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L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2018 

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. 16 din  

29 august 2018 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. I poz. 11 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului 

de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României,  

Partea I, nr. 754 din 31 august 2018, cu următoarele modificări: 

 

1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(5) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei 

Ordonanţe, cuprinse în bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Senatului 

României, Camerei Deputaţilor, Avocatului Poporului, Secretariatului 

General al Guvernului, instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice 
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şi securităţii naţionale precum şi ale autorităţilor cu atribuţii de 

reglementare se stabilesc prin normative proprii.” 

 

2. La articolul I punctul 5, articolul 5, alineatul (31) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(31) Numărul de autoturisme pentru activităţile specifice 

desfăşurate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, 

instituţiile publice din subordinea acestora şi întreprinderile publice 

înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la care acestea deţin 

acţiuni/participaţii majoritare, după caz, se aprobă prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative.” 

 

3. La articolul I, după punctul 51 se introduce un nou punct, 

pct. 52, cu următorul cuprins: 

„52. La articolul 5, după alineatul (94) se introduce un nou 

alineat, alin. (95), cu următorul cuprins: 

«(95) În cazuri justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa 

Guvernului, instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi 

siguranţei naţionale care au achiziţionat autoturisme, inclusiv în 

condiţiile alin. (9), pot fi abilitate să transmită, pentru o perioadă 

determinată, folosinţa gratuită a acestora altor instituţii sau autorităţi 

publice.»” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 20 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 
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