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Articol unic. – La articolul 5 al Ordonanţei Guvernului  

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

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, alineatele (8)-(9²) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„(8) Se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent 

de sistemul de finanţare şi de subordonare, să achiziţioneze autoturisme, 

astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului  

nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările si completările 

ulterioare, cu o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al căror 

preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 23.000 euro 

inclusiv T.V.A. calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de 

atribuire a contractului de achiziție. 

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), autoritățile și 

instituţiile din domeniul electoral, al apărării, ordinii publice şi 
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siguranţei naţionale pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică 

mai mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei 

a sumei de 23.000 euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din 

data inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție, numai în 

cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de 

credite.  

(9¹) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), misiunile diplomatice 

ale României din străinătate pot achiziţiona autoturisme cu capacitate 

cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ poate depăşi 

contravaloarea în lei a sumei de 23.000 euro, inclusiv T.V.A., calculată 

la cursul BNR din data inițierii procedurii de atribuire a contractului de 

achiziție, numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea 

ordonatorului principal de credite, pe bază de memorandum aprobat de 

Guvern. 

(9²) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), societăţile, societăţile 

naţionale şi companiile naţionale cu capital 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 cm3 şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei 

de 23.000 euro, inclusiv T.V.A., dar nu mai mare de 30.000 euro, 

inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de 

atribuire a contractului de achiziție, 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.” 

 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbw/ordonanta-nr-80-2001-privind-stabilirea-unor-normative-de-cheltuieli-pentru-autoritatile-administratiei-publice-si-institutiile-publice?pid=63105883&d=2022-01-27#p-63105883
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbw/ordonanta-nr-80-2001-privind-stabilirea-unor-normative-de-cheltuieli-pentru-autoritatile-administratiei-publice-si-institutiile-publice?pid=63105883&d=2022-01-27#p-63105883


3 
 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția 

României, republicată. 
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