
 
 
 
 

      GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE DE GUVERN 

 

pentru modificarea  și completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind 
înfiinŃarea, atribuŃiile, competenŃele şi modul de funcŃionare ale Comitetului 
Interministerial de FinanŃări, GaranŃii şi Asigurări şi reglementarea operaŃiunilor de 
finanŃare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României 
EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările și completările 
ulterioare și abrogarea Hotărârii Guvernului nr.2298/2004 privind stabilirea 
perioadei de fabricaŃie a produselor cu ciclu lung de fabricaŃie şi a valorii 
contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export 
care nu pot beneficia de instrumente de susŃinere a comerŃului exterior derulate 
prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. 
  
În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată,  
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 
Art.I - Hotărârea  Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinŃarea, atribuŃiile, 
competenŃele şi modul de funcŃionare ale Comitetului Interministerial de FinanŃări, 
GaranŃii şi Asigurări şi reglementarea operaŃiunilor de finanŃare, garantare şi 
asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în 
numele şi în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 

1. La Articolul 6, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), cu 
următorul cuprins: 

 
“(1^1)  Orice modificări sau solicitări referitoare la operaţiunile individuale 
aprobate conform art.6 alin.(1), care nu conduc la o majorare a expunerii, la 
prelungirea angajamentului asumat și care nu generează o majorare a riscurilor 
aferente operaţiunii aprobate iniţial, vor fi examinate si aprobate de către 
Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări.“ 
 

2. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 “(2) Expunerea pe debitor sau grup de debitori nu va depăşi 25% din fondurile 
prevăzute la art. 10, alin. a), b) și c) din Legea 96/2000  pentru operaŃiunile de 
finanŃare, garantare sau asigurare acordate în numele şi contul statului. Guvernul 
poate aproba proiecte care conduc la expuneri pe debitor sau grup de debitori ce 
depăşesc 25% din fondurile prevăzute la art. 10, alin. a), b) și c), cu condiŃia ca 
această expunere pe debitor sau grup de debitori să nu depăşească 50% din aceste 
fonduri.” 
 



3. La Articolul 6, după alineatul (4) se introduce alineatul (4^1), cu 
următorul cuprins: 

 
“(4^1)  Orice modificări sau solicitări referitoare la operaţiunile aprobate conform 
art.6 alin.(4), care nu conduc la o majorare a expunerii, la prelungirea 
angajamentului asumat și care nu generează o majorare a riscurilor aferente 
operaţiunii aprobate iniţial, vor fi examinate si aprobate de către Comitetul 
Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări.“ 

 
4. La Articolul 11, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele 

(1^1), (1^2) și (1^3), cu următorul cuprins: 
 

”(1^1) În acest scop, cadrul general de desfășurare a activităţii în numele și în 
contul statului desfășurate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A, 
include Comitetul de Avizare în numele și în contul statului, modul de organizare și 
funcţionare, precum și atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul privind 
derularea activităţilor în numele şi în contul statului în cadrul Băncii de Export-
Import a României EximBank - S.A, aprobat de  Comitetul Interministerial de 
FinanŃări, GaranŃii şi Asigurări. Comitetul de Avizare are în principal următoarele 
atribuţii: 
a. oferă suport tehnic Comitetului Interministerial de FinanŃări, GaranŃii şi 

Asigurări pentru aprobarea / avizarea operaţiunilor derulate în numele şi în 
contul statului.  

b. avizează materialele întocmite de direcţiile de specialitate din cadrul 
EximBank și înaintate către Comitetul Interministerial de FinanŃări, GaranŃii 
şi Asigurări pentru aprobare / avizare / informare, după caz; 

c. exercită, în limita competenţelor, orice atribuţii stabilite de Comitetul 
Interministerial de FinanŃări, GaranŃii şi Asigurări, pe linie funcţională, 
pentru îndeplinirea mandatului în numele și în contul statului. 

(1^2) Avizul Comitetului pentru Avizare în numele și în contul statului este unul 
consultativ, Comitetul Interministerial de FinanŃări, GaranŃii şi Asigurări având 
deplină responsabilitate decizională. 
(1^3) Orice modificare adusă regulamentului privind derularea activităţilor în 
numele și în contul statului în cadrul Băncii de Export Import a României EximBank 
S.A va fi avizată în prealabil de către Ministerul Finanţelor.”  

 
 
Art.II - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art.6 
alin. (1^1)  și  (4^1) din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007, astfel cum a fost 
modificată și completată prin prezenta hotărâre, se aplică și operaţiunilor 
individuale prevăzute la art. 3 lit. c) aprobate de Guvernul României conform art.6 
alin.(1) și (4) din Hotârârea Guvernului nr. 534/2007, astfel cum a fost modificată 
și completată prin prezenta hotărâre. 
 
 
Art. III – Hotărârea  Guvernului nr. 2298/2004 privind stabilirea perioadei de 
fabricaŃie a produselor cu ciclu lung de fabricaŃie şi a valorii contractelor de export 
aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de 
instrumente de susŃinere a comerŃului exterior derulate prin Banca de Export-
Import a României EXIMBANK - S.A, publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 1279 din 30 decembrie 2004, se abrogă. 

 


