
Parlamentul Romaniei

Lege nr. 110 din 25/04/2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.

22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor
publice, stabilite prin titluri executorii

Publicat in Monitorul Oficial nr. 300 din 05/05/2007

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin
titluri executorii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobata cu completari
prin Legea nr. 288/2002, se modifica si se completeaza astfel:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor publice se achita din sumele aprobate prin

bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva."
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Daca executarea creantei stabilite prin titluri executorii nu incepe sau continua din cauza lipsei de fonduri,

institutia debitoare este obligata ca, in termen de 6 luni, sa faca demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatia de
plata. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de
executare, la cererea creditorului."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - In cazul in care institutiile publice nu isi indeplinesc obligatia de plata in termenul prevazut la art. 2, creditorul va

putea solicita efectuarea executarii silite potrivit Codului de procedura civila si/sau potrivit altor dispozitii legale aplicabile
in materie."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Ordonatorii principali de credite bugetare au obligatia sa dispuna toate masurile ce se impun, inclusiv virari

de credite bugetare, in conditiile legii, pentru asigurarea in bugetele proprii si ale institutiilor din subordine a creditelor
bugetare necesare pentru efectuarea platii sumelor stabilite prin titluri executorii.

(2) Virarile de credite bugetare prevazute la alin. (1) se pot efectua pe parcursul intregului an bugetar, prin derogare de
la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si ale art. 49 din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale."

5. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Creditorul si debitorul pot conveni asupra altui termen decat cel prevazut la art. 2, precum si asupra unor alte

conditii de indeplinire a oricaror obligatii stabilite prin titlul executoriu."
Art. II. - Executarile silite privind obligatiile de plata ale institutiilor publice demarate in baza Ordonantei Guvernului nr.

22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu
completari prin Legea nr. 288/2002, in curs la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, vor continua potrivit
prevederilor prezentului act normativ.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din
Constitutia Romaniei, republicata.
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