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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008, actualizată, 

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 

 

 

     Cu modificările şi completările ulterioare aduse de:  

- OUG nr. 43 din 16 aprilie 2008;  

- Rectificarea nr. 37 din 26 martie 2008;  

- OUG nr. 112 din 24 septembrie 2008;  

- Legea nr. 275 din 7 noiembrie 2008;  

- OUG nr. 186 din 25 noiembrie 2008;  

- OUG nr. 4 din 11 februarie 2009;  

- OUG nr. 34 din 11 aprilie 2009;  

- Legea nr. 215 din 2 iunie 2009;  

- OUG nr. 80 din 8 septembrie 2010;  

- OUG nr. 96 din 28 octombrie 2010;  

- OUG nr. 4 din 2 februarie 2011; 

- OG nr. 26 din 21 august 2013; 

 

 

 

    CAP. I 

    Reglementări privind cheltuielile publice 

 

    SECŢIUNEA 1 

    Dispoziţii generale 

 

    ART. 1 

    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia prevederilor art. 15, se aplică 

autorităţilor şi instituţiilor publice a căror finanţare se asigură astfel: 

    a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 

fondurilor speciale, după caz; 

    b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; 

    c) integral din venituri proprii. 

 

    SECŢIUNEA a 2-a 

    Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008 

 

    ART. 2 

    (1) Autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 li se interzice achiziţionarea de 

mobilier, aparatură electrocasnică, aparate de telecomunicaţii pentru birouri, astfel cum sunt 

clasificate în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, precum şi imobile, 

autoturisme, aparate de aer condiţionat şi aparate audiovideo. 

    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) achiziţiile pentru: 

    a) autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate în anii 2007 şi 2008, numai dacă acestea 

nu provin din restructurarea altor instituţii publice, deja existente, şi cele care se mută în sedii 

noi, precum şi cele din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare; 
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    b) proiectele finanţate din împrumuturi interne şi externe, din bugetul propriu al 

ordonatorului principal de credite pentru liniile de asistenţă ale programelor operaţionale 

finanţate din fonduri structurale, proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile şi din 

fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări; 

    c) imobilele şi dotarea spaţiilor de învăţământ din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat; 

    c^1) imobilele care intră sub incidenţa art. 4 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, şi imobilele care se achiziţionează în vederea 

păstrării patrimoniului cultural naţional; 

    d) dotarea spaţiilor de învăţământ, a căminelor şi cantinelor instituţiilor de învăţământ 

superior de stat, achiziţionate din fonduri provenite din venituri proprii şi în completare de la 

bugetul de stat; 

    e) creşe, grădiniţe, unităţi sanitare publice, unităţi de asistenţă medico-socială, unităţi de 

asistenţă socială, căminele şi cantinele pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat; 

    f) obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune în anul 2008, cu condiţia ca în devizul 

general al lucrării acestea să fi fost prevăzute ca primă dotare; 

    g) organizarea şi desfăşurarea Summitului NATO, alegerile locale şi parlamentare şi pentru 

participarea României la Expoziţia Internaţională 2008 «Apă şi dezvoltare durabilă», 

Zaragoza, Spania, şi pentru Camera Deputaţilor; 

    h) imobilele revendicate, precum şi imobilele în care se vor muta autorităţile şi instituţiile 

publice în vederea retrocedării imobilelor revendicate; 

    i) dotarea spaţiilor destinate desfăşurării activităţilor finanţate integral din venituri proprii; 

    j) autoturismele de transport blindate şi neblindate şi alte autoturisme de teren cu destinaţie 

militară. 

    k) contractele de cercetare-dezvoltare încheiate pentru realizarea 

programelor/proiectelor/temelor de cercetare finanţate din fonduri publice, potrivit Ordonanţei 

Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

    l) dotarea cu mobilier expoziţional şi de prezentare, rafturi şi dulapuri pentru arhivă; 

    m) sisteme de control al accesului, sisteme de avertizare şi protecţie la incendiu, sisteme de 

supraveghere video, sisteme de protecţie şi alarmare antiefracţie; 

    n) bunurile necesare dotării şi funcţionării consulatelor din cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

    o) autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, care potrivit legii 

au competenţa de a-şi aproba bugetele proprii; 

    p) aparatură audiovideo pentru activitatea specifică de producţie artistică teatrală, muzicală 

şi cinematografică. 

    (3) Achiziţiile publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii 

procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja 

până la acea dată spre publicare anunţul sau invitaţia de participare. 

 

    SECŢIUNEA a 3-a 

    Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite 

 

    ART. 3 

   (1) În structura şi volumul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor 

pentru şomaj şi în anexele la acestea aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele 

modificări: 
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---------------------  

    ART. 4 

    (1) În structura bugetului de stat şi bugetelor ordonatorilor principali de credite aprobate pe 

anul 2008 se efectuează următoarele modificări: 

---------------------- 

    SECŢIUNEA a 4-a 

    Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice 

 

    ART. 5 

    (1) Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral 

din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din 

venituri proprii şi subvenţii acordate de la aceste bugete şi integral din venituri proprii vor 

depune centralizat la Ministerul Finanţelor Publice, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare 

inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, situaţii privind monitorizarea derulării 

programului de investiţii publice. 

    (2) Ordonatorii principali de credite vor raporta lunar situaţiile prevăzute la alin. (1) 

detaliate în structura stabilită şi aprobată prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. 

    ART. 6 

    (1) Beneficiarii de împrumuturi contractate cu garanţia statului sau contractate de 

Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate, a căror rambursare se efectuează 

integral sau parţial de la bugetul de stat, au obligaţia să transmită în scris Ministerului 

Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, în două zile 

lucrătoare după efectuarea tragerilor din împrumut, respectiv a efectuării cheltuielilor aferente 

acestora, următoarele informaţii: 

    a) beneficiarul; 

    b) anul contractării; 

    c) destinaţia creditului; 

    d) valoarea creditului; 

    e) data efectuării tragerii/plăţii; 

    f) tragerea/plata în valuta de contract; 

    g) echivalentul în lei la data înregistrării în contabilitate. 

    (2) Pentru împrumuturile contractate de la instituţiile financiare internaţionale, beneficiarii 

acestora raportează şi cheltuiala efectivă care se înregistrează la/grevează bugetul de stat. 

    ART. 7 

    (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de 

stat şi ai bugetelor fondurilor speciale au obligaţia de a raporta lunar execuţia centralizată a 

bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în 

subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii şi, respectiv, a Fondului pentru mediu. 

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi instituţiilor publice autonome prevăzute la art. 1 alin. 

(2) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. 

    (3) Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a raporta lunar execuţia cheltuielilor 

din finanţările rambursabile externe şi interne, precum şi execuţia veniturilor şi cheltuielilor 

evidenţiate în afara bugetului local. 

    (4) Modul de raportare şi termenele la care se depun raportările prevăzute la alin. (1)-(3) se 

stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. 
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    ART. 8 

    (1) Sumele provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, care se restituie în 

condiţiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidenţiază în execuţie la o poziţie 

distinctă de cheltuieli bugetare. 

    (2) Modul de reflectare în execuţie a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al 

ministrului economiei şi finanţelor. 

    (3) Sumele aferente finanţării de la bugetul de stat în anii precedenţi, încasate în anul 2007, 

se reflectă în execuţia bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale la 

data de 31 decembrie 2007, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2). 

    (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se restituie la bugetul de stat în 

anii bugetari următori celui în care au fost acordate, se evidenţiază la o poziţie distinctă de 

venituri ale bugetului de stat. 

    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(4), sumele reprezentând garanţiile care se 

recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor 

Externe pentru contracte de închiriere privind spaţiile de lucru şi locuinţele de serviciu din 

cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din 

străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe şi pot fi 

utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata 

garanţiilor din contul de disponibil se fac în limita soldului acestuia. 

    (6) Soldul contului de disponibil rămas neutilizat la sfârşitul anului se va restitui la bugetul 

de stat, la titlul de cheltuieli bugetare 85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 

anul curent», până la data de 15 ianuarie a anului următor. 

    ART. 9 

    (1) Operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat 

şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a 

anului următor vor proceda la declararea acestora la organul fiscal competent până la data de 

25 februarie. Modelul şi conţinutul declaraţiei vor fi aprobate prin ordin al ministrului 

economiei şi finanţelor. 

    (2) Pentru anul 2007, data până la care se poate efectua declaraţia prevăzută la alin. (1) este 

30 aprilie 2008. 

    (3) Debitelor rezultate din nerestituirea către bugetul de stat a transferurilor şi subvenţiilor, 

precum şi din sumele stabilite suplimentar de organele de control competente li se aplică 

reglementările legale în vigoare referitoare la colectarea creanţelor fiscale. 

    ART. 10 

    (1) Pentru efectuarea plăţii ajutoarelor sociale, a drepturilor asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap, precum şi a altor drepturi de natură socială care se acordă de la 

bugetul de stat prin bugetele locale, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale 

prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în format electronic şi pe suport hârtie, 

lista cu titularii acestor drepturi. 

    (2) Categoriile de drepturi de natură socială prevăzute de lege, pentru care se întocmesc 

situaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi modul de raportare se stabilesc prin ordin comun al 

ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse. 

    ART. 11 

    (1) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, se stabilesc limite 

anuale pentru finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-

teritoriale şi pentru tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care 

urmează a fi contractate. 
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    (2) La stabilirea limitelor prevăzute la alin. (1) nu se includ finanţările rambursabile pentru 

prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la 

Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în programul HIPERB, şi tragerile din aceste 

finanţări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-

teritoriale. 

    (3) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza prevederilor art. 61 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile 

administrativ-teritoriale, precum şi tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile 

contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua plăţi, cu 

încadrarea în limitele anuale prevăzute la alin. (1). 

    (4) În situaţia în care în cursul exerciţiului financiar comisia prevăzută la alin. (3) a emis 

autorizări pentru efectuarea de trageri din finanţările rambursabile contractate sau care 

urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, a căror valoare 

însumată reprezintă cel puţin 80% din limita anuală pentru trageri stabilită în condiţiile alin. 

(1), aceasta autorizează efectuarea de trageri cu parcurgerea succesivă a următoarelor etape: 

    a) maximum 10 milioane lei pentru fiecare cerere de tragere din împrumuturile contractate 

de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale; 

    b) în cazul cererilor de tragere din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale a căror valoare depăşeşte suma de 10 milioane lei, pentru valoarea 

care depăşeşte această sumă se aplică principiul pro rata la suma rămasă disponibilă după 

autorizarea efectuării de trageri, prevăzută la lit. a); 

    c) în cazul în care după autorizarea efectuării de trageri, prevăzută la lit. b), rezultă 

diferenţe, până la acoperirea integrală a cererilor de trageri ale unităţilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale, diferenţele se autorizează pentru a fi efectuate în anul următor, cu 

încadrarea în limita anuală; 

    d) în cazul finanţărilor rambursabile care urmează a fi contractate, tragerile se autorizează 

pentru a fi efectuate începând cu anul următor, cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile 

legii. Dacă suma rămasă disponibilă din limita anuală aferentă unui exerciţiu financiar este 

depăşită de valoarea însumată a cererilor de trageri pentru anul respectiv, se aplică principiul 

pro rata, iar diferenţele se autorizează pentru a fi efectuate în anul următor. 

    ART. 12 

    (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale şi ordonatorii de credite din 

subordine au obligaţia de a lua măsuri pentru eşalonarea lunară a plăţilor de casă efectuate din 

conturile de cheltuieli bugetare, astfel încât plăţile aferente unei luni să nu depăşească dublul 

mediei lunare a creditelor bugetare anuale aprobate în bugetele acestora. 

    (2) În cazuri justificate, din bugetele unităţilor administrativteritoriale sau din bugetele 

instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral din bugetul local, după caz, pot fi dispuse 

plăţi lunare peste limita maximă prevăzută la alin. (1), pe baza notelor de fundamentare 

aprobate de ordonatorii de credite, care se prezintă unităţilor Trezoreriei Statului. 

    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor va elabora 

norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului. 
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    SECŢIUNEA a 5-a 

    Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri şi cheltuieli 

 

    ART. 13 

    Proiectele bugetelor instituţiilor şi autorităţilor publice autonome, ale bugetelor instituţiilor 

publice finanţate integral din venituri proprii, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat 

şi bugetele fondurilor speciale, după caz, întocmite pentru anul bugetar pentru care se 

elaborează proiectul de buget şi pentru următorii 3 ani, se transmit Ministerului Economiei şi 

Finanţelor până la data de 15 iulie a fiecărui an, astfel: 

    a) proiectele bugetelor instituţiilor şi autorităţilor publice autonome, avizate de organele de 

conducere ale acestora; 

    b) proiectele bugetelor autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri 

proprii, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, 

odată cu proiectele bugetelor ale ordonatorilor principali de credite în subordinea sau în 

coordonarea cărora funcţionează, indiferent dacă se aprobă sau nu în anexe distincte la 

bugetele acestora. 

    ART. 14 

    (1) Dacă bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 13 nu au fost aprobate până la 

începerea anului bugetar, ordonatorul de credite îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul 

anului precedent. 

    (2) Limitele lunare de cheltuieli ce se stabilesc conform prevederilor alin. (1) nu pot depăşi, 

de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, 

temeinic justificate de către ordonatorul de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în 

proiectul de buget, în cazul în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. 

    ART. 15 

    (1)  -  (2)  - abrogate  

    (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli privind activitatea de privatizare ale instituţiilor 

publice implicate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor 

Publice. 

    (4)   -  abrogat 

    (5) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare se 

aprobă potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică 

şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

    ART. 16 

    Ordonatorii principali de credite care au în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor 

autorităţi şi instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi operatori 

economici au obligaţia de a verifica şi controla dacă nivelul cheltuielilor înscrise în bugetele 

de venituri şi cheltuieli ale acestora respectă politicile publice în domeniul cheltuielilor 

publice. 

 

    CAP. II 

    Modificarea unor acte normative 

 

    ART. 17 – ART. 22  

 - textele se regăsesc în actele normative modificate - 
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    CAP. III 

    Dispoziţii finale 

 

    ART. 23 

    Pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi 

de subordonare, plata premiului anual aferent anului bugetar încheiat la 31 decembrie se 

efectuează din prevederile bugetare ale anului următor, începând cu luna ianuarie. 

    ART. 24 

    (1) Ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice 

centrale, indiferent de modul de finanţare, acordă tichete cadou, în baza Legii nr. 193/2006 

privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare, în cadrul 

limitei fondurilor care se aprobă prin bugetul propriu. 

    (2) Ordonatorii de credite ai bugetelor locale şi ai instituţiilor şi serviciilor publice de 

subordonare locală pot acorda tichete cadou, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare, din bugetele acestora, în limita veniturilor proprii încasate. 

    ART. 25 

    Ordonatorii principali de credite sunt abilitaţi să introducă în structura bugetelor proprii şi 

ale instituţiilor din subordine subdiviziuni bugetare de la care urmează să fie puse în plată 

sentinţele judecătoreşti, asigurând fondurile necesare prin redistribuiri de sume, pe tot 

parcursul anului, şi comunicând Ministerului Economiei şi Finanţelor în termen de 5 zile 

operarea acestor modificări. 

    ART. 26 

    Programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, finanţate de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului pentru Întreprinderi Mici 

şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, vor fi derulate direct, prin intermediul 

oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie sau prin intermediul 

organizaţiilor ori al instituţiilor de drept privat. 

    ART. 27 

    Ministerul Economiei şi Finanţelor este abilitat să blocheze deschiderile de credite bugetare 

pentru ordonatorii principali de credite sau, după caz, să blocheze conturile de disponibilităţi 

deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în cazul în care nu sunt respectate termenele 

prevăzute la art. 5-7. 

 

    CAP. IV 

    Abrogarea unor dispoziţii legale 

 

    ART. 28 

    Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: 

    a) alineatul (2) al articolului 38 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 

din 23 mai 2005, cu modificările ulterioare; 

    b) Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare. 

 

 

----------------------------------------- 


