
  Parlamentul României
 Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA, Nr.26/326/ 09.10.2001

AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU 
ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice,  trimis
comisiei noastre cu adresa nr. 463 din 4 septembrie 2001, în vederea dezbaterii
şi avizării în fond.

După depunerea raportului înaintat de comisie cu nr. 463/24.09.2001 a
rezultat ca necesară întocmirea acestui raport suplimentar determinat de
necesitatea introducerii unui nou amendament la art.1 alineatul (3) al
Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 ,  ca urmare a informaţiilor suplimentare
primite în legătură cu activităţile specifice instituţiilor din sistemul de apărare,
ordine publică  şi siguranţă naţională.

Raportul  suplimentar înlocuieşte raportul comisiei înaintat cu nr.
463/24.09.2001.

 PRESEDINTE,
   SECRETAR,

IOAN OLTEAN
          KOVACS CSABA TIBERIU



  Parlamentul României
 Camera Deputaţilor

Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
Nr. 463s/09.10/2001

RAPORT  SUPLIMENTAR

asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/ 2001 privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice.

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/ 2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, comisia  a hotărât în şedinţa din 9 octombrie 2001, ca
proiectul de lege sus-menţionat să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor, în vederea dezbaterii şi adoptării cu următoarele
amendamente:

Nr.
crt.

Articolul iniţial
al proiectului de lege şi al ordonanţei

Amendamentul propus Motivarea

1. Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr. 80 din 30 august 2001
privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile
publice, adoptată în temeiul art.1 pct.IV.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr. 80 din 30 august 2001,
privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile
publice, adoptată în temeiul art.1 pct.IV.

Reformularea articolului
unic a fost determinată de
modificarea textului unor
articole  şi anexe din cuprinsul
ordonanţei.



poz. 11 din Legea nr. 324/2001 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
şi publicată în Monitorul Oficial,  Partea I,
nr. 542 din 1 septembrie 2001.

poz. 11 din Legea nr. 324/2001 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu
următoarele modificări şi completări:

2. Titlul ordonanţei:
Ordonanţă

privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile
publice.

1. Titlul ordonanţei va avea
următorul cuprins:

Ordonanţă
privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice.

Completare necesară pentru
punerea de acord a titlului
ordonanţei cu obiectul şi
conţinutul acesteia

3

Art.1. - (1) Prin prezenta ordonanţă se
stabilesc normative de cheltuieli pentru
autorităţile şi instituţiile publice, indiferent
de modul de finanţare a  activităţii acestora.

2. Articolul 1 va avea următorul
cuprins:

Art.1. - (1) Prin prezenta ordonanţă se
stabilesc normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice, indiferent de modul de
finanţare a  activităţii acestora.

(2) Normativele de cheltuieli privesc :
aparatul propriu al consiliilor locale şi
judeţene; acţiunile de protocol,  dotarea cu
autoturisme şi consumul de carburanţi,
precum şi costurile pentru telefoane.

(3) Cheltuielile de natura celor care
fac obiectul prezentei ordonanţe, cuprinse în

Aceeaşi motivare ca la nr. crt. 2
din raportul comisiei.

Completarea alineatului (3) este
necesară întrucât aplicarea



bugetele Administraţiei Prezidenţiale,
Parlamentului, Secretariatului General al
Guvernului şi instituţiilor din domeniul
apărării ţării, ordinii publice şi siguranţei
naţionale se stabilesc prin normative
proprii.

prevederilor art. 5, 6 şi 7 din
ordonanţă împietează asupra
bunei desfăşurări a activităţilor
specifice instituţiilor din
sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională.

4

Art. 2. � În înţelesul prezentei
ordonanţe autorităţile şi instituţiile publice
sunt cele definite de Legea nr. 72/1996
privind finanţele publice şi de Legea nr.
189/1998 privind finanţele publice locale.

3. Articolul 2 va avea următorul
cuprins:

Art. 2. � În înţelesul prezentei
ordonanţe autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice sunt cele
definite de Legea nr. 72/1996 privind
finanţele publice şi de Legea nr. 189/1998
privind finanţele publice locale.

Aceeaşi motivare ca la nr. crt. 2
din raportul comisiei.

5 Art. 4. � (3) Limitele maxime de
cheltuieli prevăzute în anexa nr.2 pot fi
majorate cu până la 70 %, în situaţii
justificate, de către miniştri, prin ordin,
numai în cazul acţiunilor organizate la
nivelul acestora.

4. La articolul 4, alineatul (3) se
abrogă.

Pentru cazurile justificate care
necesită suplimentarea
cheltuielilor prevăzute în anexa
nr.2, există reglementarea
prevăzută la art.4 alin.(5) cu
modificarea propusă de
comisie.

6

Art. 4 � (4) Periodic, în funcţie de

5. La articolul 4, alineatul (4) va
avea următorul cuprins:

Art. 4 � (4) Periodic, în funcţie de
Precizarea actului prin care se
vor actualiza cuantumurile



evoluţia indicelui de inflaţie, a preţurilor şi a
tarifelor, Ministerul Finanţelor Publice şi
Ministerul Administraţiei Publice vor
actualiza limitele maxime de cheltuieli
prevăzute la anexa nr.2.

evoluţia indicelui de inflaţie, a preţurilor şi a
tarifelor, prin hotărâre a Guvernului la
propunerea Ministerului Finanţelor Publice
şi Ministerului Administraţiei Publice se vor
actualiza limitele maxime de cheltuieli
prevăzute la anexa nr.2.

cheltuielilor prevăzute în anexa
nr.2 la nivelul unei hotărâri a
Guvernului este necesară,
asigurându-se în acest fel un
control mai riguros al acestor
cheltuieli.

7

Art. 4. � (5) Prin hotărâre a
Guvernului se pot aproba şi alte normative
de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu
caracter deosebit, precum şi alte măsuri
necesare în vederea desfăşurării normale şi
eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în
străinătate,  pe bază de justificări
fundamentate.

6. La articolul 4, alineatul (5) va
avea următorul cuprins:

Art. 4. � (5) Prin hotărâre a
Guvernului la propunerea instituţiilor
interesate se pot aproba şi alte normative de
cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu
caracter deosebit, precum şi alte măsuri
necesare în vederea desfăşurării normale şi
eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în
străinătate,  pe bază de justificări
fundamentate.

Prin completarea propusă de
comisie se pot face suplimentări
ale cheltuielilor  prevăzute în
anexa nr.2 în cazurile temeinic
justificate.

 8.  Art. 7. � Cheltuielile lunare pentru
telefoane se reduc cu 30% pentru toate
autorităţile şi instituţiile publice, comparativ
cu media lunară a acestor cheltuieli efectiv
realizate în perioada ianuarie � august 2001.
Pentru anii următori cheltuielile privind
telefoanele vor putea fi majorate în raport cu
evoluţia indicelui de inflaţie şi a tarifelor

7. Articolul 7 va avea următorul
cuprins:

Art. 7. � Cheltuielile lunare pentru
telefoane se reduc cu 30% pentru toate
autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice, comparativ cu media
lunară a acestor cheltuieli efectiv realizate în
perioada ianuarie � august 2001.

Aceeaşi motivare ca la nr.crt.2
din raportul comisiei.



pentru aceste servicii. Pentru anii următori cheltuielile privind
telefoanele vor putea fi majorate în raport cu
evoluţia indicelui de inflaţie şi a tarifelor
pentru aceste servicii.

Nr.
crt.

Textul iniţial al ordonanţei Nr.
crt

Amendamentul propus Motivarea

Anexa nr. 2. Anexa nr. 2.

9.

LIMITELE 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 şi locale, precum şi de către
instituţiile publice din subordinea acestora.

Autorităţile publice şi Limita maximă
persoanele care
pot efectua cheltuieli şi
acţiuni de protocol

I. Organizarea de mese            - lei/ persoană
oficiale şi cocteiluri

A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:
1. ������������������.
2. Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii

asimilate acestora, secretari generali, secretari

7. La anexa nr. 2,  punctul I, litera A ,
punctul 2, va avea  următorul cuprins:

2. Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii
asimilate acestora, secretari generali, secretari
generali adjuncţi, subprefecţi, vicepreşedinţi ai

Completarea este  necesară
întrucât din actul
normativ au fost omişi



generali adjuncţi, subprefecţi, vicepreşedinţi ai
consiliilor judeţene, secretari generali ai
prefecturilor, secretari generali ai judeţelor şi al
municipiului Bucureşti.

consiliilor judeţene, secretari generali ai
prefecturilor precum şi primari de oraşe,
secretari generali ai judeţelor şi al municipiului
Bucureşti.

primarii oraşelor.

Nr.
crt.

Textul iniţial al ordonanţei Nr.
crt

Amendamentul propus Motivarea

Anexa nr. 3. Anexa nr. 3.

10.

NORMATIVE
privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de
carburanţi
���������������.
II. Norme privind consumul             Limita maximă
     lunar de carburanţi                  - litri/ lună/ vehicul
     pentru autoturismele
     care deservesc:

 - miniştrii şi asimilaţii acestora.                        400

 - ministerele, Casa Naţională de
  Asigurări de Sănătate şi celelalte
  organe de specialitate ale                                  300
  administraţiei publice centrale;
  Prefectura minicipiului Bucureşti
  şi Casa de Asigurări de Sănătate
  a municipiului Bucureşti.

9. La anexa nr. 3 punctul II va avea
următorul cuprins:

II. Norme privind consumul             Limita maximă
     lunar de carburanţi                  - litri/ lună/ vehicul
     pentru autoturismele
     care deservesc:

 - miniştrii şi asimilaţii acestora.                        400

 - ministere, Casa Naţională de
  Asigurări de Sănătate şi celelalte
  organe de specialitate ale                                  300
  administraţiei publice centrale;
  Prefectura minicipiului Bucureşti
  şi Casa de Asigurări de Sănătate
  a municipiului Bucureşti.



 - prefecturile judeţene, casele de
  asigurări de sănătate judeţene,                         350
  Casa Asigurărilor de Sănătate
 a Transporturilor şi Casa Asigurărilor
 de Sănătate a Apărării, Ordinii
 Publice, Siguranţei Naţionale şi
 Autorităţii Judecătoreşti.

- consiliile judeţene şi Consiliul                       300
 General al municipiului Bucureşti.

- consiliile locale ale municipiilor,
 sectoarelor municipiului Bucureşti                  250
 şi oraşelor.

- consiliile locale ale comunelor;
alte instituţii publice.                                        150

 - prefecturile judeţene, casele de
  asigurări de sănătate judeţene,                         350
  Casa Asigurărilor de Sănătate
 a Transporturilor şi Casa Asigurărilor
 de Sănătate a Apărării, Ordinii
 Publice, Siguranţei Naţionale şi
 Autorităţii Judecătoreşti.

- consiliile judeţene şi Consiliul                       350
 General al municipiului Bucureşti.

- consiliile locale ale municipiilor,
 sectoarelor municipiului Bucureşti                  250
 şi oraşelor.

- consiliile locale ale comunelor;
alte instituţii publice.                                        200

Comisia a apreciat
ca insuficientă cantitatea
de carburant/ lună /vehicul
stabilită prin ordonanţă
pentru consiliile judeţene
şi Consiliul General al
municipiului Bucureşti
precum şi pentru consiliile
locale ale comunelor şi
celelalte instituţii publice .

      PREŞEDINTE,
   SECRETAR,

        IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU

Redactat -  expert parlamentar:
Arh.Victor Cristea



In cadrul dezbaterilor asupra proiectului de act normativ  comisia nu a acceptat  următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul iniţial al ordonanţei Amendamentul respins Motivarea

11.
Art. 3. � (1) Consiliile locale şi

judeţene îşi vor stabili, anual, organigrama
şi numărul de posturi pentru aparatul propriu
în limita numărului maxim prevăzut în
anexa nr.1

Domnul deputat Paul Victor Dobre �
Grupul parlamentar al � PNL,  propune
eliminarea .

Stabilirea în aceste
condiţii a organigramei şi
numărului de posturi din
aparatul propriu al fiecărui
consiliu local  face din
autonomia locală o noţiune
lipsită de conţinut.
 Comisia a considerat
textul ordonanţei ca fiind
corespunzător scopului de
reducere a cheltuielilor .

12
 Art. 4.- (3) Limitele maxime de
cheltuieli prevăzute în anexa nr.2, pot fi
majorate cu până la 70 % în situaţii
justificate, de către miniştri, prin ordin,
numai în cazul acţiunilor organizate la
nivelul acestora.

Domnul deputat Ioan Oltean � Grupul
parlamentar al PD. � propune reformularea
alin.(3), astfel :

Art. 4.- (3) Limitele maxime de
cheltuieli prevăzute în anexa nr.2, pot fi
majorate cu până la 70 % în situaţii
justificate, de către miniştri şi cei asimilaţi
acestora, prin ordin, numai în cazul
acţiunilor organizate la nivelul acestora.

Propunerea se justifică
prin corelarea cu prevederile
anexei nr.2. pct.I. lit.A, pct.1. şi
anexa nr. 3 pct. I. Lit.A. pct.1.

Comisia a apreciat că
propunerea nu mai are obiect
întrucât comisia cu majoritate
de voturi a propus eliminarea
alin.(3) al art. 4.

13. Art. 5. � (6) Instituţiile publice , cu
excepţia Administraţiei Prezidenţiale,
Parlamentului României şi Ministerului

Domnul deputat Ioan Oltean � Grupul
parlamentar al PD. � propune eliminarea
alin.(6) al art. 5 .

Propunerea de eliminare a
acestui alineat este argumentată
de calitatea necorespunzătoare a



Afacerilor Externe pentru activitatea din
exterior, vor achiziţiona autoturisme numai
din producţia internă.

autoturismelor fabricate în ţara
noastră.

Comisia a considerat
corespunzător textul existent al
ordonanţei.

14 Art.7. � Cheltuielile lunare pentru
telefoane se reduc cu 30 % pentru toate
autorităţile şi instituţiile publice, comparativ
cu media lunară a acestor cheltuieli efectiv
realizate în perioada ianuarie � august 2001.
Pentru următorii ani cheltuielile privind
telefoanele vor putea fi majorate în raport cu
evoluţia indicelui de inflaţie şi a tarifelor
pentru aceste servicii.

Domnul deputat Ioan Oltean � grupul
parlamentar al PD. � propune reformularea
art.7 astfel:

Art.7. � Cheltuielile lunare pentru
telefoane se reduc cu 20 % pentru toate
autorităţile şi instituţiile publice, comparativ
cu media lunară a acestor cheltuieli efectiv
realizate în perioada ianuarie � august 2001.
Pentru următorii ani cheltuielile privind
telefoanele vor putea fi majorate în raport cu
evoluţia indicelui de inflaţie şi a tarifelor
pentru aceste servicii.

S-a considerat mult prea
mare reducerea cheltuielilor cu
30% iar aplicarea acestui
procent justificată numai de
cifra menţionată în programul
de guvernare nu este suficientă.

Comisia a apreciat ca
fiind corespunzătoare
prevederile din cuprinsul
ordonanţei.

Nr.
crt.

Textul iniţial al ordonanţei Nr.
crt

Amendamentul respins Motivarea

Anexa nr. 1. Anexa nr. 1.

15 NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
în limitele cărora consiliile locale şi consiliile
judeţene îşi pot aproba organigrama şi numărul de
personal din aparatul propriu

Domnul deputat Ioan Oltean � Grupul
parlamentar al PD. � propune reformularea punctului I
din anexa nr. 1 astfel:

Propunerea de majorare a
numărului maxim de
posturi la municipiul
Bucureşti de la 700 la 900
este justificată de mărimea
şi importanţa acestuia.



I. Consiliile locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor şi sectoarelor municipiului
Bucureşti.

Numărul de locuitori                          Numărul maxim
                                                            de posturi

până la 1. 500      12
între 1. 501- 3.000      15
între 3. 001- 5.000      20
între 5. 001 � 10. 000      30
între 10. 001 � 20. 000      50
între 20. 001 � 50. 000      75
între 50. 001 � 100.000     100
între 100. 001- 150. 000     150
între 150. 001 � 200. 000     200
între 200. 001 � 250. 000     250
între 250. 001 � 300. 000     300
peste 300. 000                                                     450
municipiul Bucureşti     700

I. Consiliile locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor şi sectoarelor municipiului
Bucureşti.

Numărul de locuitori                          Numărul maxim
                                                            de posturi

până la 1. 500      12
între 1. 501- 3.000      15
între 3. 001- 5.000      20
între 5. 001 � 10. 000      30
între 10. 001 � 20. 000      50
între 20. 001 � 50. 000      75
între 50. 001 � 100.000     100
între 100. 001- 150. 000     150
între 150. 001 � 200. 000     200
între 200. 001 � 250. 000     250
între 250. 001 � 300. 000     300
peste 300. 000                                                     450
municipiul Bucureşti     900

Comisia a considerat
numărul maxim de posturi
prevăzut în ordonanţă ca
fiind corespunzător, având
în vedere că la acestea se
adaugă cele care revin
sectoarelor municipiului
Bucureşti.

        PREŞEDINTE,
              SECRETAR,

      IOAN OLTEAN
          KOVACS CSABA TIBERIU

Redactat- expert parlamentar:
Arh. Victor Cristea
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