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                                   Comisia pentru industrii si servicii 
       
                                                                                                                             Anexa 1 
 
 

A M E N D A M E N T E 
la proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/1997 privind acordarea  

unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor  la scoaterea din funcţiune  
a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral 

 
Nr.  
crt. 

Articol text iniţial Text propus si adoptat de comisie Motivaţie 

0 2 3 4 
1. Art.1 – (1) Prin derogare de la 

prevederile art.17 din Legea nr.15/1994 
privind amortizarea capitalului imobilizat 
în active corporale si necorporale, agenţii 
economici, cu capital integral sau majoritar 
de stat, indiferent de forma de organizare, 
pot scoate din funcţiune mijloacele fixe 
neamoritzate integral, uzate fizic sau 
moral, fără obligaţia includerii eşalonat pe 
cheltuielile de exploatare a valorii 
neamortizate. 

 

Art.1 – (1) Prin derogare de la prevederile 
art.17 din Legea nr.15/1994, modificată prin 
Ordonanţa de urgenţă nr.54/1997,  privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale si necorporale, agenţii economici din 
domeniul transporturilor, cu capital integral 
sau majoritar de stat, indiferent de forma de 
organizare, pot scoate din funcţiune mijloacele 
fixe neamoritzate integral, uzate fizic si moral, 
în condiţiile prezentei ordonanţe. 

 

Articolul este mai 
expresiv si complet. 
Nu lasă loc de 
interpretări. 
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0 2 3 4 
3.  Art.1 – (2) Cu valoarea neamortizată se diminuează cota aparţinánd Fondului 

Proprietăţii de Stat din capitalul social al societăţilor comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat si respectiv, patrimoniul regiilor autonome. 

Nemodificat  

4.  Art.2 – Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe conform prevederilor art.1, 
se face cu aprobarea adunării gunerale a acţionarilor, la societăţile comerciale, si 
repsectiv, a consiliului de administraţie, la regiile autonome. 

Nemodificat  

5. Art.3 – Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică pentru mijloacele fixe ce 
fac obiectul unor contracte de închieriere, de leasing, pentru cele asupra cărora s-
au instituit măsuri asiguiratorii, gajuri, ipoteci, precum si pentru cele care face 
obiectul unor ganranţii în cadrul contractelor de credit. 

Nemodificat  

6. Art.4 – Materialele rezultate din dezmembrarea în ţară a mijloacelor de 
transport rutiere, feroviare, aeriene si navale, pot fi valorificate si la export, 
majorándu-se în mod corespunzător contingentele aprobate potrivit legii. 

Nemodificat  

7.  Art.5 – prevederile prezentei ordonanţe se aplică pánă la data de 31 
decembrie 1997. 

Nemodificat  
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