
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
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 30 august 2003, cu următoarele modificări şi completări: 
 

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un punct 
nou cu următorul cuprins: 

„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.»” 
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2. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 11 cu 
următorul cuprins: 

„11. Articolul 3 se abrogă.”  
 

3. La articolul 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.»” 
 

4. La articolul I, după punctul 12 se introduce punctul 13 cu 
următorul cuprins: 

„13. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu 
următorul cuprins: 

«(11) Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme se 
aplică şi consiliilor locale şi consiliilor judeţene.»” 
 

5. La articolul I, după punctul 13 se introduce punctul 14 cu 
următorul cuprins: 

„14. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins: 
«(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, 
Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază şi 
Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, vor achiziţiona autoturisme 
numai din producţia internă.»” 
 

6. La articolul 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 
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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.»” 
 

7. La articolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins: 
„3. Anexa nr.1 se abrogă.” 
 
8. La articolul I, după punctul 3 se introduce punctul 4 cu 

următorul cuprins:  
„4. La anexa nr.3 punctul II, liniuţele 4 şi 5 se abrogă.” 

 
9. La articolul 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.»” 

 
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 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.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Valer  Dorneanu 


