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ORDONANŢĂ nr. 80 din 30 august 2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 
publice**)

EMITENT GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 septembrie 2001

Data intrării în vigoare 01-09-2001
Formă consolidată valabilă la data 25-01-2021
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-05-2019 până la data de 25-01-2021

Notă CTCE
Forma consolidată a , publicate în Monitorul Oficial nr. 542 din 1 ORDONANŢEI nr. 80 din 30 august 2001
septembrie 2001, la data de 25 Ianuarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse prin: 

;  respinsă de ; LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002 ORDONANŢA nr. 40 din 3 iulie 2002 LEGEA nr. 182 din 9 mai 2003
 respinsă de ; ORDONANŢA nr. 68 din 29 august 2002 LEGEA nr. 181 din 9 mai 2003 ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

;  respinsă de nr. 130 din 10 octombrie 2002 ORDONANŢA nr. 25 din 30 ianuarie 2003 LEGEA nr. 180 din 9 mai 2003
; ; ; ; LEGEA nr. 181 din 9 mai 2003 LEGEA nr. 182 din 9 mai 2003 LEGEA nr. 188 din 9 mai 2003 ORDONANŢA nr. 

; ; ; 85 din 28 august 2003 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004
; ; HOTĂRÂREA nr. 1.241 din 5 august 2004 ORDONANŢA nr. 24 din 12 iulie 2005 LEGEA nr. 320 din 10 noiembrie 

; ; ; 2005 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 2006 ORDONANŢA 
; ; DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 LEGEA nr. 33 din 21 martie 2011 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 

; ; ; 14 noiembrie 2012 ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015 LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015 ORDONANŢA DE 
; ; URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2018 ORDONANŢA nr. 16 din 29 august 2018 LEGEA nr. 268 din 19 noiembrie 

; ; .2018 LEGEA nr. 67 din 18 aprilie 2019 LEGEA nr. 77 din 25 aprilie 2019
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un 
document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
Notă
**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al , publicată în art. unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002
MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.
Notă CTCE
Conform  al , publicată în MONITORUL pct. 2 art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004
OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004, în tot cuprinsul ordonanţei, cuvintele: "ministru" şi "miniştri" se înlocuiesc cu 
sintagmele: "ministru de stat", "ministru", "ministru delegat" şi, respectiv, "miniştri de stat", "miniştri", "miniştri 
delegaţi".
A se vedea şi hotărârile de Guvern care reglementează normative de cheltuieli la nivelul unor instituţii publice, dintre 
care amintim: , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 20 aprilie HOTĂRÂREA nr. 548 din 7 aprilie 2004
2004, , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.152 din 6 decembrie HOTĂRÂREA nr. 2.131 din 30 noiembrie 2004
2004, , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 23 iunie 2005, HOTĂRÂREA nr. 531 din 9 iunie 2005

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 9 noiembrie 2005, HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 3 noiembrie 2005
, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2006, HOTĂRÂREA nr. 1.744 din 22 decembrie 2005

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 10 aprilie 2006, HOTĂRÂREA nr. 423 din 29 martie 2006
, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 9 mai 2006, HOTĂRÂREA nr. 585 din 3 mai 2006 HOTĂRÂREA nr. 

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007, 1.046 din 28 august 2007 HOTĂRÂREA nr. 
, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 14 noiembrie 2007, 1.352 din 12 noiembrie 2007 HOTĂRÂREA nr. 

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 2009.365 din 25 martie 2009
În temeiul prevederilor  şi ale  privind art. 107 din Constituţia României art. 1 pct. IV.11 din Legea nr. 324/2001
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.

Articolul 1
(1) Prin prezenta ordonanţă se stabilesc normative de cheltuieli pentru instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum 

sunt definite la  privind finanţele publice, cu modificările şi completările art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002
ulterioare, şi la  privind finanţele publice locale, cu modificările şi art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral 
din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice.
(2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi întreprinderilor publice, astfel cum sunt ele definite la art. 2 pct. 2 

 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
aprobată cu modificări şi completări prin , cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 111/2016
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institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aşa cum sunt definite la  art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin , Legea nr. 324/2003
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Entităţile prevăzute la  şi  efectuează cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, alin. (1) (2)

cu încadrarea în bugetele aprobate anual cu această destinaţie.
(4) Normativele de cheltuieli privesc acţiunile de protocol şi dotarea cu autoturisme.
(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 şi securităţii naţionale, precum şi ale autorităţilor cu atribuţii de 
reglementare se stabilesc prin normative proprii.
La data de 25-04-2019 Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 
67 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2019

La data de 03-09-2018 Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 din 29 august 
2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018

Articolul 2
Abrogat.
La data de 03-09-2018 Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 din 29 august 
2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018

Articolul 3
Abrogat.
La data de 23-05-2004 Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 
2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^1.

Articolul 4
(1) Normativele de cheltuieli şi limitele maxime ale acestora, în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli 

pentru acţiuni de protocol de către entităţile prevăzute la  şi , sunt prevăzute în .art. 1 alin. (1) (2) anexa nr. 2
(2) În cadrul limitelor maxime prevăzute în  conducătorii entităţilor prevăzute la  şi  pot anexa nr. 2 art. 1 alin. (1) (2)

aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcţie de condiţiile specifice şi de modul de desfăşurare a acţiunii, precum 
şi în raport cu sursele de finanţare ce pot fi atrase, în condiţiile legii, la realizarea acestora.
(3) Periodic, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se pot actualiza 
limitele maxime ale normativelor de cheltuieli prevăzute în .anexa nr. 2
(4) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea entităţilor interesate, se pot aproba pentru instituţiile şi autorităţile 

administraţiei publice centrale, întreprinderile publice, cu excepţia celor înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale 
sau la care acestea deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, precum şi pentru institutele naţionale de cercetare-
dezvoltare şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime 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.
(5) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot aproba pentru activitatea proprie, pentru instituţiile din 

subordine, precum şi pentru întreprinderile publice înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la care acestea 
deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime 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 hotărâre a consiliului local al 
comunei, oraşului, municipiului, sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean şi a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.

La data de 03-09-2018 Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 din 29 august 
2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018

Articolul 5
(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, consiliile locale ale comunelor, 

oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora aplică normativele de cheltuieli pentru dotarea cu 
autoturisme prevăzute în , cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.anexa nr. 3
La data de 08-11-2015 Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme.
(1^1) Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme se aplica şi consiliilor locale şi consiliilor judeţene.
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La data de 23-05-2004 Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 
august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^3.
(1^2) Prin excepţie de la prevederile , normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme prevăzute alin. (1^1)

în  pct. I lit. B nu se aplică în cazul autoturismelor achiziţionate din fonduri externe nerambursabile.anexa nr. 3
La data de 05-05-2019 Articolul 5 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 77 din 25 aprilie 2019, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 02 mai 2019
(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe numărul actual de autoturisme, 

aprobat prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile publice subordonate 
ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice - în parc comun sau pentru activităţi 
specifice - se reduc cu cel puţin 25%. Fac excepţie instituţiile publice care desfăşoară activităţi operative de 
inspecţie în domeniile: vamal, garda financiară, construcţii, transporturi, protecţia mediului, protecţia consumatorului, 
apărare, ordine publică şi siguranţa naţională, precum şi serviciile de salvare şi situaţii de urgenţă. În cazul în care 
în urma aplicării măsurii de reducere rezulta mai puţin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un autoturism.
La data de 08-11-2015 Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme.
(3) Numărul de autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate de unele instituţii şi autorităţi ale administraţiei 

publice centrale, întreprinderi publice, cu excepţia celor înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la care 
acestea deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, precum şi de unele institute naţionale de cercetare-dezvoltare 
se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
La data de 03-09-2018 Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 
din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018
(3^1) 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.
La data de 25-04-2019 Alineatul (3^1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA 
nr. 67 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2019
(4) Abrogat.

La data de 08-11-2015 Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015.
(5) Abrogat.

La data de 03-09-2018 Alineatul (5) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 
din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018
(6) Abrogat.

La data de 30-06-2006 Alin. (6) al art. 5 a fost abrogat de lit. c) a art. 305, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006.
(7) Abrogat.

La data de 30-06-2006 Alin. (7) al art. 5 a fost abrogat de lit. c) a art. 305, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006.
(8) Se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, să 

achiziţioneze autoturisme, aşa cum sunt definite la  privind art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011
transporturile rutiere, cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea 
în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.
La data de 19-11-2012 Alin. (8) al art. 5 a fost introdus de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 
noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012.
(9) Prin excepţie de la prevederile , instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale alin. (8)

pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc şi al căror preţ poate depăşi 
contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite.
La data de 19-11-2012 Alin. (9) al art. 5 a fost introdus de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 
noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012.
(9^1) Prin excepţie de la prevederile , misiunile diplomatice ale României din străinătate pot achiziţiona alin. (8)

autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a 
sumei de 18.000 euro, inclusiv T.V.A., numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de 
credite, pe bază de memorandum aprobat de Guvern.
La data de 03-08-2015 Alin. (9^1) al art. 5 a fost introdus de art. 98 din ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015.
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(9^2) Prin excepţie de la prevederile , societăţile, societăţile naţionale şi companiile naţionale cu capital alin. (8)
integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale şi al petrolului, pot 
achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea 
în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv TVA, dar nu mai mare de 30.000 euro, inclusiv TVA, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite sau a ministerului de resort, după caz, numai în cazuri temeinic justificate şi dacă 
au realizat profit în anul fiscal precedent.
La data de 08-11-2015 Alin. (9^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015.
(9^3) Prin excepţie de la prevederile , autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi alin. (8)

subordonare, pot achiziţiona, în condiţiile legii, autoturisme al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a 
sumei de 35.000 euro, inclusiv TVA, cu condiţia ca achiziţia acestora să fie realizată în cadrul Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante din punct de vedere energetic, finanţat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin , Guvernului nr. 196/2005 Legea nr. 105/2006
cu modificările şi completările ulterioare.
La data de 24-11-2018 Alineatul (9^3) din Articolul 5 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 268 din 
19 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 21 noiembrie 2018
(9^4) Prin excepţie de la prevederile , serviciile Parlamentului, Administraţia Prezidenţială şi Secretariatul alin. (8)

General al Guvernului pot achiziţiona, în condiţiile legii, autoturisme după normativele proprii stabilite.
La data de 24-11-2018 Articolul 5 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 268 din 19 noiembrie 2018, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 21 noiembrie 2018
(9^5) 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 , pot fi abilitate să alin. (9)
transmită, pentru o perioadă determinată, folosinţa gratuită a acestora altor instituţii sau autorităţi publice.
La data de 25-04-2019 Articolul 5 a fost completat de Punctul 5^1, Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 67 
din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2019
(10) Abrogat.

La data de 03-09-2018 Alineatul (10) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 
din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018

Articolul 6
Celelalte normative de cheltuieli, stabilite în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, se aplica în continuare şi se 
vor actualiza de Guvern, potrivit condiţiilor prevăzute prin dispoziţiile legale de aprobare a normativelor de cheltuieli 
respective.

Articolul 7
Abrogat.
La data de 03-09-2018 Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 din 29 august 
2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018

Articolul 8
Bunurile din dotare dobândite din alocaţii bugetare, care nu mai pot fi utilizate după aplicarea prevederilor prezentei 
ordonanţe, se valorifica de autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.

Articolul 9
Autorităţile publice centrale care au normative proprii de cheltuieli aprobate prin dispoziţii legale specifice vor supune 
spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normative corelate cu 
dispoziţiile acesteia.

Articolul 10
(1) Nerespectarea prevederilor , ale , şi ale  constituie contravenţie dacă nu a fost art. 4 alin. (1) art. 5 alin. (1) art. 8

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.
La data de 03-09-2018 Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 
din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018
(1^1) 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.
La data de 16-10-2006 Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 
2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.
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(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Ministerului Finanţelor Publice şi 
Ministerului Administraţiei Publice, împuternicit prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al ministrului 
administraţiei publice, precum şi de alte organe cu atribuţii de control.
(3) Contravenţiilor prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile  Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor.

Articolul 11
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa.

Articolul 12
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga  privind actualizarea Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată cu modificări prin , cu modificările şi completările Legea nr. 13/1995
ulterioare, precum şi  privind competenta stabilirii de către autorităţile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/1997
administraţiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 30 iunie 1997, aprobată prin .Legea nr. 161/1997
Notă CTCE
Articolele III- , publicată în MONITORUL OFICIAL art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010
nr. 425 din 24 iunie 2010 prevăd:
Articolul III
(1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la  privind salarizarea art. 2 alin. (1) din Legea-cadru nr. 330/2009
unitară a personalului plătit din fonduri publice vor diminua cu 20% cheltuielile cu bunurile şi serviciile aprobate în 
buget, programate pentru a doua jumătate a anului 2010 şi rămase de executat.
(2) Fac excepţie de la prevederile  cheltuielile pentru transmiterea pensiilor şi altor forme de asistenţă socială, alin. (1)
precum şi pentru plata serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare, reparaţiile şi 
reabilitările pentru şcoli şi hrana persoanelor private de libertate.
(3) Reducerile de cheltuieli bugetare prevăzute la  se realizează în trimestrele III şi IV 2010, luându-se ca alin. (1)
referinţă cheltuielile aprobate prin bugetul pe anul 2010 în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă 
rămase de executat în trimestrele respective.
Articolul IV
(1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, societăţile naţionale, companiile 
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome vor prezenta 
spre aprobare bugetele de venituri şi cheltuieli rectificative, la întocmirea cărora se va avea în vedere reducerea cu 
20% a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, altele decât cele pentru activităţile de producţie, a cheltuielilor cu 
prestaţiile externe, cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate, programate pentru semestrul II 2010.
(2) Economiile rezultate din aplicarea prevederilor  se vor reflecta în rezultatul financiar, potrivit prevederilor alin. (1)
legale în vigoare.
Articolul V
Prin derogare de la prevederile  privind repartizarea art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 
stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 
2001, aprobată cu modificări prin , cu modificările şi completările ulterioare, pentru exerciţiul Legea nr. 769/2001
financiar al anului 2010, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se 
repartizează în cuantum de minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor 
autonome, ori sub formă de dividende, în condiţiile legii, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi 
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
Articolul VI
Prevederile  cu privire la rectificarea bugetară pe anul art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009
2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin , cu modificările şi completările Legea nr. 227/2009
ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiilor autonome.
Articolul VII
Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi angajarea unor cheltuieli de natura celor prevăzute 
de aceasta, fără a se lua în considerare măsurile de reducere, şi amânarea plăţii acestora atrage, după caz, 
răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE
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Contrasemnează:

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmanca

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Şerban Mihăilescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Anexa nr. 1
Abrogată.
La data de 23-05-2004 Anexa nr. 1 a fost abrogată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 85 
din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.

Anexa nr. 2

NORMATIVE DE CHELTUIELI ŞI LIMITE MAXIME
în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol

Normative de cheltuieli Unitatea de măsură Limita maximă

I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri

A. Limite valorice pentru mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale) oferite de:

1. Viceprim-miniştri, miniştri, miniştri delegaţi, secretari de stat şi persoanele cu funcţii
asimilate acestora, conducătorii autorităţilor publice autonome cu atribuţii de
reglementare, prefecţi, preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului
Bucureşti, primarii municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, conducătorii
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

lei/persoană 120

2. Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora, secretari generali,
secretari generali adjuncţi, subprefecţi, vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, secretari
generali ai prefecturilor, precum şi primari de oraşe şi comune, secretari generali ai
judeţelor şi ai municipiului Bucureşti, rectori, directori generali ai societăţilor naţionale,
companiilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
regiilor autonome, precum şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

lei/persoană 90

B. Limite valorice pentru cocteiluri sau recepţii care pot fi oferite de persoanele
prevăzute la lit. A

lei/persoană 25

C. Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul conferinţelor sau al
şedinţelor, organizate de persoanele prevăzute la lit. A pct. 1 şi 2 în limita
sumei de:

lei/persoană 20

II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române

A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:

1. Delegaţiile conduse de viceprim-miniştri, miniştri, miniştri delegaţi şi pentru invitaţii
miniştrilor de stat, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi ai persoanelor cu funcţii asimilate
acestora, conducătorilor autorităţilor publice autonome cu atribuţii de reglementare, ai
prefecţilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarului general al municipiului
Bucureşti şi ai conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale

lei/persoană/zi 160

2. Invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii asimilate
acestora, ai subprefecţilor, ai vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor
municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, rectori, directori generali ai
societăţilor naţionale, companiilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat, regiilor autonome, precum şi institutelor naţionale de cercetare-
dezvoltare

lei/persoană/zi 130

3. Invitaţii secretarilor generali, secretarilor generali adjuncţi, secretarilor generali ai
prefecturilor, ai judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, primarilor de oraşe şi
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comune, directorilor generali şi ai directorilor din ministere şi din celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale

lei/persoană/zi 105

B. Alte cheltuieli:

1. Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau al şedinţelor, în
2. limita sumei de:

lei/persoană/zi 20

2. Cadouri în limita sumei de: lei/delegaţie 400

3. Materiale informative şi de lucru lei/persoană 50

4. Materiale promoţionale lei/persoană 50

5. Servicii de interpretariat lei/interpret/oră 30

6. Organizare vizite obiective turistice lei/persoană 50

III. Cheltuieli pentru însoţitori:

Însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă
şi cazare în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului - cheltuieli de masă pentru
şoferi

lei/persoană/zi 50

IV. Alte prevederi:

1. Fondul la dispoziţia viceprim-miniştrilor, miniştrilor, miniştrilor delegaţi, a
conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, a
conducătorilor autorităţilor publice autonome cu atribuţii de reglementare, a 
prefecţilor,
a preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarului general al municipiului Bucureşti

lei/salariat din
aparatul propriu

35

Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limita sumei de: lei/invitat/zi 10

2. Fondul la dispoziţia rectorului
lei/salariat din
aparatul propriu

22

Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limita sumei de: lei/invitat/zi 5

La data de 03-09-2018 Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 din 29 august 
2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018

Anexa nr. 3
NORMATIVE DE CHELTUIELI
privind dotarea cu autoturisme
La data de 08-11-2015 Titlul anexei nr. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme.

I. Norme privind dotarea cu autoturisme:
L i m i t a  
maximă

A. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale şi serviciile publice descentralizate ale acestora:
1. Ministru de stat, ministru, ministru delegat*) şi funcţii asimilate acestuia

1 autoturism

2. Secretar de stat şi subsecretar de stat, precum şi persoanele cu
funcţii asimilate acestora; conducătorii altor organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale

1 autoturism

3. Secretar general, secretar general adjunct şi persoanele cu funcţii
asimilate acestora

1 autoturism

4. Autoturisme, în parc comun, la ministere şi alte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, în funcţie de numărul de personal,
astfel:

- personal aparat propriu - până la 400 posturi 2 autoturisme

- personal aparat propriu - 401-700 posturi 3 autoturisme

- personal aparat propriu - peste 700 posturi 4 autoturisme

5. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de
sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de
Sănătate a Transporturilor şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti pot avea
în dotare, în parc comun, un număr mediu, la nivel naţional, de 4
autoturisme. Repartizarea numărului de autoturisme pe fiecare casă de
asigurări se aproba prin ordin de către preşedintele Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, respectiv de preşedinţii celorlalte case de asigurări
de sănătate

6. Pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile publice 
subordonate
ministerelor, celorlalte organe despecialitate ale administraţiei publice,
precum şi pentrucelelalte instituţii publice se vor menţine în dotare
autoturismele de serviciu în parc comun, dacă a fost aprobată de Guvern
o asemenea dotare, cu reducerea prevăzută la art. 5 alin. (2) din prezenta
ordonanţă.

7. Prefectura Municipiului Bucureşti 6 autoturisme

8. Prefecturile judeţene 6 autoturisme



Pagina 8 din 8

B. Autorităţi ale administraţiei publice locale:

1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti 8 autoturisme

2. Consiliile judeţene 6 autoturisme

3. Consiliile locale ale municipiilor reşedinţa de judeţ 5 autoturisme

4. Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 4 autoturisme

5. Consiliile locale ale celorlalte municipii şi ale oraşelor 3 autoturisme

6. Consiliile locale ale comunelor 1 autoturism

La data de 08-11-2015 Pct. I.A.6 din anexa nr. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 
noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015.

II. Abrogat.
La data de 08-11-2015 Pct. II din anexa nr. 3 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 
noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015.

Notă CTCE
Conform  al , publicată în MONITORUL pct. 2 art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004
OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004, în tot cuprinsul ordonanţei, cuvintele: "ministru" şi "miniştri" se înlocuiesc cu 
sintagmele: "ministru de stat", "ministru", "ministru delegat" şi, respectiv, "miniştri de stat", "miniştri", "miniştri 
delegaţi".
Liniuţele a-4-a şi a-5-a de la pct. II din anexa 3 au fost abrogate de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează 2004 art. I din ORDONANŢA nr. 85 
, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 4.din 28 august 2003

Liniuţa a-6-a de la pct. II din anexa 3 a fost modificată de pct. 5 al , art. unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 5.28 august 2003
Pct. II din anexa 3 a fost modificat de pct. 2 al , art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010.
Conform , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 25 martie art. II din LEGEA nr. 33 din 21 martie 2011
2011, "Prin derogare de la prevederile pct. I lit. B din anexa nr. 3 la  privind Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu 
modificări prin , cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile locale vor putea achiziţiona Legea nr. 247/2002
numărul necesar de autovehicule pentru funcţionarea poliţiei locale, în oricare dintre formele de organizare 
prevăzute de ".Legea poliţiei locale nr. 155/2010

-------


