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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 
SECłIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 
HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea și completarea Hotărârii 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 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  

SECłIUNEA A 2-A 
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 

1. Descrierea situaŃiei 
actuale        

Adoptarea măsurilor de  intervenţie economică pentru diminuarea 
efectelor pandemiei COVID-19 a determinat implementarea de către 
Guvernul României a unor noi măsuri de suport, prin intermediul 
EximBank, destinate companiilor mari și sectorului IMM cu cifra de 
afaceri peste 20 de milioane de lei în anul 2019, constând în produse 
cu componente de ajutor de stat și de minimis, care au implicat atât 
modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea 
Băncii de Export - Import a României EximBank S.A, republicată cât și 
a 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. 
În același context, a intervenit necesitatea reglementării modului în 
care EximBank în numele și în contul statului își îndeplinește 
mandatul conferit de Guvernul României prin Legea 96/2000 și HG 
534/2007 în sensul separării activităţii în mandat de cea desfășurată 
de Eximbank în nume și cont propriu, pe principii comerciale. 
Pentru asigurarea concordanţei între legislaţia secundară și 
modificările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
127/2020 pentru modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi 
funcţionarea Băncii de Export - Import a României EximBank S.A, care 
permit accesul tuturor categoriilor de exportatori la instrumentele 
EximBank de susţinere a exportului, este necesară abrogarea 
Hotărârii Guvernului nr. 2298/2004 privind lista mărfurilor de export 
care nu pot beneficia de instrumentele de susŃinere a comerŃului 
exterior derulate prin EximBank.  

2. Schimbări preconizate Prin prezenta Hotărâre a Guvernului se propun următoarele :  
I. În scopul clarificării suplimentare a modului în care sunt 
tratate expunerile generate de operaţiunile realizate de EximBank 
în numele și în contul statului, prin utilizarea diferitelor fonduri 
puse la dispoziţia sa, conform Legii nr. 96/2000, la Articolul 6: 

- După alineatul (1) se introduce  alineatul (1^1) în sensul 
menţionării competenţei de aprobare a Comitetului 
Interministerial de Finanţări, Garanţii și Asigurări pentru 
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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. Este necesar ca solicitările de natură tehnico-
administrativă, operaţionale, uzuale în relaţie cu băncile 
comerciale și companiile pe perioada derulării contractelor de 
credit, a scrisorilor de garanţie sau a poliţelor de asigurare, care 
nu conduc la majorarea riscurilor și nu afectează aprobarea 
Guvernului, să dispună de o procedură flexibilă de aprobare, la 
nivelul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii și 
Asigurări, care să  permită soluţionarea cu celeritate. În cazul în 
care competenţa de aprobare a acestor modificări tehnico-
administrative ar reveni Guvernului, durata procedurii de 
obţinere a acestor aprobări ar putea crea întârzieri și ar putea 
induce un factor de incertitudine operaţională în derularea 
tranzacţiilor susţinute de EximBank în numele și în contul statului 
a căror valoare depășește plafonul de 50 milioane euro prevăzut 
la art.6 alin.(1) lit.a). Introducerea unui alineat distinct în acest 
scop, prin care competenţa de aprobare a modificărilor este 
stabilită în sarcina Comitetului Interministerial de Finanţări, 
Garanţii și Asigurări asigură transparenţă și facilitează fluxul 
operaţional privind solicitările de natură tehnico-administrativă. 
 

- alineatul (2) se modifică în sensul menţionării fondurilor la care 
se aplică calculul expunerii maxime din fondurile statului,  
Având în vedere tipologia fondurilor prevăzute de Legea 96/2000 
(fondul pentru garantii, fondul pentru finantări, fondul pentru 
asigurări, fondul pentru ajutor de stat/de minimis etc.), este 
necesară clarificarea bazei de calcul a expunerii maxime pe 
debitor/grup de debitori. 
Pentru determinarea corectă a expunerii pe debitor/grup de 
debitori și încadrarea acesteia în expunerea maximă, baza de 
calcul trebuie să includă fondurile prevăzute la art.10, literele a), 
b) și c) din Legea 96/2000, și anume fondurile pentru garanţii, 
finanţări și asigurări, fără a include fondurile cu destinaţie 
specială cum sunt cele pentru implementarea măsurilor de ajutor 
de stat/de minimis sau fondul pentru participarea Băncii de 
Export-Import a României EXIMBANK - S.A. la Fondul de InvestiŃii 
al IniŃiativei celor Trei Mări. 
 

- după alineatul (4) se introduce  alineatul (4^1) în sensul 
menţionării competenţei de aprobare a Comitetului 
Interministerial de Finanţări, Garanţii și Asigurări pentru 
modificări sau solicitări referitoare la operaţiunile individuale 
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. Similar operaţiunilor individuale prevăzute la art.6 
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alin.(1), și în cazul modificărilor sau solicitărilor referitoare la 
operaŃiunile care conduc la o expunere cumulată, pe acelaşi 
debitor sau grup de debitori, este necesară o procedură flexibilă 
de aprobare, la nivelul Comitetului Interministerial de Finanţări, 
Garanţii și Asigurări, care să  permită soluţionarea cu celeritate. 
În cazul în care competenţa de aprobare a acestor modificări 
tehnico-administrative ar reveni Guvernului, durata procedurii de 
obţinere a aprobării necesare ar putea crea întârzieri și ar putea 
induce un factor de incertitudine operaţională în derularea 
tranzacţiilor susţinute de EximBank în numele și în contul statului 
a căror valoare depășește plafonul de 50 milioane euro prevăzut 
la art.6 alin.(4) lit.a). Introducerea unui alineat distinct în acest 
scop, prin care competenţa de aprobare a modificărilor este 
stabilită în sarcina Comitetului Interministerial de Finanţări, 
Garanţii și Asigurări asigură transparenţă și facilitează fluxul 
operaţional privind solicitările de natură tehnico-administrativă. 

 
 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2020 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 la Art.II s-au 
prevăzut următoarele: 
“ART. II     Pentru definirea modului în care Banca de Export-Import 
a României EximBank – S.A. va acŃiona în numele şi în contul statului 
se va proceda la elaborarea unui regulament privind derularea 
activităŃilor în numele şi în contul statului în cadrul Băncii de 
Export-Import a României EximBank – S.A. în termen de maximum 60 
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
Regulamentul va intra în vigoare la data aprobării acestuia de către 
Comitetul Interministerial de FinanŃări, GaranŃii şi Asigurări – CIFGA” 

Având în vedere că: 
- în implementarea prevederilor menţionate mai sus, regulamentul 

privind derularea activităŃilor în numele şi în contul statului în 
cadrul Băncii de Export-Import a României EximBank – S.A. a fost 
aprobat de către CIFGA; 

- în vederea oferirii suportului tehnic pentru CIFGA, în cadrul 
regulamentului s-a prevăzut înfiinţarea unui comitet pentru 
avizare ca organism cu rol consultativ de avizare a materialelor 
supuse avizării/aprobării CIFGA, format din experţi desemnaţi de 
EximBank,  

este necesară introducerea în hotărârea de guvern a unor prevederi 
referitoare la funcţionarea și atribuţiile acestui Comitet, precum și 
la necesitatea obţinerii avizului prealabil al Ministerului Finanţelor 
pentru modificările aduse regulamentului, prin adăugarea, la 
Articolul 11, după alineatul 1, a alineatelor (1^1), (1^2) și (1^3). 
Prin atribuţiile sale specifice, Comitetul de Avizare în numele și în 
contul statului devine parte integrantă a cadrului general de 
desfășurare a activităţii în numele și în contul statului, asigurându-se 
în acest fel, condiţiile de separare faŃă de activitatea în nume şi cont 
propriu din punct de vedere organizaŃional şi funcŃional. 
Din această perspectivă, modificările propuse completează 
mecanismul de examinare și aprobare de către Comitetul 
Interministerial de FinanŃări, GaranŃii şi Asigurări – CIFGA a 
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operaţiunilor efectuate de EximBank în numele și în contul statului, 
prevăzute în cadrul acestui act normativ. 

 
 
II. De asemenea, se propune introducerea la nivelul actului normativ 
a unei norme tranzitorii prevăzută la art.II care vizează modificările 
viitoare ale condiţiilor iniţiale de acordare a garanţiilor în numele și 
în contul statului, ce nu generează o majorare a expunerii sau a 
riscurilor aferente operaţiunilor aprobate iniţial de către Guvern, 
până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ. 
Prevederile normei tranzitorii asigură o aplicare unitară a 
modificărilor propuse la art.6 alin. (1^1) și (1^2), în sensul că acestea 
se vor aplica și eventualelor modificări de condiţii ce nu generează o 
majorare a expunerii sau a riscurilor aferente operaţiunilor aprobate 
iniţial aferente operaţiunilor aprobate de Guvern și aflate în 
derulare.   
 
III. Urmare eliminării din Legea nr. 96/2000, republicată, a 
prevederilor referitoare la produsele cu ciclu lung de fabricaţie, 
precum și la lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de 
instrumentele de susŃinere a comerŃului exterior derulate prin 
EximBank, pentru corelare legislativă, este necesară abrogarea 
Hotărârii Guvernului nr. 2298/2004.  

 c3. Alte informaŃii                 Nu este cazul. 

SECłIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Impactul 
macroeconomic    

Nu este cazul. 

1^1 Impactul asupra 
mediului concurenŃial 
şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Facilitează accesul nediscriminatoriu al tuturor exportatorilor la 
instrumentele EximBank de susţinere a exportului. 

2^1. Impactul asupra 
sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul. 

2^2. Impactul asupra 
întreprinderilor mici și 
mijlocii 

Nu este cazul. 

 

3. Impactul social                     Nu este cazul. 
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4. Impactul asupra 
mediului  

Nu este cazul. 

5. Alte informaŃii                     Nu este cazul. 

SECłIUNEA A 4-A 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, 
PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

- mii lei - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) contribuŃii de asigurări           

Proiectul de act normativ nu presupune o 
creştere/diminuare a veniturilor bugetare. 
 

Indicatori An curent Următorii 4 ani Media 
următorilor 5 
ani, după 
anul curent 

Impact previzionat       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

  (i) cheltuieli de personal 

Nu este cazul. 
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  (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

Nu este cazul. 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare                 

Nu este cazul. 

 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare                  

Nu este cazul. 

 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare                              

Nu este cazul. 

 

7. Alte informaŃii                        Nu este cazul. 

SECłIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAłIEI ÎN VIGOARE 

 Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor  proiectului de 
act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a proiectului de act 
normativ; 

 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii 

Se modifică și se completează 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. 
Se abrogă 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 

1^1. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
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normativ cu legislaŃia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare        

subiect. 

3. Hotărâri ale CurŃii de JustiŃie a 
Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Alte acte normative şi/sau 
documente internaŃionale din care 
decurg angajamente           

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte informaŃii                   Nu este cazul. 

SECłIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. InformaŃii privind procesul de 
consultare cu organizaŃii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate                        

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaŃiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum şi 
a modului în care activitatea acestor 
organizaŃii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ                         

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităŃile 
administraŃiei publice locale, în situaŃia 
în care proiectul de act normativ are ca 
obiect activităŃi ale acestor autorităŃi, în 
condiŃiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităŃilor administraŃiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative     

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente      

Nu este cazul. 

5. InformaŃii privind avizarea de către:  

a)Este necesar avizul Consiliului Legislativ asupra 
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a) Consiliul Legislativ 

 

b) Consiliul Suprem de Apărare a łării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul ConcurenŃei 

e) Curtea de Conturi     

  

proiectului de act normativ 

b) Nu este cazul 

c) Nu este cazul 

d) Nu este cazul  

e) Nu este cazul 

 

6. Alte informaŃii                   Nu este cazul. 

SECłIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂłI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA 

 ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Informarea societăŃii civile cu privire 
la necesitatea elaborării proiectului de 
act normativ       

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenta decizională prin publicarea pe site-ul 
Ministerului FinanŃelor la data de  

2. Informarea societăŃii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăŃii şi securităŃii cetăŃenilor sau 
diversităŃii biologice                         

Nu este cazul. 

3. Alte informaŃii                   Nu este cazul. 

SECłIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE 

Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităŃile administraŃiei publice 
centrale 

 şi/sau locale - înfiinŃarea unor noi 
organisme sau extinderea competenŃelor 
instituŃiilor existente           

Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a 
fi nevoie de înfiinŃarea unor noi organisme sau 
extinderea competenŃelor celor deja existente. 

2. Alte informaŃii                   Nu este cazul.  
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FaŃă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea 
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 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. 

 

                   MINISTRUL FINANŢELOR 
 

 Adrian Câciu 
 
 
 
 

VICEPRIM-MINISTRU,  

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

Sorin Mihai Grindeanu 
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MINISTRUL JUSTIŢIEI  
 

Cătălin Predoiu 
 
 
 


