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pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administrafiei publice §i institutiile publice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Articol unic: Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritafile administraliei publice $i institufiile publice, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu modiflcarile si 
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(8) Se interzice autorita^ilor §i institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare de 
subordonare, sa achizi^ioneze autoturisme, a§a cum sunt definite la art. 3 pet. 2 din Ordonanta 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitate cilindrica mai mare de 1.600 
cm^ ?i al caror pre^ nu poate depa§i contravaloarea in lei a sumei de 20.000 euro inclusiv TVA, 
calculate la cursul BNR din ziua semnarii contractului de achizitie.

2. La articolul 5, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:



(9) Prin excep^ie de la prevederile alin. (8), institu^iile din domeniul apararii, ordinii publice §i 
siguran^ei na^ionale pot achizi^iona autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 1.600 cm^ §i 
al caror pre^ poate depa§i contravaloarea in lei a sumei de 20.000 euro, inclusiv TVA, calculate la 
cursul BNR din ziua semnarii contractului de achizitie, numai in cazuri temeinic justificate, cu 
aprobarea ordonatorului principal de credite.

3. La articolul 5, alineatul (9^) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(9^) Prin excep^ie de la prevederile alin. (8), misiunile diplomatice ale Romaniei din strainatate 
pot achizi^iona autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 1.600 cm^ §i al caror pret poate 
depaji contravaloarea in lei, a sumei de 20.000 euro, inclusiv T.V.A., calculate la cursul BNR din 
ziua semnarii contractului de achizitie, numai in cazuri temeinic justificate, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite, pe baza de memorandum aprobat de Guvern.

4. La articolul 5, alineatul (9^) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(9^) Prin excep^ie de la prevederile alin. (8), societa^ile, societa^ile na^ionale §i companiile 
na^ionale cu capital integral sau majoritar de stat, care activeaza in domeniul energiei electrice, al 
gazelor naturale §i al petrolului, pot achizi^iona autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 
1.600 cm^ §i al caror pre^ poate depa§i contravaloarea in lei a sumei de 20.000 euro, inclusiv 
TVA, dar nu mai mare de 30.000 euro, inclusiv TVA, calculate la cursul BNR din ziua semnarii 
contractului de achizitie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ministerului de 
resort, dupa caz, numai in cazuri temeinic justificate ji daca au realizat profit in anul fiscal 
precedent.

Acest protect de lege a fost adoptat de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin (1) din Constitutia Romaniei republicata.
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