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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 64 din 27 iunie 2007 
PRIVIND DATORIA PUBLICĂ, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

- EXTRAS - 
 

 
    ART. 1 
    Obiectul 
    Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul general şi principiile administrării 
datoriei publice. 
     
    ART. 2 
    Definiţii 
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
    ... 
    c) datorie publică - totalitatea obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale şi 
locale; 
    ... 
    e) datorie publică locală - totalitatea obligaţiilor unităţilor administrativ-teritoriale, la un 
moment dat, provenind din finanţările rambursabile angajate pe baze contractuale sau 
garantate de către autorităţile administraţiei publice locale, conform dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
completările ulterioare; 
    f) fond de risc - fondul constituit la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale de către autorităţile administraţiei publice locale, din 
comisioanele încasate de la subîmprumutaţi/garantaţi de Guvern, respectiv de la 
garantaţii de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din alte surse 
prevăzute de lege; 
    g) garantat - persoana juridică pentru care se prevede ca rambursarea finanţării 
garantate de stat să se facă din veniturile proprii, fără a afecta bugetul de stat, sau, în 
cazul garanţiilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea 
să se facă din bugetele locale, precum şi din veniturile operatorilor economici şi ale 
serviciilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale care beneficiază de 
garanţiile acordate de către acestea, pentru care se prevede ca rambursarea să se facă 
din surse proprii; 
    h) garanţie - angajamentul asumat în numele şi în contul statului de către Guvern, prin 
Ministerul Economiei şi Finanţelor, sau de către unităţile administrativ-teritoriale, prin 
autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de garant, de a plăti la scadenţă 
obligaţiile neonorate ale garantatului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; 
    i) serviciul datoriei publice - totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, 
comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice provenind din finanţările rambursabile 
angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Economiei 
şi Finanţelor, ori de către unităţile administrativ-teritoriale, prin autorităţile administraţiei 
publice locale, pentru o perioadă determinată; 
     ... 
 
    ART. 9 
    (1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete 
pentru primirea aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor rambursabile 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept a 
acestor fonduri, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. 
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    (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa 
este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 
    (3) Tentativa se pedepseşte. 
     
    ART. 10 
    (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor provenite 
din finanţările rambursabile contractate direct sau garantate de stat ori de unităţile 
administrativ-teritoriale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 
la 5 ani. 
    (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa 
este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 
    (3) Tentativa se pedepseşte. 
     
    ART. 11 
    (1) Nerespectarea obligaţiilor de raportare de către beneficiarii de împrumuturi 
care constituie datorie publică, conform normelor emise în acest scop în aplicarea 
prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. 
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către organele fiscale 
împuternicite, în condiţiile legii. 
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
    ART. 12 
    (1) La propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, Guvernul aprobă norme metodologice de aplicare, în termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
    (2) Modalităţile de înregistrare şi raportare a datoriei publice se stabilesc prin normele 
metodologice prevăzute la alin. (1). 
     
    ART. 13 
    Pentru contractarea şi administrarea datoriei publice locale se aplică prevederile Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările ulterioare. 
    ... 
    ART. 15 
    (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea 
datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 
din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 77 alin. (1) lit. c) şi 
d), iar din alin. (2) - normele de trimitere la alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu completările ulterioare. 
    ... 


