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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

privind modificarea şi completarea Ordonanţei nr.22/2002 privind executarea 

obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.- Ordonanţa nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată 

ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 01 februarie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatele (1) şi (2) se introduce un nou alineat, 
alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Instituţia debitoare este obligată ca, în termen de 2 luni, să facă 

demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată.”

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, art.l\ după cum 

urmează:’^
„Art.l^- (1) Neîndeplinirea obligaţiilor de plată în condiţiile şi termenul 

prevăzute de art.(l), poate determina executarea silită potrivit Codului de procedură 

civilă, la cererea creditorului.
(2) Executarea silită încuviinţată de instanţa de executare, va începe 

prin emiterea unei somaţii de plată şi prin urmărirea sumelor aprobate în bugetele 

instituţiilor debitoare, cu destinaţia creanţei stabilite prin titlul executoriu, în 

condiţiile art. (î).”
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3. Articolul 2 se modifică şi se completează după cum urmează:
„Art.2 - (1) Dacă executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu poate 

continua din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca, în termen de 

o lună să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată.
(2) Termenul curge de la data la care instituţia debitoare a primit 

somaţia de plată comunicată de organul de executare, la cererea creditorului şi 
suspendă cursul prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită.”

4. Articolul 3 se modifică, se completează şi va avea următorul cuprins:
A

„Art.3 - (1) In cazul în care instituţiile debitoare nu îşi îndeplinesc obligaţia 

de plată în termenul prevăzut la art.2, creditorul va putea solicita continuarea 

executării silite potrivit Codului de procedură civilă şi/sau potrivit altor dispoziţii 
legale aplicabile în materie.

(2) La solicitarea organului de executare, instituţia debitoare, prin 

ordonatorul principal de credite bugetare, are obligaţia de a prezenta lista bunurilor şi 
a veniturilor urmăribile.”

5. Alineatul (2) de la articolul 6 se modifică după cum urmează:
„Art.6 - (2) în cazurile în care obligaţia de plată este stabilită prin hotărâre 

judecătorească definitivă, instituţia debitoare poate solicita instanţei care a dat această 

hotărâre luarea măsurilor prevăzute la alin. (1), care se aplică în mod corespunzător.”

6. Articolul 7 se modifică, se completează şi va avea următorul cuprins:
„Art.7- (1) Cererile, indiferent de natura lor, formulate de instituţiile şi 

autorităţile publice în cadrul procedurii de executare silită a creanţelor stabilite prin 

titluri executorii în sarcina acestora sunt scutite de plata taxelor de timbru şi a 

sumelor stabilite cu titlu de cauţiune.
(2) Cererile de încuviinţare a executării formulate împotriva 

instituţiilor şi autorităţilor publice sunt scutite de plata taxei de timbru.”
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a lll-a din Constituţia României, 
republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI 

Anca Dana Dragu


