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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.84/1999 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate 
fizic sau moral, neamortizate, aparţinând agenţilor economici din construcţii, cu care comisia 
noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.314 din 6 septembrie 1999. 
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finanţe şi bănci 
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RAPORT 
 
 
 
 
 

 
 
In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.84/1999 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, 
neamortizate, aparţinând agenţilor economici din construcţii,  în şedinţa din 29 septembrie 
1999, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente 
admise, ale Comisiei pentru Industrie şi Servicii: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art.1. “Agenţii economici din 
construcţii, indiferent de forma 
de organizare, prin derogare de 
la prevederile art.17 alin.(1) din 
Legea nr.15/1994 privind 
amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi 
necorporale, republicată, pot 
scoate din funcţiune mijloacele 
fixe neamortizate integral, 
uzate fizic şi moral, fără 
obligaţia includerii eşalonate în 
cheltuielile de exploatare a 
valorii neamortizate”. 

Art.1. “Agenţii economici din 
construcţii, inclusiv instituţiile 
de cercetare cu acelaşi profil, 
indiferent de forma de 
organizare, prin derogare de la 
prevederile art.17 alin.(1) din 
Legea nr.15/1994 privind 
amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi 
necorporale, republicată, pot 
scoate din funcţiune mijloacele 
fixe neamortizate integral sau 
uzate fizic şi moral, fără 
obligaţia includerii eşalonate în 
cheltuielile excepţionale a 
valorii neamortizate”. 

1. Precizare impusă 
de instituţiile de 
cercetare. 
2. Greşeală dactilo 
la cheltuieli de 
exploatare. 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.84/1999 privind scoaterea 
din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau 
moral, neamortizate, aparţinând agenţilor economici 
din construcţii 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

2. Art.2. alin.(1) “Mijloacele fixe 
care pot fi supuse prevederilor 
art.1 vor  fi numai cele care nu 
îşi mai găsesc utilizarea în 
prezent şi în perspectiva în 
cadrul activităţii agenţilor 
economici din construcţii.” 

Art.2. alin.(1) Mijloacele fixe 
care pot fi supuse prevederilor 
art.1 vor fi numai cele care nu îşi 
mai găsesc utilizarea în prezent 
şi în perspectivă în cadrul 
activităţii agenţilor economici 
din construcţii, respectiv 
institutele de cercetări din 
domeniu”. 
Dep. Robert Raduly – UDMR 

Pentru sincronizare 
cu articolul 1. 

3. Art.3. “Scoaterea din funcţiune 
a mijloacelor fixe menţionate la 
art.2 se face pe baza aprobării 
consiliului de Administraţie şi 
avizului Adunării generale a 
acţionarilor”. 

Art.3. “Scoaterea din funcţiune 
şi valorificarea mijloacelor fixe 
menţionate la art.2 se face în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare”. 
Dep. Istvan Antal - UDMR 

Precizare necesară 
pentru evitarea 
eventualelor 
confuzii sau 
interpretări greşite. 

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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