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În urma examinării proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.87/1997 pentru modificarea art.8 alin.1 din ordonanţa Guvernului nr.59/1994 privind 
reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare 
economică internaţională, în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale în şedinţa 
din 26.01.1998, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 

 
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
1. Art.8  

 
 
“Decontarea în lei a 
operaţiunilor de export 
derulate cu plata eşalonată 
pe termen lung se face pe 
măsura încasării de la 
extern, confirmată pe baza 
documentelor bancare, la 
cursul de schimb lei/USD 
în vigoare la data încasării 
contravalorii exportului 
respectiv. Aceste 
prevederi se aplică  

Comisia propune eliminarea 
cuvântului “sunt” şi înlocuirea cu 
sintagma “au fost” textul devenind: 
“Decontarea în lei a operaţiunilor de 
export derulate cu plata eşalonată pe 
termen lung se face pe măsura 
încasării de la extern, confirmată pe 
baza documentelor bancare, la 
cursul de schimb lei/USD în vigoare 
la data încasării contravalorii 
exportului respectiv. Aceste 
prevederi se aplică operaţiunilor de 
export derulate în cadrul acordurilor 
de cliring, barter şi cooperare 
economică internaţională derulate  

pentru a se preciza că 
este vorba de 
operaţiuni care nu au 
fost decontate la 
intern până la data 
emiterii ordonanţei 
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asupra proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.87/1997 pentru modificarea art.8 alin.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care 

se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică 
internaţională, în baza acordurilor comerciale şi de plăţi 

guvernamentale.  



Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
 operaţiunilor de export 

derulate în cadrul 
acordului de cliring, barter 
şi cooperare economică 
internaţională derulate 
după 1 ianuarie 1990 şi 
care nu sunt decontate la 
intern până la data 
prezentei ordonanţe. 
Decontarea în lei a 
operaţiunilor de import se 
face pe baza valorii 
stabilite în vamă la cursul 
de schimb lei/USD de la 
data declaraţiei vamale de 
import.   

După 1 ianuarie 1990 şi care nu au 
fost decontate la intern până la data 
prezentei ordonanţe. Decontarea în 
lei a operaţiunilor de import se face 
pe baza valorii stabilită în vamă la 
cursul de schimb lei/USD de la data 
declaraţiei vamale de import. 

 

    
    
Prezentul Proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

Traian Decebal Remeş  

SECRETAR 
 

Constantin Teculescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.87/1997 pentru modificarea art.8 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.59/1994 
privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi 
cooperare economică internaţională, în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale. 
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