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In urma examinării proiectului de lege pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţă nr. 10/1997 cu 
privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie în şedinţa din 25 iunie 1997, 
propunem ca acesta sa fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
1. Art. 2 – (1) 

 
 
“Între societăţile comerciale, 
precum şi între acestea şi 
regii autonome, plăţile se pot 
realiza prin utilizarea 
următoarelor instrumente 
de plată garantate:” 

Se propune înlocuirea cuvântului 
“instrumente” cu “modalităţi”, textul 
devenind: 
“Între societăţile comerciale, precum şi 
între acestea şi regii autonome, plăţile 
se pot realiza prin utilizarea 
următoarelor modalităţi de plată 
garantate:” 

Noţiunea propusă este 
mai cuprinzătoare. 

    
2. Art. 2 – (2) 

 
 
“În înţelesul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, 
instrumentele de plată 
prevăzute la alin (1) lit.  c) 
se definesc astfel:” 

Se propune înlocuirea cuvântului 
“instrumente” cu “modalităţile”, textul 
devenind: 
“În înţelesul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, modalităţile de plată 
prevăzute la alin (1) lit.  c) se definesc 
astfel:” 

Corelare cu textul 
alineatului 1. 

    
3. Art. 6 lit e) 

 
 
“încheierea operaţiunilor şi 
iniţierea lichidării 

Se propune eliminarea sintagmei 
“încheierea operaţiunilor şi “. 
Textul devine : 
“Iniţierea lichidării administzrative, 
potrivit Legii nr. 31/199, pe baza 

Pentru conciziunea 
textului. 
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administzrative, potrivit 
Legii nr. 31/199, pe baza 
hotărârii adunărilor generale 
ale acţionarilor, convocate în 
termen de cel mult 5 zile de 
la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, de către 
administratorii societăţilor 
comerciale aflate în 
imposibilitate de plată. 

hotărârii adunărilor generale ale 
acţionarilor, convocate în termen de cel 
mult 5 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, de către 
administratorii societăţilor comerciale 
aflate în imposibilitate de plată.” 
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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie, cu care 
comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa nr. 157 din 16 iunie 1997. 
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