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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind datoria public„
Av‚nd Ón vedere:
— comisioanele de neutilizare pl„tite Ón prezent ca urmare a netragerii la timp a sumelor aferente Ómprumuturilor
contractate de Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor ∫i subÓmprumutate ordonatorilor principali de credite;
— necesitatea asigur„rii finan˛„rii deficitului bugetului de stat Ón condi˛ii c‚t mai eficiente ∫i Ón condi˛iile limit„rii
riscurilor aferente datoriei publice guvernamentale prin preluarea c‚t mai rapid„ a opera˛iunilor de natura datoriei publice
guvernamentale de c„tre Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, at‚t pentru portofoliul existent, c‚t ∫i pentru noile
Ómprumuturi;
— complexitatea ∫i dimensiunea opera˛iunilor ∫i demersurilor necesar a fi realizate Ón vederea prelu„rii Óncep‚nd
cu anul 2008 a opera˛iunilor specifice datoriei publice guvernamentale contractate Ónainte de data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ fie de c„tre ordonatorii de credite cu garan˛ia statului sau contractate de c„tre Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor ∫i subÓmprumutate acestora, respectiv semnarea protocoalelor de predare-primire cu ordonatorii
principali de credite, modificarea acordurilor de Ómprumut contractate direct sau garantate de stat, precum ∫i a actelor
normative de aprobare ori de ratificare a acestora, precum ∫i sincronizarea acestora cu etapele ∫i calendarul procesului
de elaborare a proiectului bugetului de stat pentru anul 2008, pentru care termenul limit„ de depunere la Guvern este
30 septembrie 2007,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
ARTICOLUL 1
Obiectul

Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ stabile∫te cadrul general
∫i principiile administr„rii datoriei publice.
ARTICOLUL 2
Defini˛ii

Œn Ón˛elesul prezentei ordonan˛e de urgen˛„, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) autorizare bugetar„ permanent„ — autorizarea
Guvernului de a asigura permanent surse Ón bugetul de
stat aferente pl„˛ii ratelor de capital, dob‚nzilor,
comisioanelor ∫i altor costuri aferente datoriei publice
guvernamentale, conform prevederilor legale Ón vigoare;
b) Comitetul Interministerial de Finan˛„ri, Garan˛ii ∫i
Asigur„ri — organismul care avizeaz„ condi˛iile financiare
privind emiterea de garan˛ii de stat, precum ∫i acordarea
de subÓmprumuturi sub forma unor obliga˛ii de natura
datoriei publice guvernamentale, ale c„rui componen˛„ ∫i
competen˛e se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului;
c) datorie public„ — totalitatea obliga˛iilor de natura
datoriei publice guvernamentale ∫i locale;
d) datorie public„ guvernamental„ — totalitatea obliga˛iilor
statului la un moment dat, provenind din finan˛„rile
rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate
de Guvern prin Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, conform
dispozi˛iilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„;
e) datorie public„ local„ — totalitatea obliga˛iilor unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din
finan˛„rile rambursabile angajate pe baze contractuale sau
garantate de c„tre autorit„˛ile administra˛iei publice locale,
conform dispozi˛iilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ∫i ale
Legii nr. 273/2006 privind finan˛ele publice locale, cu
complet„rile ulterioare;

f) fond de risc — fondul constituit la Ministerul Economiei
∫i Finan˛elor ∫i la nivelul unit„˛ii administrativ-teritoriale de
c„tre autorit„˛ile administra˛iei publice locale, din
comisioanele Óncasate de la subÓmprumuta˛i/garanta˛i de
Guvern, respectiv de la garanta˛ii de c„tre autorit„˛ile
administra˛iei publice locale, precum ∫i din alte surse
prev„zute de lege;
g) garantat — persoana juridic„ pentru care se prevede
ca rambursarea finan˛„rii garantate de stat s„ se fac„ din
veniturile proprii, f„r„ a afecta bugetul de stat, sau, Ón
cazul garan˛iilor acordate unit„˛ilor administrativ-teritoriale,
se prevede ca rambursarea s„ se fac„ din bugetele locale,
precum ∫i din veniturile operatorilor economici ∫i ale
serviciilor publice din subordinea unit„˛ilor administrativteritoriale care beneficiaz„ de garan˛iile acordate de c„tre
acestea, pentru care se prevede ca rambursarea s„ se
fac„ din surse proprii;
h) garan˛ie — angajamentul asumat Ón numele ∫i Ón
contul statului de c„tre Guvern, prin Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor, sau de c„tre unit„˛ile administrativ-teritoriale, prin
autorit„˛ile administra˛iei publice locale, Ón calitate de
garant, de a pl„ti la scaden˛„ obliga˛iile neonorate ale
garantatului, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„;
i) serviciul datoriei publice — totalitatea sumelor
reprezent‚nd rate de capital, dob‚nzi, comisioane ∫i alte
costuri aferente datoriei publice provenind din finan˛„rile
rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate
de c„tre Guvern, prin Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, ori
de c„tre unit„˛ile administrativ-teritoriale, prin autorit„˛ile
administra˛iei publice locale, pentru o perioad„ determinat„;
j) subÓmprumut — finan˛are rambursabil„ angajat„ de
stat prin Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor ∫i transferat„
c„tre subÓmprumutat prin acordul de Ómprumut subsidiar;
k) subÓmprumutat — persoan„ juridic„ ce beneficiaz„ de
Ómprumuturi angajate de Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor
∫i a c„ror rambursare se asigur„ exclusiv din veniturile
proprii ale acesteia, f„r„ a afecta bugetul de stat, sau, Ón
cazul unit„˛ilor administrativ-teritoriale, se prevede ca
rambursarea s„ se fac„ din bugetele locale.
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CAPITOLUL II
Datoria public„ guvernamental„
ARTICOLUL 3

Obiectivele ∫i strategia de administrare a datoriei publice
guvernamentale

(1) Œn procesul de administrare a datoriei publice
guvernamentale, Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor are ca
obiectiv
asigurarea
necesit„˛ilor
de
finan˛are
guvernamental„ Ón condi˛iile minimiz„rii costurilor pe termen
lung ∫i limit„rii riscurilor implicate.
(2) Instrumentele utilizate de Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor Ón scopul atingerii obiectivelor privind
administrarea datoriei publice guvernamentale se stabilesc
prin norme emise Ón aplicarea prezentei ordonan˛e de
urgen˛„. La definirea instrumentelor de datorie se vor avea
Ón vedere reglement„rile Ón materie ale institu˛iilor europene
abilitate.
(3) Œn cazul opera˛iunilor de administrare a riscurilor
aferente
oliga˛iilor
de
natura
datoriei
publice
guvernamentale, Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor poate
Óncheia acorduri cu institu˛iile financiare, Ón vederea utiliz„rii
de instrumente specifice, care pot prevedea compensarea
bilatarel„ a obliga˛iilor rezultate Óntre p„r˛ile participante,
astfel Ónc‚t s„ rezulte periodic o singur„ obliga˛ie final„
net„ a uneia dintre p„r˛i, Ón conformitate cu legisla˛ia Ón
materie Ón vigoare ∫i Ón baza normelor emise Ón aplicarea
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(4) Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor elaboreaz„, cu
consultarea B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, strategia pe
termen mediu privind administrarea datoriei publice
guvernamentale, pe care o Ónainteaz„ spre aprobare
Guvernului ∫i spre informare Parlamentului Rom‚niei;
strategia este revizuibil„ anual sau ori de c‚te ori condi˛iile
de pia˛„ ∫i/sau necesit„˛ile de finan˛are o impun.
(5) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate Ón urma
efectu„rii opera˛iunilor de administrare a datoriei publice
guvernamentale, Ón conformitate cu prevederile alin. (1),
reprezint„ venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat
sau ale bugetului Trezoreriei Statului.
ARTICOLUL 4
Contractarea datoriei publice guvernamentale

(1) Guvernul este autorizat s„ angajeze Ón numele ∫i Ón
contul statului obliga˛ii de natura datoriei publice
guvernamentale numai prin Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor, Ón urm„toarele scopuri:
a) finan˛area deficitului bugetului de stat, finan˛area
temporar„ a deficitelor din anii preceden˛i ale bugetului
asigur„rilor sociale de stat, p‚n„ la alocarea de sume cu
aceast„ destina˛ie, finan˛area deficitelor temporare ale
bugetului de stat ∫i ale bugetului asigur„rilor sociale de
stat din exerci˛iul curent;
b) refinan˛area ∫i rambursarea anticipat„ a datoriei
publice guvernamentale;
c) men˛inerea Ón permanen˛„ a unui sold corespunz„tor
Ón contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, Ón conformitate cu
criteriile prev„zute Ón normele metodologice elaborate Ón
conformitate cu art. 12 alin. (1);
d) finan˛area pe baz„ de lege a unor programe/proiecte
sau a altor necesit„˛i prioritare
pentru economia
rom‚neasc„.
(2) Œn cazul alin. (1) lit. d), beneficiarii garan˛iilor de
stat, precum ∫i subÓmprumuta˛ii se stabilesc, pentru fiecare

caz Ón parte, prin lege, numai dup„ ob˛inerea avizului din
partea Comitetului Interministerial de Finan˛„ri, Garan˛ii ∫i
Asigur„ri.
(3) Autorit„˛ile administra˛iei publice centrale nu pot fi
beneficiari ai garan˛iilor de stat sau ai subÓmprumuturilor
acordate de c„tre Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor.
(4) Pe parcursul unui an, Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor contracteaz„ Ómprumuturi guvernamentale, pentru
scopurile precizate la alin. (1), independent de evolu˛ia
disponibilit„˛ilor existente Ón contul curent general al
Trezoreriei Statului ∫i de evolu˛ia veniturilor ∫i cheltuielilor
bugetului de stat Ón decursul acelui an.
(5) Finan˛„rile rambursabile contractate de la
organismele financiare interna˛ionale destinate finan˛„rii
deficitului bugetului de stat se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului.
(6) Modalitatea de aprobare a opera˛iunilor de
contractare a datoriei publice guvernamentale se stabile∫te
prin norme emise Ón aplicarea prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.
ARTICOLUL 5
Rambursarea datoriei publice guvernamentale

(1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale
reprezint„ o obliga˛ie a statului necondi˛ionat„ ∫i irevocabil„
de plat„ a capitalului, dob‚nzilor, comisioanelor ∫i a altor
costuri aferente finan˛„rilor rambursabile angajate sau
garantate. Cheltuielile privind serviciile prestate de agen˛iile
de rating pentru evaluarea riscului de ˛ar„, comisioanele,
dob‚nzile, valoarea discontului ∫i alte cheltuieli legate de
angajarea finan˛„rilor rambursabile Ón numele ∫i contul
statului vor fi pl„tite din bugetul de stat.
(2) Œn vederea pl„˛ii serviciului datoriei publice
guvernamentale, se acord„ autorizare bugetar„ permanent„
pentru efectuarea acestor cheltuieli.
(3) Sursele de plat„ pentru serviciul datoriei publice
guvernamentale sunt, dup„ caz, urm„toarele:
a) disponibilit„˛ile contului curent general al Trezoreriei
Statului;
b) finan˛„rile rambursabile angajate Ón numele statului
pentru refinan˛area datoriei publice guvernamentale;
c) cheltuielile prev„zute cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
de stat;
d) sumele Óncasate de Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor
de la subÓmprumuta˛i, Ón baza acordurilor Óncheiate cu
ace∫tia, cu respectarea condi˛iilor acordurilor prin care au
fost angajate finan˛„rile rambursabile;
e) sumele prev„zute Ón bugetele persoanelor juridice
care au contractat finan˛„ri rambursabile cu garan˛ia
statului;
f) fondul de risc constituit la Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor pentru situa˛iile Ón care garanta˛ii/subÓmprumuta˛ii
nu Ó∫i onoreaz„ obliga˛iile prev„zute Ón acordurile Óncheiate
cu Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor;
g) alte surse, Ón condi˛iile legii.
(4) Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, Ón baza conven˛iilor
Óncheiate cu Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, poate
ac˛iona ca agent al statului Ón rambursarea datoriei publice
guvernamentale contractate Ón alt„ moned„ dec‚t moneda
na˛ional„, precum ∫i Ón organizarea licita˛iilor de titluri de
stat pe pia˛a intern„.
(5) Pentru activit„˛ile derulate de c„tre Banca Na˛ional„
a Rom‚niei, Ón conformitate cu alin. (4), Ón calitate de
agent al statului pentru rambursarea datoriei publice
guvernamentale ∫i pentru plasarea c„tre ter˛i a emisiunilor
de titluri de stat, Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor este
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autorizat s„ pl„teasc„ comisioane din bugetul de stat, al
c„ror cuantum este stabilit prin conven˛ie Óntre cele dou„
p„r˛i.
ARTICOLUL 6
Fondul de risc pentru datoria public„ guvernamental„

(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg
din garan˛iile de stat, precum ∫i din subÓmprumuturi se
constituie fondul de risc.
(2) Nivelul comisionului la fondul de risc datorat de
unit„˛ile administrativ-teritoriale se stabile∫te la un nivel
inferior celui calculat Ón conformitate cu procedurile
prev„zute Ón normele metodologice emise Ón baza art. 12
alin. (1), prin ordin comun al ministrului economiei ∫i
finan˛elor ∫i al ministrului internelor ∫i reformei
administrative, dup„ consultarea prealabil„ a Comitetului
pentru finan˛e publice locale, Ónfiin˛at Ón temeiul Legii
nr. 273/2006 privind finan˛ele publice locale, cu complet„rile
ulterioare.
(3) Sursele fondului de risc sunt:
a) sumele Óncasate sub form„ de comisioane de la
subÓmprumuta˛i/garanta˛i de stat;
b) sumele Óncasate de la subÓmprumuta˛i/garanta˛i de
stat, reprezent‚nd rate de capital, dob‚nzi, comisioane ∫i
alte costuri aferente finan˛„rilor rambursabile garantate sau
subÓmprumutate de stat, pl„tite de Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor Ón numele garantatului ori al subÓmprumutatului;
c) dob‚nzi la disponibilit„˛ile aflate Ón contul fondului de
risc;
d) major„ri de Ónt‚rziere, la nivelul celor prev„zute
pentru neplata Ón termen a obliga˛iilor fiscale, aplicate
pentru neplata Ón termen de c„tre subÓmprumuta˛i sau
garanta˛i de stat a comisioanelor la fondul de risc ∫i,
respectiv, a ratelor scadente, a dob‚nzilor, a comisioanelor
∫i a altor costuri aferente finan˛„rii rambursabile;
e) sume recuperate conform legii;
f) fonduri alocate de la bugetul de stat Ón acest scop.
(4) Sumele aflate Ón fondul de risc sunt destinate
achit„rii obliga˛iilor aferente garan˛iilor de stat ∫i
subÓmprumuturilor, Ón cazul Ón care subÓmprumuta˛ii sau
garanta˛ii de stat nu dispun la scaden˛„ de resurse
financiare proprii pentru achitarea obliga˛iilor de plat„.
(5) Fondul de risc se gestioneaz„ de c„tre Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor, Ón condi˛iile legii, prin contul curent
general al Trezoreriei Statului, av‚ndu-se Ón vedere
siguran˛a, lichiditatea ∫i rentabilitatea fondurilor.
(6) Disponibilit„˛ile aflate Ón fondul de risc la sf‚r∫itul
anului se regularizeaz„ cu bugetul de stat Ón limita sumelor
alocate din acest buget. Disponibilit„˛ile r„mase Ón fondul
de risc la sf‚r∫itul anului dup„ regularizarea cu bugetul de
stat se reporteaz„ Ón anul urm„tor cu aceea∫i destina˛ie.
ARTICOLUL 7
Recuperarea sumelor pl„tite de Ministerul Economiei
∫i Finan˛elor Ón contul subÓmprumuta˛ilor
sau garanta˛ilor de stat

(1) Sumele pl„tite la scaden˛e de Ministerul Economiei
∫i Finan˛elor, Ón calitate de Ómprumutat sau garant, Ón
contul subÓmprumuta˛ilor sau garanta˛ilor de stat ca urmare
a lipsei disponibilit„˛ilor financiare ale acestora,
reprezent‚nd rate de capital, dob‚nzi, comisioane ∫i alte
costuri, comisioanele datorate ∫i neachitate la fondul de
risc de c„tre ace∫tia, precum ∫i major„rile de Ónt‚rziere
aferente acestor categorii de debite se recupereaz„
conform legisla˛iei Ón vigoare privind colectarea crean˛elor
fiscale de c„tre organele fiscale Ón a c„ror raz„ teritorial„
Ó∫i au domiciliul fiscal subÓmprumuta˛ii sau garanta˛ii de
stat, Ón baza Ónscrisurilor Óntocmite de direc˛iile de
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specialitate din cadrul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor,
prin care se individualizeaz„ sumele de recuperat ∫i care
constituie titluri executorii. Œn cazul Ón care instan˛ele
judec„tore∫ti s-au pronun˛at asupra acestor sume,
executarea silit„ se efectueaz„ Ón temeiul hot„r‚rii
judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile care, potrivit legii,
constituie titlu executoriu.
(2) Cu sumele recuperate Ón condi˛iile prezentului articol
se reÓntrege∫te disponibilul fondului de risc pentru datoria
public„ guvernamental„.
ARTICOLUL 8
Raportarea datoriei publice guvernamentale

Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor elaboreaz„ anual
raportul privind datoria public„ guvernamental„ ∫i Ól
transmite Guvernului spre aprobare. Forma aprobat„ a
raportului este transmis„ spre informare Parlamentului, dar
nu mai t‚rziu de data de 30 iulie a anului urm„tor celui
de raportare.
CAPITOLUL III
Sanc˛iuni
ARTICOLUL 9

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date
false, inexacte ori incomplete pentru primirea aprob„rilor
sau garan˛iilor necesare acord„rii finan˛„rilor rambursabile
prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, care are ca
rezultat ob˛inerea pe nedrept a acestor fonduri, constituie
infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 la 10
ani.
(2) Dac„ fapta prev„zut„ la alin. (1) a produs
consecin˛e deosebit de grave, pedeapsa este Ónchisoarea
de la 5 la 15 ani ∫i interzicerea exercit„rii unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepse∫te.
ARTICOLUL 10

(1) Schimbarea, f„r„ respectarea prevederilor legale, a
destina˛iei fondurilor provenite din finan˛„rile rambursabile
contractate direct sau garantate de stat ori de unit„˛ile
administrativ-teritoriale constituie infrac˛iune ∫i se
pedepse∫te cu Ónchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Dac„ fapta prev„zut„ la alin. (1) a produs
consecin˛e deosebit de grave, pedeapsa este Ónchisoarea
de la 5 la 15 ani ∫i interzicerea exercit„rii unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepse∫te.
ARTICOLUL 11

(1) Nerespectarea obliga˛iilor de raportare de c„tre
beneficiarii de Ómprumuturi care constituie datorie public„,
conform normelor emise Ón acest scop Ón aplicarea
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, constituie contraven˛ie ∫i
se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 5.000 la 15.000 lei.
(2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea amenzilor se
fac de c„tre organele fiscale Ómputernicite, Ón condi˛iile
legii.
(3) Dispozi˛iile alin. (1) ∫i (2) se completeaz„ cu
prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
ARTICOLUL 12

(1) La propunerea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor ∫i
a Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative,
Guvernul aprob„ norme metodologice de aplicare, Ón
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termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(2) Modalit„˛ile de Ónregistrare ∫i raportare a datoriei
publice se stabilesc prin normele metodologice prev„zute la
alin. (1).
ARTICOLUL 13

Pentru contractarea ∫i administrarea datoriei publice
locale se aplic„ prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finan˛ele publice locale, cu complet„rile ulterioare.
ARTICOLUL 14

(1) Œncep‚nd cu anul 2008, Ón bugetele ordonatorilor
principali de credite ai bugetului de stat, bugetului
asigur„rilor sociale de stat ∫i bugetului asigur„rilor pentru
∫omaj nu se mai aprob„ credite bugetare destinate pl„˛ii
ratelor de capital, dob‚nzilor, comisioanelor ∫i altor costuri
aferente Ómprumuturilor interne ∫i externe contractate de
c„tre ordonatorii de credite cu sau f„r„ garan˛ia statului ori
contractate de c„tre Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor ∫i
subÓmprumutate acestora.
(2) Fac excep˛ie de la prevederile alin. (1) obliga˛iile de
natura datoriei publice contractate pentru finan˛area
temporar„ a deficitelor din anii preceden˛i ale bugetului
asigur„rilor sociale de stat.
(3) Œn aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor asigur„ includerea Ón bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor —
Ac˛iuni generale, a fondurilor necesare efectu„rii pl„˛ii
serviciului datoriei publice aferente Ómprumuturilor externe ∫i
interne contractate de c„tre ordonatorii de credite cu
garan˛ia statului sau contractate de c„tre Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor ∫i subÓmprumutate acestora.
(4) Œncep‚nd cu anul 2008, nu se mai includ Ón
bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de
stat, bugetului asigur„rilor sociale de stat ∫i bugetului
asigur„rilor pentru ∫omaj sume alocate din Ómprumuturi
interne ∫i externe contractate de c„tre ordonatorii principali
de credite cu garan˛ia statului sau contractate de c„tre
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor ∫i subÓmprumutate
acestora.
(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor r„mase de
tras din Ómprumuturile prev„zute la alin. (4) vor fi cuprinse
Ón bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului
de stat, bugetului asigur„rilor sociale de stat ∫i bugetului
asigur„rilor pentru ∫omaj, Ón cadrul sumelor alocate de la
aceste bugete.
(6) Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor va efectua
tragerile din Ómprumuturile prev„zute la alin. (4) ∫i va utiliza
sumele respective pentru finan˛area deficitului bugetului de
stat ∫i pentru efectuarea pl„˛ilor externe Ón contul datoriei
publice guvernamentale.

(7) Obliga˛iile financiare rezultate din aplicarea
prevederilor prezentului articol se preiau de c„tre Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor pe baz„ de protocol de predarepreluare Óncheiat cu ordonatorii principali de credite ai
bugetelor respective care au astfel de obliga˛ii. Aceste
protocoale se vor Óncheia p‚n„ cel t‚rziu la data de
30 noiembrie 2007.
(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe
anul 2008, Ón vederea aplic„rii prevederilor prezentului
articol, se vor face de c„tre Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor Ón colaborare cu ordonatorii principali de credite
implica˛i Ón aplicarea acestor prevederi.
(9) P‚n„ la data de 1 octombrie 2007, acordurile de
Ómprumut contractate direct sau garantate de stat, precum
∫i actele normative de aprobare sau ratificare a acestora
se modific„ Ón mod corespunz„tor, Ón vederea aplic„rii
prevederilor prezentului articol. Œn cazul Ón care nu se
ob˛ine acordul finan˛atorilor externi, se aplic„ prevederile
din acordurile de Ómprumut Óncheiate cu ace∫tia ∫i din
actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor
Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
ARTICOLUL 15

(1) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de
urgen˛„ se abrog„ Legea datoriei publice nr. 313/2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 577
din 29 iunie 2004, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i
prevederile art. 77 alin. (1) lit. c) ∫i d), iar din alin. (2) —
normele de trimitere la alin. (1) lit. c) ∫i d) din Legea
nr. 273/2006 privind finan˛ele publice locale, cu complet„rile
ulterioare.
(2) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, norma de trimitere la art. 20 din Legea datoriei
publice nr. 313/2004 din cuprinsul art. 4 alin. (1) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 111/2006 privind
finan˛area unor proiecte de investi˛ii care necesit„ o
perioad„ mai lung„ de un an p‚n„ la finalizare, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.031 din
27 decembrie 2006, se consider„ trimitere la art. 3 din
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
(3) Procedurile de contractare a datoriei publice, aflate
Ón curs de desf„∫urare la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, se vor definitiva pe baza
prevederilor legale Ón vigoare la data ini˛ierii acestora, cu
respectarea prevederilor art. 14.
(4) Derularea Ómprumuturilor active la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se va face
conform procedurilor stabilite prin legisla˛ia aplicabil„ p‚n„
la acea dat„, cu excep˛ia situa˛iilor prev„zute la art. 14.
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