezbaterea proiectului de lege şi a propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Mircea Alexandru – secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor.  
  4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 24 membrii ai Comisiei.  
  Raportul Comisiei a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
  In urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări şi completări a proiectului de lege.  

 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
 
  In urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

 
1. 

   
 ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.85 din 28 august 2003 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice, 
adoptată în temeiul art.1 pct.III.1 din Legea 
nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe şi publicată în Monitorul 

 
 ARTICOL UNIC. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.85 din 28 august 2003 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 
şi instituţiile publice, adoptată în temeiul art.1 
pct.III.1 din Legea nr.279/2003 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.621 din 

 
În urma dezbaterilor  în Comisie 
textul Ordonanţei a fost 
modificat. 
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Oficial al României, Partea I, nr.621 din 30 
august 2003. 

30 august 2003, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
 
 Art.1 - (2) Normativele de cheltuieli 
privesc: aparatul propriu al consiliilor locale 
şi judeţene acţiunile de protocol; dotarea cu 
autoturisme şi consumul de carburanţi, precum 
şi costurile pentru convorbiri telefonice. 
 
Text O.G. nr.80/2001 
 

 
 1. La art.I, înaintea punctului 1 se 
introduce un punct nou cu următorul cuprins: 
 „1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea 
următorul cuprins:  
 «(2) Normativele de cheltuieli privesc: 
acţiunile de protocol; dotarea cu autoturisme şi 
consumul de carburanţi, precum şi costurile pentru 
convorbiri telefonice.» 
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  
 

 
Potrivit art.38 alin.(1) lit.e) şi 
art.104 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.215/2001, consiliul local şi cel 
judeţean aprobă organigrama, 
statul de funcţii şi numărul de 
personal al aparatului propriu.  
Expresie a autonomiei locale.  
 

 
3. 

 
 1. Articolul 2 se modifică şi va avea  
următorul cuprins: 
 „Art.2 – In înţelesul prezentei ordonanţe 
autorităţile şi instituţiile publice sunt cele 
definite de legea privind finanţele publice şi de 
legea privind finanţele publice locale.” 
 
Text O.G. nr.85/2003 
 

 
 Nemodificat 
 

  
 

 
4. 

 
 Art.3 – (1) Consiliile locale şi judeţene 
îşi vor stabili anual organigrama şi numărul de 
posturi pentru aparatul propriu, în limita 
numărului maxim prevăzut în anexa nr.1. 
 (2) Numărul maxim de posturi poate fi 

 
 2. La art.I, după punctul 1 se introduce 
punctul 11, cu următorul cuprins: 
 „11. Articolul 3 se abrogă.”  
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică, 

 
Corelare cu modificarea adusă la 
art.1 alin.(2).  
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actualizat prin legile pentru aprobarea şi 
rectificarea bugetelor anuale, în funcţie de 
complexitatea sarcinilor ce revin autorităţilor 
administraţiei publice locale.  
 
Text O.G. nr.80/2001. 
 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  
 

 
5. 

 
 
 
 
 
 Art.5 - (1) Ministerele, celelalte organe 
de specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi instituţiile publice din subordinea 
acestora, precum şi consiliile locale şi 
judeţene aplică normativele de cheltuieli pentru 
dotarea cu autoturisme şi pentru consumul de 
carburanţi prevăzute în anexa nr.3, cu 
încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate. 
 
Text O.G. nr.80/2001. 

 
 3. La art.I, după punctul 11 se introduce 
punctul 12, cu următorul cuprins: 
 „12. Alineatul (1) al articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
 «Art.5 - (1) Ministerele, celelalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale şi 
instituţiile publice din subordinea acestora, aplică 
normativele de cheltuieli pentru dotarea cu 
autoturisme şi pentru consumul de carburanţi 
prevăzute în anexa nr.3, cu încadrarea în 
cheltuielile bugetare aprobate.» 
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  
 

 
Corelare cu modificarea adusă la 
art.1 alin.(2). 

 
6. 

 
  
 

 
 4. La art.I, după punctul 12 se introduce 
punctul 13, cu următorul cuprins: 
 „13. La articolul 5 după alineatul (1) se 
introduce un alineat nou, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
 «(11) Normativele de cheltuieli pentru 
dotarea cu autoturisme se aplică şi consiliilor 
locale şi consiliilor judeţene»”. 
 

 
S-a considerat a fi oportună 
menţinerea acestor normative şi 
pentru consiliile locale şi 
judeţene.  
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Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  
 

 
7. 

 
 
 
 
 
 Art.5. – (6) Instituţiile publice, cu 
excepţia Administraţiei Prezidenţiale, 
Parlamentului României, Serviciului de 
Informaţii Externe, Ministerului Afacerilor 
Externe – pentru activitatea de exterior, 
Ministerului de Interne – pentru activităţi 
operative, a Serviciului Român de Informaţii, a 
Serviciului de Protecţie şi Pază şi a Direcţiei 
Generale de Informaţii a Armatei, vor 
achiziţiona autoturisme numai din producţia 
internă.  
 
Text O.G. nr.80/2001 modificat prin Legea 
nr.188/2003. 

 
 5. La art.I, după punctul 13 se introduce 
punctul 14, cu următorul cuprins: 
 „14. Alineatul (6) al articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
 «Art.5. – (6) Instituţiile publice, cu 
excepţia Administraţiei Prezidenţiale, 
Parlamentului României, Curţii Constituţionale, 
Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului 
Afacerilor Externe – pentru activitatea de exterior, 
Ministerului Administraţiei şi Internelor – 
pentru activităţi operative, a Serviciului Român de 
Informaţii, a Serviciului de Protecţie şi Pază şi a 
Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, vor 
achiziţiona autoturisme numai din producţia 
internă. »”. 
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 
 

 
S-a avut în vedere importanţa 
acestei instituţii.  
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 2. După alineatul (1) al articolului 7 se 
introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
 „(11) Guvernul poate aproba, prin 
hotărâre, majorarea cheltuielilor privind 
convorbirile telefonice, pentru organizarea şi 
desfăşurarea de activităţi specifice care se 
realizează de către autorităţile şi instituţiile 

 
 Nemodificat 
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publice prevăzute la art.1.” 
 
Text O.G. nr.85/2003 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 Art.7 – (2) Prevederile alin.(1) nu se 
aplică autorităţilor administraţiei publice şi 
instituţiilor publice prevăzute la art.1 alin.(3) şi 
(4), Ministerului Afacerilor Externe şi 
misiunilor diplomatice ale României, 
Ministerului Administraţiei Publice, Agenţiei 
Naţionale de Presă «ROMPRES», Centrului 
Naţional pentru Programul de Formare 
Profesională «Leonardo da Vinci» şi Agenţiei 
Naţionale «Socrates».  
 
Text O.G. nr.80/2003 modificat prin Legea 
nr.188/2003. 

 
 6. La art.I, după punctul 2 se introduce 
punctul 21, cu următorul cuprins: 
 „21. Alineatul (2) al articolului 7 va avea 
următorul cuprins: 
 «(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică 
autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor 
publice prevăzute la art.1 alin.(3) şi (4), 
Ministerului Afacerilor Externe şi misiunilor 
diplomatice ale României, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Agenţiei Naţionale 
de Presă «ROMPRES», Centrului Naţional pentru 
Programul de Formare Profesională «Leonardo da 
Vinci», Agenţiei Naţionale «Socrates», precum şi 
consiliilor locale şi judeţene.»” 
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

 
Corelare cu modificarea adusă la 
art.1 alin.(2).  

 
10. 

 
 3. La nota de la anexa nr.1 se 
introduce punctul 3 cu următorul cuprins: 
 3. Numărul maxim de posturi prevăzut în 
prezenta anexă poate fi majorat, prin hotărâre a 
consiliului local sau a consiliului judeţean, după 
caz, pentru desfăşurarea de către aparatul 
propriu a activităţilor trecute în competenţa 
autorităţilor administraţiei publice locale prin 
acte normative.  

 
 7. La art.I, punctul 3 va avea următorul 
cuprins: 
 „3. Anexa nr.1 se abrogă.” 
 
 
 
 
 
 

 
Corelare cu modificarea adusă la 
art.1 alin.(2).  
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Text O.G. nr.85/2003.  
 

 
Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

 
11.  
 

 
 Anexa nr.3, punctul II, liniuţele 4 şi 5: 

- consiliile judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti.  

- consiliile locale ale municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi 
oraşelor.  

 
Text O.G. nr.80/2001. 
 

 
 8. La art.I după punctul 3 se introduce 
punctul 4 cu următorul cuprins:  
 „4. La anexa nr.3 punctul II, liniuţele 4 şi 
5 se abrogă.” 
 
 
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

 
Corelare cu modificarea adusă la 
art.1 alin.(2).  

 
12. 

 
 Anexa nr.3, punctul II, liniuţa 6: 
 
 
 

- consiliile locale ale comunelor, alte 
instituţii publice.  

 
Text O.G. nr.80/2001 

 
 9. La art.I după punctul 4 se introduce 
punctul 5 cu următorul cuprins:  
 „5. La anexa nr.3 punctul II, liniuţa a 6-a 
va avea următorul cuprins:  

« - alte instituţii publice.»  
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

 
Corelare cu modificarea adusă la 
art.1 alin.(2).  

 
13. 

 
 Art.II. – Ordonanţa Guvernului 
nr.80/2001, publicată în monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.542 din 1 septembrie 
2001, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.247/2002, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.304 din 9 mai 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum 

 
 10. Articolul II va avea următorul 
cuprins:   
 Art.II. – Ordonanţa Guvernului 
nr.80/2001, publicată în monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.542 din 1 septembrie 2001, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.247/2002, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

 
Acurateţe în exprimare.  
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şi cu modificările şi completările aduse prin 
prezenta ordonanţă, va fi republicată după 
aprobarea prezentei ordonanţe de către 
Parlament, dându-se articolelor şi alineatelor o 
nouă numerotare.  
 
Text O.G. nr.85/2003. 
 

I, nr.304 din 9 mai 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu modificările 
şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va 
fi republicată după aprobarea prezentei ordonanţe 
de către Parlament, dându-se textelor o nouă 
numerotare.  
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
     

           SECRETAR,     
IOAN OLTEAN 
 

            KOVACS CSABA TIBERIU  
 
 
 
 

Expert parlamentar: 
Stelian Androne 


