
PARLAMENTUL ROMANIEI

Lege nr. 118 din 27 mai 2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile
pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte

comerciale

Publicat in Monitorul Oficial nr. 410 din 2 iunie 2008 (M. Of. nr. 410/2008)

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind

masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, cu urmatoarele
modificari si completari:
1. La articolul 1, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. autoritate contractanta reprezinta:
a) oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica - care actioneaza la nivel central

ori la nivel regional sau local;
b) oricare organism de drept public, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate

juridica care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau
industrial, si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
- este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de

catre un alt organism de drept public;
- se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la

lit. a), sau unui alt organism de drept public;
- in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de

jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta, astfel cum este
definita la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;
c) orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau

b);
d) oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII

sectiunea 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii
respectivelor activitati;
e) oricare subiect de drept, altul decat cele prevazute la lit. a)-d), care desfasoara una sau mai multe

dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in
baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k) din ordonanta
mentionata, acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica
sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati."
2. La articolul 3, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Creanta produce dobanzi dupa cum urmeaza:".
3. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care rata dobanzii nu este stabilita prin contract, se va aplica rata dobanzii de referinta

stabilita de Banca Nationala a Romaniei. Rata de referinta stabilita pentru prima luna a semestrului se
aplica in urmatoarele 6 luni."
4. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul

cuprins:
"(3) Cererea privind creanta de plata a pretului rezultand dintr-un contract de achizitie publica, de

concesiune de lucrari publice sau de servicii se depune la instanta de contencios administrativ competenta,
care va aplica pentru solutionarea cauzei prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(4) Judecatorul verifica din oficiu competenta instantei, procedand conform legii."
5. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Procedura prevazuta la art. 5-8 si la art. 10 nu va depasi 90 de zile de la data introducerii

cererii creditorului.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) nu include perioadele de intarziere ce sunt in culpa creditorului."



6. La articolul 13, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Impotriva ordonantei de plata debitorul poate formula cerere in anulare, in termen de 10

zile de la data comunicarii acesteia.
(2) Cererea in anulare se solutioneaza de catre instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in

prima instanta."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si aleart.

76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
         BOGDAN OLTEANU                                      NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 27 mai 2008.
Nr. 118.


