
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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. – 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 şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 7, alineatul (2) 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 Afacerilor Externe şi misiunilor diplomatice ale României, 
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Ministerului Integrării Europene, Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din 

cadrul Ministerului Public, Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES, 

Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 

şi Formării Profesionale, prefecturilor, precum şi consiliilor locale şi 

judeţene.” 

 

2. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„Art. 10. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1),  

art. 5 alin. (1), art. 7, 8 şi 9 constituie contravenţie, dacă nu a fost 

săvârşită în altfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie 

considerată infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 

1.000 lei. Totodată, organul constatator va dispune şi reconstituirea 

fondurilor aferente articolului bugetar din care s-au efectuat aceste 

cheltuieli, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului de stat.” 

 

3. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un alineat 

nou, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Creditele bugetare utilizate pentru efectuarea cheltuielilor 

se reconstituie pe baza diferenţei dintre cheltuielile suportate de 

autoritatea sau instituţia publică şi normativele stabilite prin prezenta 

ordonanţă.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 19 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor articolului 

76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
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