Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA
TERITORIULUI
Bucureşti, 5.03.2019
Nr. 4c-7/638
Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, retrimis
comisiei în vederea unei noi examinări și depunerii unui nou raport, cu adresa nr.
PL.x 590/2018 din 18 decembrie 2018.

PREŞEDINTE,
Florin Claudiu ROMAN
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Bucureşti, 5.03.2019
Nr. 4c-7/638
PL.x 590/2018
RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice
şi instituţiile publice
În ședința Plenului Camerei Deputaților din ziua de marți, 18 decembrie 2018, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, cu modificările și compl etările ulterioare, s-a hotărât retrimiterea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice (PL.x 590/2018), Comisiei pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului în vederea unei noi examinări și depunerii unui nou raport.
Pentru aceast proiect de lege s-a întocmit raportul nr.4c-7/497 din 6 noiembrie 2018 prin care s-a propus adoptarea
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
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Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 17 octombrie 2018.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri , conform avizului nr. 844 din 29 august
2018.
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001, vizându-se,
printre altele, definirea clară a domeniului de aplicare, respectiv stabilirea de normative de cheltuieli pentru instituţiile publice, astfel
cum sunt definite la art.2 alin.(1) pct.30 din Legea nr.500/2002 şi la art.2 alin.(1) pct.39 din Legea nr.273/2006, precum şi stabilirea
expresă ca, prin hotărâre a Guvernului, să se poată aproba alte niveluri maxime, precum şi dispoziţii referitoare la aprobarea
numărului de autoturisme pentru activităţi specifice.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în ședința din 6 noiembrie 2018.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice în forma adoptată de Senat.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a reexaminat proiectul de legeși
raportul inițial în şedinţa din 5 martie 2019.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 23 membri ai comisiei.
La dezbaterile care au avut loc a participat, în baza prevederilor art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, domnul Marius Răduț - expert din cadrul Ministerului Finanțelor Publice..
În urma reexaminării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei , s-a hotărât cu
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majoritate de voturi, (1 vot împotrivă
și 5 abțineri)

adoptarea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice cu amendamentele admise
și

un amendament respins

prezentate în anexele nr.1și nr.2 la prezentul raport suplim entar.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Florin Claudiu ROMAN

Simona BUCURA - OPRESCU

Șef serviciu, Sofia Chelaru
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma
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Anexa nr.1
I. AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
Crt.
1.

Text Ordonanța

Text adoptat de Senat
Titlul legii

Amendamente propuse

Motivare

Nemodificat

LEGE
privind aprobarea Ordonanței
Guvernuluim nr.16/2018
pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 80/2001
privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile
administrației publice
și instituțiile publice
2.

Articol unic: Se aprobă
Ordonanț a Guvernului nr.16 din
29 august 2018 pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr.
80/2001
privind
stabilirea
unor
normative
de
cheltuieli
pentru
autoritățile administrației publice și
instituțiile publice, adoptată în
temeiul art.1 pct.I poz.11 din
Legea
nr.183/2018
privind
abilitarea Guvernului de a emite
ordonanț e și publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 754 din
31 august 2018, cu următoarea
modificare:

Articol unic: Se aprobă
Ordonanț a Guvernului nr.16 din
29 august 2018 pentru modificarea
și completarea Ordonanței Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative
de
cheltuieli
pentru
autoritățile administrației publice și
instituțiile publice, adoptată în
temeiul art.1 pct. I poz.11 din
Legea
nr.183/2018
privind
abilitarea Guvernului de a emite
ordonanț e și publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 754
din 31 august 2018, cu următoarele
modificări:
Autor: Comisia pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului
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Nr.
Text Ordonanța
Crt.
Titlul Ordonanței
3.
Ordonanță pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru
autoritățile administrației publice și
instituțiile publice

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

Nemodificat

Nemodificat

4.

Art.
I.
Ordonanța
Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de
cheltuieli
pentru
autoritățile
administraț iei
publice
și
instituțiile publice, publicat ă în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 542 din 1 septembrie
2001, aprobată cu modificări prin
Legea
nr.
247/2002,
cu
modificările și
complet
ările
ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:

Nemodificat

Nemodificat

5.

1. Articolului
1
se
modifică
și
va
avea
următorul cuprins:
„Art. 1. - (1) Prin prezenta
ordonanț ă se stabilesc normative
de cheltuieli pentru institu
țiile și
autoritățile publice, astfel cum
sunt definite la art. 2 alin. (1)
pct. 30 din Legea nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu
modificările și
complet
ările

Nemodificat

Nemodificat

Motivare

Nemodificat
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Nr.
Crt.

Text Ordonanța
ulterioare, și la art.2 alin.(1)
pct.39 din legea nr.273/2006
privind finan
țele publice locale,
cu modificările
și completările
ulterioare, indiferent de sistemul
de finan
țare și de subordonare,
inclusiv activită
țile finanțate
integral din venituri proprii,
înființate pe lângă instituțiile
publice.
(2) Prevederile prezentei
ordonanțe
se
aplică
și
întreprinderilor publice, astfel
cum sunt ele definite la art. 2
pct.2 din Ordonanța de urgență a
Guvenului nr. 109/2011 privind
guvernanța
corporativă
a
întreprinderilor publice, aprobată
cu modificări și complet ări prin
Legea
nr.111/2016,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, precum și institutelor
naționale de cercetare-dezvoltare
așa cum sunt definite la art. 17
din Ordonanța Guvernului nr.
57/2002
privind
cercetarea
științifică
și
dezvoltarea
tehnologică,
aprobată
cu
modificări și completări prin
Legea
nr.
324/2003,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.
(3) Entitățile prevăzute la

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

Motivare

Nemodificat

Nemodificat
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Nr.
Crt.

Text Ordonanța
alin.(l) și alin.(2) efectuează
cheltuieli de natura celor care fac
obiectul prezentei ordonanțe cu
încadrare în bugetele aprobate
anual cu această destinație.
(4) Normativele
de
cheltuieli privesc acțiunile de
protocol
și
dotarea
cu
autoturisme.

(5) Cheltuielile de natura
celor care fac obiectul prezentei
ordonanțe, cuprinse în bugetele
Administrației
Prezidențiale,
Senatului Romaniei, Camerei
Deputatilor,
Avocatului
Poporului,
Secretariatului
General
al
Guvernului
și
instituțiilor
din
domeniul
apărării, ordinii publice
și
securității naționale se stabilesc
prin normative proprii.”

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

Motivare

Nemodificat

Necesitatea respectării
principiului
independenței
funcționale
(inclusiv
financiare)
a
autorităților
de
reglementare
în
domeniul
comunicațiilor
electronice
potrivit
căruia
autorită
țile
naționale
de
reglementare ar trebui
să beneficieze de toate
resursele necesare, în
termeni de personal,
Autori: Ion Călinși Si mona Bucura competențe și mijloace
financiare, pentru a-și
Oprescu - Grup PSD
duce la îndeplinire
sarcinile
(Directive
2002/21/CE
a
Parlamentului European
și a Consiliului din 7
1. La articolul I, punctul 1,
alineatul (5) al articolului 1 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
(5)Cheltuielile de natura celor
care fac obiectul prezentei ordonanţe,
cuprinse în bugetele Administraţiei
Prezidenţiale, Senatului României,
Camerei
Deputaţilor,
Avocatului
Poporului, Secretariatului General al
Guvernului, instituţiilor din domeniul
apărării, ordinii publice şi securităţii
naţionale precum şi ale autorităţilor
cu atribuţii de reglementare se
stabilesc prin normative proprii.”
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Nr.
Crt.

Text Ordonanța

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

Motivare
martie 2002 privind un
cadru de reglementare
comun pentru rețelele și
serviciile
de
comunicații electronice.

6.
7.

2. Articolul 2 se abrogă.
3. Articolul 4 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Art. 4. - (1) Normativele
de cheltuieli și limitele maxime
ale acestora, în cadrul cărora se
pot aprobași e fectua cheltuieli
pentru acțiuni de protocol de
către entitățile prevăzute la art. 1
alin. (1) și (2), sunt prevăzute în
anexa nr. 2.
(2) In cadrul limitelor
maxime prevăzute în anexa nr. 2
conducătorii entităților prevăzute
la art. 1 alin. (1) și (2) pot aproba
niveluri inferioare de cheltuieli
în funcție de condițiile specifice
și de modul de desfășurare a
acțiunii, precum
și
în raport cu
sursele de finanțare ce pot fi
atrase, în condițiile legii, la
realizarea acestora.
(3) Periodic, în funcție de
evoluția indicelui prețurilor de
consum,
prin
hotîrâre
a
Guvernului,
la
propunerea

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Nr.
Crt.

Text Ordonanța

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

Motivare

Ministerului Finanțelor Publiceși
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației
Publice, se pot actualiza limitele
maxime ale normativelor de
cheltuieli prevăzute în anexa
nr.2.
(4) Prin
hotarâre
a
Guvernului,
la
propunerea
entităților interesate, se pot
aproba pentru instituțiile și
autoritățile administrației publice
centrale, întreprinderile publice,
cu excepția celor înființate de
unitățile administrativ teritoriale
sau la care acestea dețin
majoritare,
acțiuni/participații
după caz, precum și pentru
institutele naționale de cercetare
dezvoltare,și alte normative de
cheltuieli și/sau limite maxime
de cheltuieli pentru acțiuni de
protocol cu caracter deosebit,
precum și alte m ăsuri necesare în
vederea desfașurării normale
și
eficiente a acțiunilor de protocol
în țară și în străinătate, pe bază
de justificări fundamentate.”
(5)Unitățile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale
pot
aproba pentru activitatea proprie,
pentru instituțiile în subordine
precum și pentru întreprinderile
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Nr.
Crt.

Text Ordonanța

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

Nemodificat

Nemodificat

Motivare

publice inființate de unitățile
administrativ-teritoriale sau la
care
acestea
dețin
acțiuni/participații
majoritare,
după caz, și alte normative de
cheltuieli și/sau limite maxime
de cheltuieli pentru acțiuni de
protocol cu caracter deosebit,
precum și alte m ăsuri necesare în
vederea desfășurării normale
și
eficiente a acțiunilor de protocol
în țară și în străinătate, pe baza
de justificări fundamentate, prin
hotărâre a consiliului local al
comunei, ora
șului, municipiului,
sectoarelor
municipiului
București, consiliului jude țean și
Consiliul
General
al
Municipiului Bucure
ști.”
8.

4. Alineatul
(3)
al
articolului 5 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Numărul de autoturisme
pentru
activitățile
specifice
desfășurate de unele instituții și
autorități ale administrației publice
centrale, întreprinderi publice, cu
excepția celor înființate de unitățile
administrativ-teritoriale sau la care
acestea dețin acțiuni/participații
majoritare, după caz, precumși de
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Nr.
Crt.

Text Ordonanța

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

Motivare

unele institute naționale de cercetare
dezvoltare, se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.”
9.

10.

5. După alineatul (3) al
articolului 5 se introduce un
nou alineat, alin. (3 1 ), cu
următorul cuprins:
„(3 1 )
Numărul
de
autoturisme pentru activitățile
specifice desfășurate de unele
unități/subdiviziuni
administrativ-teritoriale, instituții
publice din subordinea acestora
și
întreprinderile
publice
înființate
de
unitățile
administrativ-teritoriale sau la
care
acestea
dețin
majoritare,
acțiuni/participații
după caz, se aprobă prin
hotărâre a consiliului local al
comunei, șului,
ora
municipiului,
sectoarelor
municipiului
ști,Bucure
consiliului județean și Consiliul
General
al
Municipiului
București. ”
________________

- La articolul I punctul 5, 2. La articolul I punctul 5, articolul
articolul 5, alineatul (3 1 ), va 5, alineatul (31), se modificăși va
avea următorul cuprins:
avea următorul cuprins:
„(3 1 ) Numărul de autoturisme
pentru
activitățile
specifice
desfășurate
de
unitățile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale, instituțiile
publice din subordinea acestora și
întreprinderile publice înființate de
unitățile administrativ-teritoriale sau
la
care
acestea
dețin
acțiuni/participații majoritare, după
caz, se aprobă prin hotărâri ale
autorităților deliberat ive.”

Nemodificat

_______________

4. La articolului I, după
punctul 51 se introduce un nou
punct, pct. 52, cu următorul cuprins:
52. La articolul 5, după
alineatul (94) se introduce un nou

Norma are ca obiect
reglementarea limitelor
și condițiilor în care pot
fi date în folosin
ță
gratuită
anumite
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Nr.
Crt.

Text Ordonanța

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

Motivare

alineat, alin. (95), cu următorul
cuprins:
(95) În cazuri justificate, prin
memorandum aprobat în şedinţa
Guvernului, instituțiile din domeniul
apărării, ordinii publice şi siguranţei
naţionale care au achizi
ționat
autoturisme, inclusiv în condiţiile
alin.(9), pot fi abilitate să transmită,
pentru o perioadă determinată,
folosința gratuită a acestora altor
instituţii sau autorităţi publice.

autoturisme în scopul
îndeplinirii atribuţiilor
legale
de
către
instituțiile și autoritățile
publice.

Autor: Grup PSD
11.
12.

13.

6. Alineatele (5) si (10) ale
articolului 5 se abrogă.
7.
Articolul
7
se
abrogă.

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

8. Alineatul (1) al
articolului 10 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(1)
Nerespectarea
prevederilor art. 4 alin. (1), ale
art. 5 alin. (1), ale art.8
constituie contraven
ție dac ă nu a
fost savârșită în altfel de condi
ții
încât, potrivit legii penale, să fie
considerată infracțiune și se
sancționeaz ă cu amendă de la
250 lei la 1.000 lei. Totodată,
organul constatator va dispune
și

Nemodificat

Nemodificat
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Nr.
Crt.

Text Ordonanța

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

Motivare

reconstituirea fondurilor aferente
articolului bugetar din care s-au
efectuat aceste cheltuieli, în
vederea recuperării prejudiciilor
aduse bugetului de stat.”
14.

9. Anexa nr. 2 se
modifică și se înlocuiește cu
anexa la prezenta ordonanță.

Nemodificat

Nemodificat

15.

Art. II. - Ordonan
ța
Guvernului
nr.
80/2001
privind
stabilirea
unor
normative de cheltuieli pentru
autoritățile
administrației
publiceși instituțiile publice,
publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 542
din
1
septembrie
2001,
aprobată cu modificări prin
Legea
nr.
247/2002,
cu
modificărileși complet ările
ulterioare,
precum
și
cu
modificărileși complet ările
aduse prin prezenta ordonanță
va fi republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I
dându-se textelor o nouă
numerotare.

Nemodificat

Nemodificat

16.

Anexa (Anexa nr.2 la Ordonanța
Guvernului nr. 80/2001)

Nemodificat
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Anexa nr.2
II AMENDAMENT RESPINS

Nr.
crt

Text Ordonanță de urgență

Amendament propus

Art.5. - (94) Prin excepţie de la
prevederile alin. (8), serviciile Parlamentului,
Administraţia Prezidenţială şi Secretariatul
General al Guvernului pot achiziţiona, în
condiţiile legii, autoturisme după normativele
proprii stabilite.

3. La articolului I, după punctul 5
se introduce un nou punct, pct.51, cu
următorul cuprins:
51. Alineatul (94) al articolului 5, se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(94) Prin excepție de la prevederile alin.
(8), serviciile Parlamentului, Administra
ț ia
Prezidențială, Curtea de Conturi și
Secretariatul General al Guvernului pot
achiziționa, în condițiile legii, autoturisme
după normativele proprii stabilite.”

Alin. (94) art. 5 din OG 80/2001

Autor: Seres Denes - Grup UDMR

1.

Motivare
1. pentru susținere
2. pentru respingere
1. ______________
2. Respins prin vot

Camera decizională
Camera Deputaților

15

