
Parlamentul  României 
 

 
 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti  08.04.1998 
Nr.XVIII/2/584 

 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR  
 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 54/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 
privind amortizarea capitalului mobilizat în active corporale şi necorporale cu care comisia 
noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. 224 din 2 septembrie 1997. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 
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Parlamentul  României 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti  08.04.1998 
Nr. 584 

 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 
 
 

In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
54/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
mobilizat în active corporale şi necorporale în şedinţa din 08 aprilie 1998, propunem ca acesta 
să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1.  
 

“Articol unic – Ordonanţa 
Guvernului nr. 54/1997 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 15/1194 privind 
amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale 
şi necorporale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 225 din 30 august 
1997, se aprobă cu 
următoarele modificări şi 
completări:” 
 
 

Pentru respectarea 
tehnicii legislative.

2. Art. I pct. 3 
Art. 3 alin. 2 lit. a) va avea 
următorul cuprins: 

Domnul deputat Remeş Traian 
Decebal, Grupul Parlamentar 
PNL,  propune  modificarea 

Pentru precizarea 
că actualizarea se 
efectuează anual. 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 54/1997 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 
 privind amortizarea capitalului mobilizat în  

active corporale şi necorporale 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
  

“a) are o valoare de intrare mai 
mare decât limita stabilită prin 
hotărâre a Guvernului. Această 
valoare va fi actualizată 
periodic în funcţie de indicele 
de infalţie” 
 

textului astfel: 
“a) are o valoare de intrare mai 
mare decât limita stabilită prin 
hotărâre a Guvernului. Această 
valoare poate fi actualizată 
anual în funcţie de indicele de 
infalţie” 

 

3. Art. I pct. 6 Art. 4 se 
completează cu litera d) care va 
avea următorul cuprins: 
“d) investiţiile efectuate la 
mijloacele fixe, în scopul 
îmbunătăţirii parametrilor 
tehnici iniţiali.” 
 

Comisia a propus completarea 
textului lit. d), după cum 
urmează: 
“d) investiţiile efectuate la 
mijloacele fixe, în scopul 
îmbunătăţirii parametrilor 
tehnici iniţiali, prin majorarea 
valorii de intrare a mijlocului 
fix.” 
 
 

Pentru a se scoate 
în evidenţă efectul 
îmbunătăţirilor 
asupra valorii 
mijlocului fix. 

4. Art. I pct. 7 Art. 5 va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 5 - Sunt considerate active 
corporale, dar nu se supun 
amortizării: mijloacele fixe 
aparţinând proprietăţii publice, 
lacurile, bălţile, iazurile, care nu 
sunt rezultatul unei investiţii, 
precum şi terenurile, inclusiv 
cele împădurite.” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel:  
“Art. 5 - Sunt considerate active 
corporale, dar nu se supun 
amortizării: mijloacele fixe 
aflate în proprietătea publică, 
lacurile, bălţile, iazurile, care nu 
sunt rezultatul unei investiţii, 
precum şi terenurile, inclusiv 
cele împădurite.” 
 
 

Pentru acurateţea 
textului. 

5. Art. I pct. 13 Art. 10 lit. b) va 
avea următorul cuprins: 
 
 
“b) costul de achiziţie pentru 
mijloacele fixe procurate cu titlu 
oneros;” 
 
 

Domnul deputat Remeş Traian 
Decebal, Grupul Parlamentar 
PNL, propune modificarea 
textului astfel: 
“b) cheltuielile de achiziuţie 
pentru mijloacele fixe procurate 
cu titlu oneros;” 

Pentru respectarea 
terminologiei 
consacrate în 
materia respectivă.
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
6. Art. I pct. 14 Art. 10 lit. d) va 

avea următorul cuprins: 
 
 
“d) valoarea actuală, pentru 
mijloacele fixe dobândite cu 
titlul gratuit, estimată la 
înscrierea lor în activ pe baza 
propunerilor făcute de 
specialişti şi cu aprobarea 
consiliului de administraţie al 
agentului economic, a 
responsabilului cu gestiunea 
patrimoniului, în cazul 
persoanelor juridice fără scop 
lucrativ, sau a ordonatorului de 
credite bugetare la instituţiile 
publice;” 
 
 

Domnul deputat Remeş Traian 
Decebal, Grupul Parlamentar 
PNL, propune reformularea 
textului astfel: 
“d) valoarea actuală, pentru 
mijloacele fixe dobândite cu 
titlul gratuit, estimată la 
înscrierea lor în activ pe baza 
raportului întocmit de experţi 
şi cu aprobarea consiliului de 
administraţie al agentului 
economic, a responsabilului cu 
gestiunea patrimoniului, în cazul 
persoanelor juridice fără scop 
lucrativ, sau a ordonatorului de 
credite bugetare la instituţiile 
publice;” 

Modificarea 
textului este 
necesară în 
vederea precizării 
documentului pe 
baza căruia se va 
face înscrierea în 
activ. 

7. Art. I pct. 20 Art. 16 alin. 1 va 
avea următorul cuprins: 
“Art. 16 - În situaţii justificate, 
agenţii economici sunt scutiţi de 
la calculul amortizării, cu avizul 
organului teritorial al 
Ministerului Finanţelor, 
prentru următoarele active 
corporale:” 

Comisia propune modificarea 
textului astfel:  
“Art. 16 - În situaţii justificate, 
agenţii economici sunt scutiţi de 
la calculul amortizării, cu avizul 
Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice şi Controlului 
Financiar de Stat, prentru 
următoarele active corporale:” 

Avizul îl poate da 
numai DGFPCFS 
aşa cum este 
stabilit şi în alte 
acte normative. Se 
evită astfel 
eventualele 
interpretări eronate 
în aplicarea legii. 
 
 

8. Art. I pct. 20  Art. 16 lit. b) 
 
“b) mijloacele fixe din cadrul 
obiectivelor economice trecute 
în conservare pe o durată mai 
mare de 30 zile;” 

Comisia propune modificarea 
textului astfel:  
“b) mijloacele fixe din din 
patrimoniul agenţilor 
economici economice trecute în 
conservare pe o durată mai mare 
de 30 zile;” 
 
 

În vederea 
respectării 
terminologiei 
consacrate. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

9. Art. I pct. 25 Art. 20 alin. 1 va 
avea următorul cuprins: 
 
 
“Art. 20 - Componentele de 
aprobare a utilizării regimului de 
amortizare liniară sau degresivă 
revin consiliului de administraţie 
a agentului economic, respectiv 
responsabilului cu gestiunea 
patrimoniului, în cazul 
persoanelor juridice fără scop 
lucrativ definite la art. 1 alin. 3.” 
 
 

Comisia propune înlocuirea 
cuvântului “componentele” cu 
“competenţele” textul devenind 
astfel: 
“Art. 20 - Competenţele de 
aprobare a utilizării regimului de 
amortizare liniară sau degresivă 
revin consiliului de administraţie 
a agentului economic, respectiv 
responsabilului cu gestiunea 
patrimoniului, în cazul 
persoanelor juridice fără scop 
lucrativ definite la art. 1 alin. 3.” 

Pentru corectarea 
greşelii de 
dactilografiere. 

10. Art. I pct. 25 Art. 20 alin. 2 
 
 
 
 
 
“Utilizarea regimului de 
amortizare accelerată, se aprobă 
de către organul teritorial al 
Ministerului Finanţelor, la 
propunerea consiliului de 
administraţie al agentului 
economic sau a responsabilului 
cu gestiunea patrimoniului.” 

Comisia propune înlocuirea 
sintagmei “organul teritorial al 
Ministerului Finanţelor” cu 
“Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice şi Controlului Financiar 
de Stat” textul devenind astfel: 
“Utilizarea regimului de 
amortizare accelerată, se aprobă 
de către Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice şi 
Controlului Financiar de Stat, 
la propunerea consiliului de 
administraţie al agentului 
economic sau a responsabilului 
cu gestiunea patrimoniului.” 
 
 

Corelare cu 
prevederile art. 16 
cu amendamentul 
adus în prezentul 
raport  (nr.crt. 7) 

11. Art. I pct. 27 Art. 22 alin. 2 va 
avea următorul cuprins: 
 
 
“Instituţiile publice au obligaţia 
evidenţierii în contabilitate, în 
conturi distincte, a mijloacelor 
fixe şi a sumelor rezultate din 
dezmembrarea şi valorificarea 

Domnii deputaţi Florian Bercea 
şi Ana Gheorghe, Grupul 
Parlamentar PDSR, propun 
reformularea textului astfel: 
“Instituţiile publice au obligaţia 
evidenţierii în contabilitate, în 
conturi distincte, a mijloacelor 
fixe şi a sumelor rezultate din 
dezmembrarea şi valorificarea 

Pentru claritatea 
exprimării. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 mijloacelor fixe scoase din 
funcţiune.” 

 prin scoaterea din funcţiune a 
acestora.” 
 
 

 

12. Art. I pct. 31 Art. 25 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
“Art. 25 - La scoaterea din 
funcţiune a mijloacelor fixe care 
nu au fost complet amortizate, 
agenţii economici, precum şi 
persoanele juridice fără scop 
lucrativ vor proceda în 
conformitate cu prevederile art. 
17 şi 24 din prezenta lege.” 

Domnul Grigoraş Neculai, 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune reformularea textului 
astfel: 
“Art. 25 - La scoaterea din 
funcţiune a mijloacelor fixe care 
nu au fost integral amortizate, 
agenţii economici, precum şi 
persoanele juridice fără scop 
lucrativ vor proceda în 
conformitate cu prevederile art. 
17 şi 24 din prezenta lege.” 
 
 

În vederea 
respectării 
terminologiei 
consacrate. 

13. Art. I pct. 32 
 
“Articolele 26, 27 şi 28 se 
abrogă.” 

Comisia propune eliminarea art. 
26 din articolele ce se abrogă. 
“Articolele  27 şi 28 se abrogă.” 

Aerticolul 26 din 
Legega nr. 
15/1994 privind 
amortizarea 
capitalului 
imobilizat în 
active corporale şi 
necorporale se 
menţine. 
 
 

14. Art. I pct. 35 Art. 30 alin. 1lit. a) 
şi b) 
 
“a) cele de la lit. c) şi d), cu 
amendă de la 1.000.000 lei la 
5.000.000 lei; 
b) cele de la lit. a), b) şi e) cu 
amendă de la 2.000.000 lei la 
10.000.000 lei;” 
 

Comisia a propus modificarea 
cuantumului amenzilor 
prevăzute la lit. a) şi b) astfel: 
“a) cele de la lit. c) şi d), cu 
amendă de la 3.000.000 lei la 
10.000.000 lei; 
b) cele de la lit. a), b) şi e) cu 
amendă de la 5.000.000 lei la 
15.000.000 lei;” 
 
 

Măsura a avut în 
vedere 
descurajarea 
contravenţiilor 
prevăzute la art.29.
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

15. Art. I pct. 36 Art. 32 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
“Art. 32 - Declasarea şi casarea 
unor bunuri materiale, altele 
decât mijloacele fixe, sunt de 
competenţa consiliilor de 
administraţie ale agenţilor 
economici, respectiv a 
responsabilului cu gentiunea 
ordonatorului principal de 
credite bugetare.” 

Comisia propune reformularea 
textului art. 32 şi completarea cu 
un nou alineat 2 având următorul 
conţinut: 
“Art. 32 (1) Declasarea şi 
casarea unor bunuri materiale, 
altele decât mijloacele fixe, sunt 
de competenţa consiliilor de 
administraţie ale agenţilor 
economici, respectiv a 
responsabilului cu gestiunea 
patrimoniului.” 
 
(2) Declasarea şi casarea unor 
bunuri materiale, altele decât 
mijloacele fixe, aparţinând 
instituţiilor publice, este de 
competenţa ordonatorului 
principal de credite bugetare.” 
 
 

Reformularea 
textului în această 
formă dă 
posibilitatea 
fluidizării 
operaţiilor şi în 
acest fel se 
realizează 
declasarea şi 
clasarea cu mai 
mare operativitate. 

16. Art. II 
 
 
 
“În termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe, Guvernul va aproba 
modificarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 
nr. 15/1994.” 

Domnul deputat Grigoraş 
Neculai, Grupul Parlamentar 
PDSR, propune completarea 
textului astfel: 
“În termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe, Guvernul va aproba 
modificarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 
nr. 15/1994 cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
 

În vederea 
respectării tehnicii 
legislative şi 
elaborarea unor 
norme actualizate. 

17. Art. III 
 
 
 
“Regularizarea diferenţelor 
reprezentând amortizarea 
aferentă gradului de neutilizare 

Domnul deputat Florian Bercea, 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune completarea textului 
astfel: 
“Regularizarea diferenţelor 
reprezentând amortizarea 
aferentă gradului de neutilizare 

Pentru acurateţea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 pentru anul 1997, se va face prin 
includere în cheltuielile de 
exploatare la închiderea 
exerciţiului financiar.” 

pentru anul 1997, se va face prin 
includere în cheltuielile de 
exploatare la închiderea 
exerciţiului financiar respectiv.” 
 
 

 

 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 

SECRETAR, 
 

Petre Partal   
 
 
 
 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 


