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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Bucureşti 
  
28 februarie 2022 

Nr.   4c-7/579 

 

PLx. 560/2021 
   

 

   Către, 

 

 

   BIROUL PERMANENT AL  

    CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, transmis Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru dezbatere în fond, cu adresa 

nr. PLx 560/2021 din 8 noiembrie 2021. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Simona BUCURA OPRESCU 

 

nicoleta.toma
Conform cu originalul
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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Bucureşti 
  
28 februarie 2022 

Nr.   4c-7/579 

 

PLx. 560/2021 

 

R A P O R T       

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbaterea 

pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, transmis cu adresa nr. 

PLx. 560/2021 din 8 noiembrie 2021, înregistrat cu nr. 4c-7/579 din 9 noiembrie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 3 noiembrie 2021, ca 

urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 602 din 23 iulie 2021. 

Guvernul susține adoptarea proiectului de lege cu observații și propuneri, conform punctului de vedere 

nr.2005/18.10.2021. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-

13/943/9.11.2021. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-

16/74/23.11.2021. 

Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-

3/608/2.02.2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului nr.4c-15/383/15.02.2022. 

          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.5 alin.(8)-(92) al Ordonanţei Guvernului 

nr.80/2001, în sensul modificării valorii maxime pentru preţul de achiziţie al autoturismelor din dotarea autorităţilor 

administraţiei publice şi a instituţiilor publice, pentru a corespunde realităţilor economice actuale şi a necesităţilor 

respectivelor entităţi publice. 

           Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 

28 februarie 2022. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi deputați conform 

listei de prezență. 
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La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de invitați: domnul Daniel Surdu – secretar de stat și 

domnul Vali Baciu – director din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul 

Constantin-Florin Mituleţu-Buică – președinte și domnul Zsombor Vajda – vicepreședinte din cadrul Autorității 

Electorale Permanente.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (4 voturi împotrivă și 2 abțineri), adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice,  cu amendamente admise prezentate în anexa la prezentul raport. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE SECRETAR 

Simona BUCURA-OPRESCU Oana-Alexandra CAMBERA 

 
 
 
 
Întocmit, 
Sef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 
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Anexa  

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 

crt. 

Text Ordonanţa Guvernului 

nr.80/2001 

Text Senat Amendamente propuse 

(autor amendamente) 
Motivare 

1.  Lege 

pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 
privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile 

publice 
 

Lege  

pentru modificarea art.5 alin. (8)- (9²) din 

Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 

privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile 

publice 

 

Autori: membrii PSD, PNL și UDMR din 
cadrul Comisiei pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului 
 

Tehnică legislativă 

2.       Articol unic. – Ordonanţa 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 

     Articol unic. – La articolul 5 al 
Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 
septembrie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată cu 

modificări prin Legea 247/2002 cu 

modificările și completările ulterioare, 
alineatele (8)- (9²) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 

Autori: membrii PSD, PNL și UDMR din 
cadrul Comisiei pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului 
 
 

Tehnică legislativă  
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3.  
 
 (8) Se interzice 
autorităţilor şi instituţiilor 
publice, indiferent de sistemul 
de finanţare şi de subordonare, 
să achiziţioneze autoturisme, 
aşa cum sunt definite la art. 3 
pct. 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere, cu 
capacitate cilindrică mai mare 
de 1.600 cm3 şi al căror preţ 
nu poate depăşi contravaloarea 
în lei a sumei de 18.000 euro 
inclusiv TVA. 
 

     1. La articolul 5, alineatul (8) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”(8) Se interzice autorităţilor şi 
instituţiilor publice, indiferent de 
sistemul de finanţare şi de subordonare, 
să achiziţioneze autoturisme, aşa cum 
sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere, cu capacitate 
cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al 
căror preţ nu poate depăşi contravaloarea 
în lei a sumei de 20.000 euro inclusiv 
TVA, calculată la cursul BNR din ziua 

semnării contractului de achiziție. ” 
 

   Se elimină 
 

  ”(8) Se interzice autorităţilor şi 
instituţiilor publice, indiferent de sistemul 
de finanţare şi de subordonare, să 
achiziţioneze autoturisme, astfel cum sunt 
definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere cu modificările si 

completările ulterioare, cu o capacitate 
cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al 
căror preţ nu poate depăşi contravaloarea 
în lei a sumei de 23.000 euro inclusiv 
TVA calculată la cursul BNR din data 

inițierii procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție. 
 

Autori: membrii PSD, PNL și UDMR din 
cadrul Comisiei pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului 
 

Tehnică legislativă  
 
Necesitatea înnoirii 
parcului auto al 
autorităţilor şi 
instituţiilor publice, 
inclusiv al 
autorităților 
administrației 
publice locale, 
precum și 
necesitatea scăderii 
nivelului de poluare 
a autovehiculelor, 
prin achiziția unora 
noi, care, deși nu au 
zero emisii de noxe, 
sunt mai 
performante decât 
unele din cele 
deținute de 
autorităților şi 
instituțiilor publice, 
inclusiv a 
autorităților 
administrației 
publice locale care 
au un grad de uzură 
ridicat. 
 

4.  
 
 (9) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (8), instituţiile 
din domeniul apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale 
pot achiziţiona autoturisme cu 
capacitate cilindrică mai mare 

     2. La articolul 5, alineatul (8) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”(9) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (8), instituţiile din 
domeniul apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale pot achiziţiona 
autoturisme cu capacitate cilindrică mai 
mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ poate 

  Se elimină 
 
 (9) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (8), autoritățile și 
instituţiile din domeniul electoral, al 
apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale pot achiziţiona autoturisme cu 
capacitate cilindrică mai mare de 1.600 

Tehnică legislativă  
 
Se propune ca 
Autoritate 
Electorală 
Permanentă, ca 
autoritate cu 
competență 
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de 1.600 cm3 şi al căror preţ 
poate depăşi contravaloarea în 
lei a sumei de 18.000 euro 
inclusiv TVA numai în cazuri 
temeinic justificate, cu 
aprobarea ordonatorului 
principal de credite. 
 

depăşi contravaloarea în lei a sumei de 
20.000 euro inclusiv TVA, calculată la 

cursul BNR din ziua semnării 

contractului de achiziție, numai în cazuri 
temeinic justificate, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite.” 

cm3 şi al căror preţ poate depăşi 
contravaloarea în lei a sumei de 23.000 
euro inclusiv TVA, calculată la cursul 
BNR din data inițierii procedurii de 

atribuire a contractului de achiziție, 
numai în cazuri temeinic justificate, cu 
aprobarea ordonatorului principal de 
credite.” 
 

Autori: membrii PSD, PNL și UDMR din 
cadrul Comisiei pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului 
 
 

generală în materie 
electorală să fie 
exceptată de la 
plafonarea valorilor 
prevăzute de O.G. 
nr. 80/2001. 
Necesitatea înnoirii 
parcului auto al 
autorităţilor şi 
instituţiilor publice, 
inclusiv al 
autorităților 
administrației 
publice locale, 
precum și 
necesitatea scăderii 
nivelului de poluare 
a autovehiculelor, 
prin achiziția unora 
noi, care, deși nu au 
zero emisii de noxe, 
sunt mai 
performante decât 
unele din cele 
deținute de 
autorităților şi 
instituțiilor publice, 
inclusiv a 
autorităților 
administrației 
publice locale care 
au un grad de uzură 
ridicat. 
 

5.  
 
 
 (91)Prin excepţie de la 

     3. La articolul 5, alineatul (9¹)  
se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 ”(9¹) Prin excepţie de la 

   Se elimină 
 
 
 (9¹) Prin excepţie de la 

Tehnică legislativă  
 
 
Necesitatea înnoirii 
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prevederile alin. (8), misiunile 
diplomatice ale României din 
străinătate pot achiziţiona 
autoturisme cu capacitate 
cilindrică mai mare de 1.600 
cm3 şi al căror preţ poate 
depăşi contravaloarea în lei a 
sumei de 18.000 euro, inclusiv 
T.V.A., numai în cazuri 
temeinic justificate, cu 
aprobarea ordonatorului 
principal de credite, pe bază de 
memorandum aprobat de 
Guvern. 
 

prevederile alin. (8), misiunile 
diplomatice ale României din străinătate 
pot achiziţiona autoturisme cu capacitate 
cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al 
căror preţ poate depăşi contravaloarea în 
lei a sumei de 20.000 euro, inclusiv 
T.V.A., calculată la cursul BNR din ziua 

semnării contractului de achiziție numai 
în cazuri temeinic justificate, cu 
aprobarea ordonatorului principal de 
credite, pe bază de memorandum aprobat 
de Guvern.” 

prevederile alin. (8), misiunile 
diplomatice ale României din străinătate 
pot achiziţiona autoturisme cu capacitate 
cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al 
căror preţ poate depăşi contravaloarea în 
lei a sumei de 23.000 euro, inclusiv 
T.V.A., calculată la cursul BNR din data 

inițierii procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție, numai în cazuri 
temeinic justificate, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite, pe bază 
de memorandum aprobat de Guvern.” 
 

Autori: membrii PSD, PNL și UDMR din 
cadrul Comisiei pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului 
 
 

parcului auto al 
autorităţilor şi 
instituţiilor publice, 
inclusiv al 
autorităților 
administrației 
publice locale, 
precum și 
necesitatea scăderii 
nivelului de poluare 
a autovehiculelor, 
prin achiziția unora 
noi, care, deși nu au 
zero emisii de noxe, 
sunt mai 
performante decât 
unele din cele 
deținute de 
autorităților şi 
instituțiilor publice, 
inclusiv a 
autorităților 
administrației 
publice locale care 
au un grad de uzură 
ridicat. 
 

6.  
 
 
 (92)Prin excepţie de la 
prevederile alin. (8), 
societăţile, societăţile naţionale 
şi companiile naţionale cu 
capital integral sau majoritar 
de stat, care activează în 
domeniul energiei electrice, al 
gazelor naturale şi al 

     4. La articolul 5, alineatul 

(9²) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 ”(9²) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (8), societăţile, 
societăţile naţionale şi companiile 
naţionale cu capital integral sau majoritar 
de stat, care activează în domeniul 
energiei electrice, al gazelor naturale şi al 
petrolului, pot achiziţiona autoturisme cu 
capacitate cilindrică mai mare de 1.600 

  Se elimină 
 
 
 (9²) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (8), societăţile, societăţile 
naţionale şi companiile naţionale cu 
capital integral sau majoritar de stat, care 
activează în domeniul energiei electrice, 
al gazelor naturale şi al petrolului, pot 
achiziţiona autoturisme cu capacitate 
cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al 

Tehnică legislativă  
 
 
Necesitatea înnoirii 
parcului auto al 
autorităţilor şi 
instituţiilor publice, 
inclusiv al 
autorităților 
administrației 
publice locale, 
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petrolului, pot achiziţiona 
autoturisme cu capacitate 
cilindrică mai mare de 1.600 
cm3 şi al căror preţ poate 
depăşi contravaloarea în lei a 
sumei de 18.000 euro, inclusiv 
TVA, dar nu mai mare de 
30.000 euro, inclusiv TVA, cu 
aprobarea ordonatorului 
principal de credite sau a 
ministerului de resort, după 
caz, numai în cazuri temeinic 
justificate şi dacă au realizat 
profit în anul fiscal precedent. 
 

cm3 şi al căror preţ poate depăşi 
contravaloarea în lei a sumei de 20.000 
euro, inclusiv TVA, dar nu mai mare de 
30.000 euro, inclusiv TVA, calculată la 
cursul BNR din ziua semnării 
contractului de achiziție, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite sau a 
ministerului de resort, după caz, numai în 
cazuri temeinic justificate şi dacă au 
realizat profit în anul fiscal precedent.” 

căror preţ poate depăşi contravaloarea în 
lei a sumei de 23.000 euro, inclusiv TVA, 
dar nu mai mare de 30.000 euro, inclusiv 
TVA, calculată la cursul BNR din data 

inițierii procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite sau a 
ministerului de resort, după caz, numai în 
cazuri temeinic justificate şi dacă au 
realizat profit în anul fiscal precedent.” 
 

Autori: membrii PSD, PNL și UDMR din 
cadrul Comisiei pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului 
 
 

precum și 
necesitatea scăderii 
nivelului de poluare 
a autovehiculelor, 
prin achiziția unora 
noi, care, deși nu au 
zero emisii de noxe, 
sunt mai 
performante decât 
unele din cele 
deținute de 
autorităților şi 
instituțiilor publice, 
inclusiv a 
autorităților 
administrației 
publice locale care 
au un grad de uzură 
ridicat. 
 

 
 


