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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                         3 iulie 2003 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU     Nr.26/1355  

ECOLOGIC  
 
 
 
 
     
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
   
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, trimis 
Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.299 din 26 
iunie 2003.  
 
 
 

PRESEDINTE, 
     
  

IOAN OLTEAN        
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ECOLOGIC      
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice 
 

  1. Cu adresa nr.299 din 26 iunie 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. 
  La întocmirea Raportului a fost avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr.917 din 23.06.2003. 
  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi avizată în fond, în procedură obişnuită, în şedinţa din 2 iulie 2003.  
  Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.247/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării din textul Ordonanţei a acelor prevederi care impun un anumit normativ de 
cheltuieli pentru autorităţile locale, asigurându-se în acest fel respectarea prevederilor art.119 din Constituţie potrivit cărora 
administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării 
serviciilor.  
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 26 membrii ai Comisiei.  
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  Raportul Comisiei a fost adoptat cu 7 voturi pentru şi 6 abţineri.  
  In urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a propunerii legislative.  

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
  In urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

 
1. 

 
Lege 

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

 
Lege 

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

 
Titlul ordonanţei a fost 
modificat prin Legea 
nr.247/2002. 

 
2. 

 
 Articol unic: Ordonanţa Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative 
de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 
publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.542 din 1 septembrie 
2001, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.247/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează:  
 

 
 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, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.247/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
Amendament Comisie.  

 
Titlul ordonanţei a fost 
modificat prin Legea 
nr.247/2002. 
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3. 

 
 1. La articolul 1, alineatul 2 va avea 
următorul cuprins:  
 �(2) Normativele de cheltuieli 
privesc: acţiunile de protocol; dotarea cu 
autoturisme şi consumul de carburanţi, 
precum şi costurile pentru convorbirile 
telefonice.� 
 

 
 Nemodificat. 

 
 

 
4. 

 
 2. Articolul 2 va avea  următorul 
cuprins: 
 �Art.2 � In înţelesul prezentei 
ordonanţe autorităţile şi instituţiile publice 
sunt cele definite de Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice.� 
 

 
 Nemodificat. 

  
 

 
5. 

 
 3. Articolul 3 se abrogă. 
 

 
 Nemodificat. 

 

 
6. 

 
 4. La articolul 4, alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 
 �(1) Normativele de cheltuieli 
stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora 
se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru 
acţiuni de protocol de către ministere, 
celelalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, precum şi de 
către instituţiile publice din subordinea 

 
 Nemodificat.  
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acestora, sunt prevăzute în anexa nr.2.� 
 

 
7. 

 
 5. La articolul 5, alineatul 1 va avea 
următorul cuprins:  
 �(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.� 
 

 
 Nemodificat. 

 

 
8. 

 
 6. Anexa nr.1 se abrogă. 
 

 
 Nemodificat. 

 

 
9. 

 
 7. La ANEXA nr.2 punct I litera A, 
punctele 1 şi 2 vor avea următorul 
cuprins: 
 �1. Miniştri, secretari de stat şi 
persoane cu funcţii asimilate acestora, 
prefecţi, conducătorii celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale. 
 2. Subsecretari de stat şi persoane cu 
funcţii asimilate acestora, secretari generali, 
secretari generali adjuncţi, subprefecţi, 
secretari generali ai prefecturilor.� 

 
 Nemodificat. 
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10. 

 
 8. La ANEXA nr.2 punct II litera 
A, punctele 1, 2 şi 3 vor avea următorul 
cuprins: 
 �1. Delegaţiile conduse de miniştri şi 
pentru invitaţii miniştrilor şi ai persoanelor 
cu funcţii asimilate acestora, ai prefecţilor şi 
ai conducătorilor celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale.  
 2. Invitaţii secretarilor de stat, 
subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii 
asimilate acestora şi ai subprefecţilor.  
 3. Invitaţii secretarilor generali, 
secretarilor generali adjuncţi, secretarilor 
generali ai prefecturilor, directorilor generali 
şi ai directorilor din ministere şi din celelalte 
organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale.� 
 

 
 Nemodificat. 

 

 
11. 

 
 9. La ANEXA nr.2 punct IV, 
punctul 1 va avea următorul cuprins: 
 �1. Fondul la dispoziţia miniştrilor, al 
conducătorilor celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale, a prefecţilor. 
 Din acest fond se efectuează cheltuieli 
de reprezentare şi trataţii în limita sumei 
de:� 

 
 Nemodificat. 
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12. 

 
 10. La ANEXA nr.3 punct I, litera 
B punctele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 se abrogă. 
   

 
 Nemodificat. 
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 11. La ANEXA nr.3 punct II, 
liniuţele 4, 5, şi 6 se abrogă. 
 

 
 Nemodificat. 

 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
     

           SECRETAR,     
IOAN OLTEAN 
 

            KOVACS CSABA TIBERIU  
 
 
 
 
 
 
 

Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
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