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Articol unic.- Se  aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.689 din          
10 octombrie  2007, cu următoarele  modificări şi completări: 
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1. La articolul unic punctul 2, articolul 22 şi alineatul 
(2) al articolului 23 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„Art.22. – Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele 
fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la     
3 ani, în condiţiile prevăzute la art.21, de o comisie numită de 
conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform 
reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi 
înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat 
reevaluarea. 

(2) Reevaluarea se efectuează în condiţiile prevăzute la 
art.21, de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice titulare 
a dreptului de proprietate sau de evaluatori autorizaţi conform 
reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi 
înregistrate în contabilitatea instituţiei titulare a dreptului de 
proprietate  până la finele anului 2008.” 

 
2. La articolul unic punctul 3, articolul 3 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
„Art.3.- Toate activele fixe corporale aflate în proprietatea 

publică şi care în prezent sunt înregistrate în evidenţa               
tehnico-operativă în unităţi naturale vor fi evaluate în condiţiile 
prevăzute la art.21, de o comisie numită de conducătorul instituţiei 
publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în 
vigoare, rezultatele evaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate 
până la finele anului 2010.” 

 
3. La articolul unic, după punctul 3 se introduce un 

punct nou, pct.4, cu următorul cuprins: 
„4. După articolul 14 se introduce un articol nou, art.141, 

cu următorul cuprins: 
Art.141.- Instituţiile publice prevăd în bugetul de venituri şi 

cheltuieli sumele necesare efectuării evaluării/reevaluării activelor 
fixe corporale în anul în care aceasta are loc.” 
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  Această  lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată. 
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