
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
EMITENT:     GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009  
 
    Având în vedere faptul că finalizarea programelor de reabilitare/construcţie a drumurilor de 
interes naţional în termenele stabilite prin contractele de execuţie de lucrări este condiţionată de 
predarea terenurilor necesare execuţiei lucrărilor către constructorii angajaţi, iar parcurgerea 
procedurilor de obţinere a avizelor necesare produce întârzieri majore în derularea execuţiei 
lucrărilor, ceea ce conduce la imposibilitatea respectării datelor-limită de tragere specificate în 
acordurile de împrumut şi generează penalităţi pentru întârzierea majoră a execuţiei lucrărilor faţă 
de termenele prevăzute în acordurile de împrumut, 
    în considerarea necesităţii de a adopta de urgenţă o serie de măsuri necesare accelerării 
execuţiei lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional declarate de utilitate publică şi 
care fac obiectul unor investiţii prioritare cu finanţare externă şi finanţare de la bugetul de stat, 
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
    ART. I 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
    1. La articolul 256, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1) - (1^4), cu 
următorul cuprins: 
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contestaţiile referitoare la procedurile de 
atribuire de lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional se formulează în 
condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    (1^2) Cererile de chemare în judecată formulate în temeiul alin. (1^1) sunt de competenţa 
Curţii de Apel Bucureşti şi se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor. 
    (1^3) Dacă din motive temeinice părţile nu sunt în măsură să îşi exercite apărările, instanţa va 
putea să acorde, în mod excepţional, un singur termen în cunoştinţă, de amânare a cauzei, de cel 
mult 5 zile, pentru aceste motive. 
    (1^4) Instanţa este obligată să pronunţe hotărârea în termen de 3 zile de la închiderea 
dezbaterilor şi să comunice părţilor hotărârea în cel mult 5 zile de la pronunţare." 
    2. La articolul 266, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "Art. 266. - (1) Cu excepţia contestaţiilor prevăzute la art. 256 alin. (1^1), consiliul este 
competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de 
încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291." 
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                        PRIM-MINISTRU 
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                          EMIL BOC 
 
                       Contrasemnează: 
                       -------------- 
            Ministrul transporturilor şi infrastructurii, 
                     Radu Mircea Berceanu 
 
            Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei, 
                        Vasile Blaga 
 
              Ministrul administraţiei şi internelor, 
                        Gabriel Oprea 
 
                 Ministrul finanţelor publice, 
                        Gheorghe Pogea 
 
    Bucureşti, 30 decembrie 2008. 
    Nr. 228. 
 
                           ------- 
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