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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  
26 mai 2020 

Nr.   4c-7/314 
 
   
   Către, 

 
    BIROUL PERMANENT AL  

     CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru completarea 

art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, transmis 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru dezbatere şi 

avizare în fond, în procedură obișnuită, cu adresa nr. PL.x 342 din 2 septembrie 2019. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Angelica FĂDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nicoleta.toma
Original
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R A P O R T       
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbatere şi avizare pe fond, în 

procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 

şi instituţiile publice, transmis cu adresa nr. PL. x 342  din 2 septembrie 2019, înregistrat cu nr. 4c-

7/314 din 3 septembrie 2019. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 3 

iulie 2019. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.343 din 24 

aprilie 2019. 

 Consiliului Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege conform avizului 

nr.1797 din 16 aprilie 2019. 

 Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform avizului nr.605 din 

22 aprilie 2020. 

 Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare completarea art.5 din Ordonanţa 

Guvernului nr.80/2001, în sensul instituirii, pentru autorităţile care achiziţionează mai mult de 10 
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autoturisme anual, a obligaţiei ca un procent de minim 10% din totalul acestora să fie autoturisme 

electrice. 

         Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa online din 26 

mai 2020. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi  deputaţii conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat: domnul  Attila Gyorgy, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (4 voturi împotrivă), respingerea proiectului de Lege pentru completarea art.5 din 

Ordonanţ a Guvernului nr.80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţ ile administraţ iei publice şi instituţ iile publice, deoarece implică creșterea 

cheltuielilor de la bugetul de stat. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 
 
 
 
                          PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

                      Angelica FĂDOR                    Simona BUCURA-OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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