
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea 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 

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

cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice a fost adoptată în vederea limitării 
unor cheltuieli făcute de instituţiile publice, aşa cum erau ele definite de legea 
finanţelor publice, fiind un act normativ ce se adresa tuturor instituţiilor şi 
autorităţilor publice, indiferent de modul în care se finanţau acestea. 

Experienţa acumulată de la data adoptării acestui act normativ a arătat că 
limitarea drastică a cheltuielilor instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi 
normarea strictă a personalului unora dintre acestea, poate determina sincope în 
activitatea acestora, exact în perioada în care acestea trebuie să desfăşoare o 
activitate extrem de intensă, în vederea accelerării reformelor, având ca ţintă 
integrarea României în Uniunea Europeană. 

În acest sens, pentru eliminarea acestor disfuncţionalităţi în efortul de 
integrare europeană, acest act normativ a fost modificat în sensul aplicării 
prevederilor lui doar instituţiilor şi autorităţilor publice care sunt finanţate din bani 
publici, respectiv de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. 

Pentru buna colaborare între autorităţile administraţiei publice locale din 
judeţe şi consiliile judeţene, reprezentanţii guvernului în teritoriu şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru acordarea posibilităţii tuturor acestor 
autorităţi şi instituţii publice de a comunica în timp util în vederea rezolvării cu 
celeritate a problemelor comunităţilor locale, s-a propus eliminarea restricţiilor 
impuse autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţilor guvernului în 
teritoriu în ceea ce priveşte convorbirile telefonice. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
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. 
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