
 

 
NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 
 

 Prin proiectul de Hotărâre de Guvern se propune aprobarea amendamentului 
convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 31 ianuarie 2019 şi la Bucureşti la 7 
martie 2019, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 70.000.000 euro, pentru finanţarea Proiectului 
de modernizare a administrației fiscale. Acordul de împrumut a fost semnat la Bucureşti 
la 8 mai 2013 și ratificat prin Legea nr. 212/2013.  

 Obiectivele proiectului au fost următoarele: a) creșterea eficacității și eficienței în 
procesul de colectare a impozitelor și contribuțiilor sociale; b) îmbunătățirea conformării 
fiscale; c) reducerea poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conformării.   

 Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în calitate de Agenție de 
implementare, a considerat justificată solicitarea de închidere a Proiectului de 
modernizare a administrației fiscale (RAMP) datorită următoarelor motive: 
- înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare (CNIF), care vizează 
schimbări de ordin strategic la nivelul structurii și modului de funcționare a sistemelor 
informatice, care intră în contradicție cu obiectivele RAMP; 
- numeroasele modificări ale legislației fiscale care pot conduce la nevoia de 
reconfigurare substanțială a unui sistem informatic de tip COTS, respectiv la costuri 
suplimentare; 
- necorelarea cu nevoile reale ale ANAF, nevoile și prioritățile pe termen scurt sunt 
diferite de ceea ce poate oferi într-o perspectivă medie sistemul informatic de tip COTS. 

 Ca urmare, la cererea ANAF, MFP a solicitat BIRD anularea sumei de 
51.902.124 euro și închiderea proiectului (cu excepția unor contracte aflate în derulare 
și auditul împrumutului) la data de 31 martie 2019. 

 Ca răspuns, BIRD a transmis scrisoarea de amendament semnată la Bruxelles la 
31 ianuarie 2019, contrasemnată la Bucureşti la 7 martie 2019, prin care sunt agreate 
propunerile MFP de modificare a Acordului de împrumut, așa cum au fost solicitate.  

 Menționăm că modificările mai sus menționate nu majorează obligațiile financiare 
ale României față de BIRD și nici nu determină noi condiționalități economice față de 
cele convenite inițial între părți. 

 În conformitate cu art. 5 alin. (2) al Legii nr. 212/2013, Guvernul României, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu BIRD, pot conveni amendamente la 
Acordul de împrumut, care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale 
României faţă de BIRD sau să determine noi conditionalităţi economice faţă de cele 
convenite iniţial între părţi, amendamente care vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern.  

 Prin urmare, pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată 
la Bruxelles la 31 ianuarie 2019 şi la Bucureşti la 7 martie 2019, a fost  iniţiat  prezentul 
proiect de Hotărâre de Guvern, care nu prezintă impact în ceea ce priveşte aspectele 
avute în vedere de Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului 
de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului. 



 

 Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul Hotărârii de 
Guvern pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles 
la 31 ianuarie 2019 şi la Bucureşti la 7 martie 2019, la Acordul de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
Proiectului de modernizare a administrației fiscale, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 și 
ratificat prin Legea nr. 212/2013 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de 
modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare.  
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