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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 315.3401.  Fax : 313.6643. 

 
 

                                                                Bucureşti, 15.04.1999 
                                                                                                 Nr. 32/XVIII/3 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
ION DIACONESCU 

 

Vă înaintăm alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcţiune a 
unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparţinând agenţilor 
economici din industrie.  

La întocmirea raportului s-au avut în vedere următoarele avize: 
-    avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
- avizulConsiliului Legislativ. 
Având în vedere importanţa modificărilor propuse de comisie asupra 

Ordonanţei Guvernului nr.25/1998 pentru agenţii economici din industrie şi din 
alte domenii de activitate, vă rugăm înscrierea pe ordinea de zi a Camerei 
Deputaţilor, dezbaterea şi adoptarea cu prioritate a acestui act normativ. 

 
 

           PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
 
        Dan Ioan Popescu                                Istvan Antal 

       
 
 
 
    Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

             Bucureşti, 15.04.1999 
                                                                                        Nr. 32/XVIII/3 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului 

nr.25/1999 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic  
sau moral, neamortizate, aparţinând agenţilor economici din industrie 

 
 
 

Cu adresa nr.20/02.02.1999 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, 
în conformitate cu art.86  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat în fond,  
Comisia pentru industrii şi servicii, cu dezbaterea şi avizarea acestui proiect de 
lege.  

În cadrul şedinţei din data de 14.04.1999, comisia a examinat 
proiectul de lege supus dezbaterii, având în vedere şi avizele favorabile primite de 
la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, Consiliul Legislativ şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de 
lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor, în forma 
prezentată, cu amendamente admise de comisie care se regăsesc în Anexa 1 şi 
amendamente respinse de comisie care se regăsesc în Anexa 2. 
  Prin obiectul şi cuprinsul ei, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 

            PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 
         Dan Ioan Popescu                                 Istvan Antal 

 
 
 
  Exp. Parlam. 
Viorela Gondoş 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                                                                                   Anexa 1 

 
 

 
A M E N D A M E N T E        A D M I S E 

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcţiune  
a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparţinând agenţilor economici din industrie 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
 

Text propus  
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Articol unic - Se aprobă Ordonanţa 

Guvernului nr.25 din 29 ianuarie 1999 privind 
scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe 
uzate fizic sau moral, neamortizate, aparţinând 
agenţilor economici din industrie, adoptată în 
temeiul art.1 pct.3 din Legea nr.259/1998 
privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr.42 din 29 ianuarie 1999. 

 

Articol unic - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.25 din 29 ianuarie 1999 
privind scoaterea din funcţiune a unor 
mijloace fixe uzate fizic sau moral, 
neamortizate, aparţinând agenţilor economici 
din industrie, adoptată în temeiul art.1 pct.3 
din Legea nr.259/1998 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, nr.42 din 29 
ianuarie 1999, cu următoarele modificări şi 
completări: 

Dep.Robert Raduly 
Dep.Istvan Antal 
Dep.Nicolae Dărămuş 
 
 
 

În conformitate cu tehnica 
legislativă în vigoare. 
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0 1 2 3 
2. Titlu 

Ordonanţă privind scoaterea din funcţiune 
a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, 

neamortizate, aparţinând agenţilor 
economici din industrie 

 

Titlu 
Ordonanţă privind scoaterea din funcţiune a unor 
mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate 

integral, aparţinând agenţilor economici 
Dep.Nicolae Dărămuş 
Dep.Alexandru Dumitru Radu 
Dep.Dan Ioan Popescu 

 
 

Deoarece dispoziţiile 
proiectului se aplică exclusiv 
mijloacelor fixe uzate fizic sau 
moral, neamorizate integral. 

Tratare egală a tuturor 
agenţilor economici. 

 

3. Art.1 Agenţii economici din industrie, 
indiferent de forma de organizare, prin 
derogare de la prevederile art.17 alin.(1) 
din Ordonanţa Guvernului nr.54/1997 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi 
necorporale, pot scoate din funcţiune 
mijloacele fixe neamortizate integral, uzate 
fizic sau moral, fără obligaţia includerii 
eşalonate în cheltuielile de exploatare a 
valorii neamortizate. 

 

Art.1 Prin derogare de la art.17 din Legea 
nr.15/1994, privind amoritzarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, 
modificată şi completată prin Ordonanţa 
Guvernului nr.54/1997, pot fi scoase din 
funcţiune şi valorificate mijloacele fixe 
neamortizate integral, uzate fizic sau moral, fără 
obligaţia includerii eşalonate în cheltuielile 
excepţionale nedeductibile fiscal. 

Dep.Romulus Moucha 
Dep.Florentin Ion Sandu 
Dep.Dan Ioan Popescu 

Având în vedere faptul că 
Ordonanţa Guvernului 
nr.54/1997 este un act normativ 
de modificare şi completare a 
Legii rn.15/1994 şi că din punct 
de vedere normativ dispoziţiile 
sale s-au înglobat în cuprinsul 
Legii nr.15/1994, prezentul 
proiect trebuie să prevadă că 
derogă de la dispoziţiile art.17 
alin.(1) din Legea nr.54/1997 nu 
de la prevederile ordonanţei. 

Din textul existent nu 
rezultă cu claritate faptul că 
agenţii economici pot valorifica, 
fie sub formă de fier vechi, fie 
prin vânzare la IMM-uri, etc., a 
respectivelor mijloace fixe. 

 
 

4. Art.2 (1) Mijloacele fixe care pot fi Art.2 (1) Mijloacele fixe care pot fi spuse Tratare egală a tuturor 



 5

0 1 2 3 
spuse prevederilor art.1 vor fi numai cele 
care nu îşi găsesc utilizarea în prezent şi în 
perspectivă în cadrul activităţii agenţilor 
economici din industrie. 

 
 
(2) Capitalul social al societăţilor şi 

companiilor naţionale şi altor societăţi 
comerciale, respectiv patrimoniul regiilor 
autonome se diminuează cu valoarea 
neamortizată a mijloacelor fixe, la data 
scoaterii din funcţiune. 

 

prevederilor art.1 vor fi numai cele care nu îşi 
găsesc utilizarea în prezent şi în perspectivă în 
cadrul activităţii agenţilor economici. 

Dep.Nicolae Dărămuş 
Dep.Alexandru Dumitru Radu 
Dep.Dan Ioan Popescu 
(2) nemodificat 

agenţilor economici. 
 

5. Art.3 (1) Scoaterea din funcţiune a 
mijloacelor fixe menţionate la art.2 se face 
conform prevederilor legale în vigoare. 

 
 
 
(2) Agenţii economici a căror activitate 

este reglementată prin prevederile Legii 
nr.73/1995 şi respectiv ale Legii 
nr.78/1995 vor aplica prevederile de la 
art.1 cu avizul Direcţiei Speciale din cadrul 
Ministerului Industriei şi Comerţului, a 
Comisiei de coordonare a Producţiei pentru 
Apărare şi a Oficiului de Stat pentru 
Probleme Speciale. 

 

Art.3 (1) Scoaterea din funcţiune şi 
valorificarea mijloacelor fixe menţionate la art.2 
se face conform prevederilor legale în vigoare. 

Dep.Romulus Moucha 
Dep.Florentin Ion Sandu 
Dep.Dan Ioan Popescu 
(2) Agenţii economici a căror activitate este 

reglementată prin prevederile Legii nr.73/1995 
privind pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare şi respectiv ale Legii 
nr.78/1995 privind protecţia personalului şi a 
patrimoniului din sectorul producţiei de 
apărare, vor aplica prevederile de la art.1 cu 
avizul Ministerului Industriei şi Comerţului, a 
Comisiei de coordonare a Producţiei pentru 
Apărare şi a Oficiului de Stat pentru Probleme 
Speciale. 

Dep.Petre Naidin 

Din textul existent nu 
rezultă cu claritate faptul că 
agenţii economici pot valorifica, 
fie sub formă de fier vechi, fie 
prin vânzare la IMM-uri, etc., a 
respectivelor mijloace fixe. 

Se propune menţionarea 
titlului legilor invocate pentru 
acurateţea textului. 

Peste un timp direcţia poate 
dispare. 
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0 1 2 3 
 

6. Art.4 Prevederile prezentei ordonanţe 
nu se aplică pentru mijloacele fixe care fac 
obiectul unor contracte de leasing, pentru 
cele asupra cărora s-au instituit măsuri 
asiguratorii, gajuri, ipoteci, precum şi 
pentru cele care fac obiectul unor garanţii 
în cadrul  contractelor de credit. 

 

Nemodificat  

7. Art.5 Prevederile prezentei ordonanţe 
intră în vigoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României şi are 
valabilitate pe o perioadă de numai 18 luni.

 

Art.5 Prezenta ordonanţă se aplică pe o 
perioadă de 18 luni de la data intrării sale în 
vigoare. 

Comisia pentru industrii şi servicii 

Pentru exprimare clară şi 
concisă conform tehnicii 
legislative. 

 
 
 
                                                           PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 
 
                                                        Dan Ioan Popescu                                                               Istvan Antal 
 
                                                                                                                
                                     

                           
 
 
  Exp. Parlam. 
Viorela Gondoş 
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru industrii si servicii 

                                                                                                                   Anexa 2 
 

 
A M E N D A M E N T E          R E S P I N S E 

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcţiune  
a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparţinând agenţilor economici din industrie 

 
 

Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
 

Text propus 
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art.2 (2) Capitalul social al 

societăţilor şi companiilor naţionale şi 
altor societăţi comerciale, respectiv 
patrimoniul regiilor autonome se 
diminuează cu valoarea neamortizată a 
mijloacelor fixe, la data scoaterii din 
funcţiune. 

 

Art.2 (2) Capitalul social, deţinut de 
Fondul Proprietăţii de Stat la societăţile 
comerciale cu capital majoritar de stat, al 
companiilor naţionale şi altor societăţi 
comerciale, respectiv patrimoniul regiilor 
autonome se diminuează cu valoarea 
neamortizată a mijloacelor fixe, la data 
scoaterii din funcţiune. 

Dep.Petre Naidin 
 

Armonizare cu legislaţia existentă 
(O.G. nr.11/1997 privind acordarea unor 
facilităţi agenţilor economici din 
domeniul transporturilor, la scoaterea din 
funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic 
sau moral neamortizate integral, aprobată 
prin Legea nr.179/1998), dar şi pentru 
rpotecţia acţionarilor minoritari, proveniţi 
şi prin privatizare în masă, de la 
societăţile cu capital numai majoritar de 
stat. 

 
2. Art.4 Prevederile prezentei 

ordonanţe nu se aplică pentru 
mijloacele fixe care fac obiectul unor 
contracte de leasing, pentru cele asupra 
cărora s-au instituit măsuri asiguratorii, 
gajuri, ipoteci, precum şi pentru cele 

Art.4 Prevederile prezentei ordonanţe nu 
se aplică pentru mijloacele fixe care fac 
parte din activele pentru care s-au încheiat 
contracte de locaţie de gestiune sau 
contracte de leasing imobiliar cu clauză 
irevocabilă de vânzare, fac obiectul unor 

Punerea de acord cu legislaţia 
existentă şi care se aplică agenţilor 
economici din domeniul transporturilor, 
inclusiv pentru protecţia reală a 
partenerilor care doresc să cumpere 
activele aparţinând societăţilor comerciale 
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0 1 2 3 
3. care fac obiectul unor garanţii 

în cadrul  contractelor de credit.
 

contracte de închiriere, unor contracte de 
leasing, pentru cele asupra cărora s-au instituit 
măsuri asiguratorii, gajuri, ipoteci, precum şi 
pentru cele care fac obiectul unor garanţii în 
cadrul  contractelor de credit. 

Petre Naidin 
 

la care statul este acţionar. 

4.  Art.II Termenul prevăzut în art.5 din 
Ordonanţa Guvernului nr.25/1999 pentru 
agenţii economici alţii decât cei din 
industrie curge de la data publicării 
prezentei legi. 

Dep.Robert Raduly 
Dep.Istvan Antal 
 

Pentru ca perioada de aplicabilitate (18) 
luni a prevederilor prezentei legi să fie aceeaşi 
şi pentru agenţii economici asupra cărora 
Parlamentul extinde aria de aplicabilitate a 
textului de lege, cu cea prevăzută de O.G. 
nr.23/1999 pentru agenţii economici din 
industrie. 

 
5.  Art.III Ordonanţa Guvernului 

nr.25/1999 cu modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege se republică. 

Dep.Robert Raduly 
Dep.Istvan Antal 
 

Idem pct.4 din anexă. 

 
                                                           PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 
 
                                                        Dan Ioan Popescu                                                               Istvan Antal 
 
 
 Exp. Parlam. 
Viorela Gondoş 
 


