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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru modificarea completarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea 

implementarii programului „Prinia casa”, precum §i pentru 

aprobarea unor masuri de aplicare a acestuia

Camera Deputajilor adopta prezentul proiect de lege.

Art.I. - Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind 

unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa”, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 

2009, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 368/2009, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza 

dupa cum urmeaza:

1. Titlul se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:
„ORDONANTA DE URGENTA 

privind unele masuniEin vederea implementarii programului
«iO\familie, o casd»'\
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2. La articolul 1 alineatul (2), dupa litera c) se introduc trei 

noi litere, lit. d) - f), cu urmatorul cuprins:
„d) la data solicitarii creditului garantat, veniturile nete lunare 

ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului impreuna cu so^ul sau 

so^ia, dupa caz, nu pot depasi valoarea de 4.500 lei.
La calculul acestei limite nu sunt luate in considerare 

beneficiile de asistenta sociala primite de persoanele care fac parte dintr- 

un grup vulnerabil definit conform art.6 din Legea 292/2011 privind 

asistenta sociala, cu modificarile §i completarile ulterioare, daca acestea 

due la depasirea pragului de 4.500 lei;
e) pentru familiile cu unul sau mai multi copii, la data 

solicitarii creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu pot 

depa§i valoarea de 7.000 lei. In sensul prezentului Program, se 

asimileaza familiei §i beneficiarul individual care la data solicitarii 

creditului garantat in cadrul Programului, are in intretinere unul sau mai 

multi copii;
f) pe durata contractului de credit obtinut in cadrul 

Programului, sa nu dobandeasca individual sau impreuna cu familia o 

cota de peste Vi inclusiv dintr-o alta locuinta situata in mediul urban, cu 

exceptia celor dobandite prin mo§tenire. In cazul in care survine o 

modificare in acest sens dupa acordarea creditului in cadrul 

Programului, in termen de 12 luni de la aparitia acestei situatii trebuie sa 

decida asupra detinerii locuintei din Program sau altei locuinte §i sa 

notifice aceasta decizie Finantatorului §i Fondului National de Garantare
A

a Creditelor pentru Intreprinderile Mid §i Mijlocii sau Fondului Roman 

de Contragarantare, cu prezentarea documentelor care atesta 

instrainarea.”

3. La articolul 1, alineatele (3), (3^), (4), (6), (7), (10^) si
(10^*) se modiflca §i vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari 

§i completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile §i completarile
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ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze 

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici 

Mijlocii Fondul Roman de Contragarantare, denumite in continuare 

fonduri de garantare, in vederea emiterii de garan^ii in numele in 

contul statului, in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor 

fizice pentru achizi^ia sau construirea unei locuinte in cadrul 

Programului.
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 93/2009 privind 

institutiile fmanciare nebancare, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se acorda mandat special Fondului Roman de Contragarantare 

privind emiterea in numele §i in contul statului a garan^iilor in cadrul 

Programului, sens in care se completeaza obiectul de activitate al 
Fondului Roman de Contragarantare stabilit prin Ordonan^a de urgenja a 

Guvemului nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de 

Contragarantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 312/2009, cu 

modificarile ulterioare, cu opera^iunile desfa§urate in mandat privind 

analiza §i acordarea garan^iilor in cadrul programelor guvemamentale 

garantate de statul roman.
(3^) Creditele destinate achizitiei locuinjelor prevazute la 

alin. (1^) §i (C) pot fi garantate de catre stat in procent de maximum 

50% din valoarea fmantarii, exceptand dobanzile, comisioanele §i 
spezele bancare. Pentru creditele destinate achizi^iei celorlalte categorii 

de locuin^e, procentul garantat de catre stat poate fi de maximum 40% 

din valoarea fmanlarii, exceptand dobanzile, comisioanele §i spezele 

bancare.
Creditele destinate achizi{iei locuinjelor prevSzute la alin. (C) 

§i (P), de catre persoanele care fac pare dintr-un grup vulnerabil defmit 

conform art. 6 din Legea nr. 292/2011 privind asistenja sociala, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, pot fi garantate de catre stat in 

procent de maximum 100% din valoarea fmantarii, exceptand dobanzile, 
comisioanele §i spezele bancare.

(4) Contractele prin care fondurile de garantare acorda 

garan^iile prevazute la alin. (3) constituie titluri executorii §i au valoare 

de inscrisuri autentice.
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(6) Intre Ministerul Finantelor Publice §i fondurile de garantare 

se incheie o conven^ie prin care se stabilesc drepturile obligatUle 

par{ilor in derularea Programului.
A

(7) In baza contractului de garantare, asupra imobilelor 

achizilionate in cadrul Programului se instituie in favoarea statului 

roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum §i in 

favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept 

de ipoteca legala de rangul I pana la final izarea procedurii de executare 

silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu 

interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani §i interdictia 

de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. Conditia 

referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la 

data depunerii cererii de plata a garantiei de catre finantator la fondurile 

de garantare. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii
respingerii cererii de plata a garantiei de la fondurile de garantare, in 

temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in 

cartea funciara ipoteca legala prevazuta la art. 2386 pet. 3 din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, 
concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale de rang I 

instituite in favoarea statului roman.

(7'^) In baza contractului de garantare novat, se radiaza ipoteca 

in favoarea statului §i a finantatorului, privilegiul finantatorului, precum 

§i interdictiile de instrainare §i grevare cu sarcini instituite conform 

alin. (7) asupra imobilului achizitionat initial in cadrul Programului, iar 

asupra imobilului dobandit ulterior, prin efectul novatiei prevazute la 

alin. (7^),
Ministerul Finantelor Publice, precum §i in favoarea finantatorilor, 
proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de 

rangul I pana la fmalizarea procedurii de executare silita asupra 

imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de 

instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani §i interdictia de grevare cu 

sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. Conditia referitoare la rangul 

dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la data depunerii

se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de
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cererii de plata a garan^iei de catre finan^ator la fondurile de garantare.
A

In cazul primirii de catre finanlator a comunicarii respingerii cererii de 

plata a garantiei de la fondurile de garantare in temeiul contractului de 

garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara ipoteca 

legala prevazuta la art. 2386 pet. 3 din Legea nr. 287/2009, republicata, 
cu modificarile ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciara a 

ipotecii legale de rang I instituite in favoarea statului roman.

(10^) In baza contractului de garantare aferent celui de al doilea 

credit prevazut la alin. (lO'^), asupra noii locuinle se instituie in favoarea 

statului roman, reprezentat de Ministerul Finan^elor Publice, precum §i 
in favoarea fmantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un 

drept de ipoteca legala de rangul I pana la fmalizarea procedurii de 

executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit 

legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani §i 
interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. 
Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie 

indeplinita pana la data depunerii cererii de plata a noii garan^ii de catre 

fmantator la fondurile de garantare. In cazul primirii de catre finantator a 

comunicarii respingerii cererii de plata a garan^iei de la fondurile de 

garantare in temeiul contractului de garantare, fmantatorul are dreptul sa 

inscrie in cartea funciara ipoteca legala prevazuta la art. 2386 pct.3 din 

Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, concomitent 

cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale de rang I instituite in 

favoarea statului roman.

(10'^) Finantatorul poate solicita fondurilbr de garantare 

retragerea cererii de plata a garan^iei cel mai tarziu pana in penultima zi 
de efectuare a plalii valorii de executare a garan^iei de catre Ministerul 

Finanlelor Publice.”



6

4. Dupa articolul 1 se introduc trei noi articole, art. 1^ - 1^, 
cu urmatorul cuprins:

„Art.l^ - Avansul minim este de 5 % din pretul de achizi^ie al 
locuintei sau din valoarea costului de construire a locuin^ei, acesta 

reprezentand diferen^a dintre pre^ul de achizi^ie al locuin^ei rezultat din 

antecontractul de vanzare-cumparare sau valoarea din contractul de 

antrepriza §i finan^area garantata. Pretul de achizitie a locuintei este de 

maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul Bancii Nationale a 

Romaniei valabil la data incheierii contractului de vanzare-cumparare 

sau a contractului de antrepriza, iar valoarea fmantarii garantate este de 

maximum 66.500 EUR echivalent lei, dar nu mai mult decat valoarea 

rezultata din raportul de evaluare a locuintei sau valoarea rezultata din 

devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, 
exclusiv avansul platit de beneficiar.

Art.U. - Creditele garantate de stat in cadrul Programului se pot 

refmanta prin alte instrumente de fmantare, cu exceptia altor credite 

acordate in cadrul Programului. In acest caz finantatorul, cu acordul 

Ministerului Finantelor Publice, poate aproba refinantarea creditului 

garantat de stat, precum §i ridicarea temporara a interdictiei de grevare 

asupra locuintei achizitionate sau construite in cadrul Programului, in 

vederea inscrierii unei noi ipoteci in favoarea institutiei de credit care 

acorda refinantarea, cu conditia achitarii integrale a creditului garantat in 

cadrul Programului.
Art.U. - (1) In cadrul Programului se acorda urmatoarele

subventii:
a) reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobanzii 

creditului garantat pe toata durata Programului pentru familiile cu un 

singur copil;
b) reducerea cu un punct procentul a ratei dobanzii creditului 

garantat pentru familiile cu doi sau mai multi copii;
c) reducerea cu doua puncte procentuale a ratei dobanzii 

creditului garantat pentru persoanele care fac pare dintr-un grup 

vulnerabil definit conform art. 6 din Legea 292/2011 privind asistenta 

sociala, cu modificarile §i completarile ulterioare.
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(2) Acordarea subventiilor prevazute la alin. (1) se verifica 

anual este conditionata de incadrarea in veniturile nete lunare 

prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d) §i e), iar subventia acordata in cadrul 

Programului nu se poate cumula cu alte facilitati acordate din fonduri de 

la bugetul de stat pentru spa^iul de locuit.
(3) Acordarea subventiilor prev^ute la alin. (1) este 

condi^ionata de faptul ca beneficiarul Programului nu inregistreaza 

restan^e la plata creditului la data de 31 decembrie a anului pentru care 

se solicita subvenjia, in caz contrar aceste restante se achita pana la data 

depunerii cererii.
(4) Acordarea subventiei este condilionata de inrolarea 

beneficiarului Programului in spa^iul privat virtual (SPV).
(5) Mecanismul de subvenlionare a dobanzii se va realiza pe 

baza unei cereri pe care beneficiarul Programului urmeaza sa o depuna 

la fondurile de garantare de la care a obtinut garantia statului pentru 

creditul contractat prin Program, urmand ca procedura prin care se 

acorda subven^ia, inclusiv termenele §i conditiile de acordare sa fie 

detaliate §i aprobate prin ordin al ministrului finan^elor publice. 
Plata subventiei de dobanda se realizeaza din sumele alocate cu aceasta 

destinalie in bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice 

- Acliuni generale.”

5. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2\ 

cu urmatorul cuprins:
„Art. (2') Toate beneficiile de asistenta sociala, definite de 

art. 7 din Legea 292/2011 privind asistenta sociala, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, stabilite conform legii, constituie venit in sensul 

prezentei ordonante si vor fi luate in calcul la analiza acordarii 

finantarilor.”

Art.II. - (1) Solicitarilor de acordare a unei finanlari garantate 

in cadrul programului „Prima casa”, aflate in curs de analiza la data 

intrarii in vigoare a prezentei legi, li se aplica dispozi^iile legale in 

vigoare la data depunerii lor.
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(2) Prevederile art. din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului 

nr. 60/2009, aprobata cu modificari §i completari prin Legea 

nr. 368/2009, cu modificarile completarile ulterioare, se aplica in 

cazul tuturor creditelor garantate acordate in cadml Programului.

A

Artlll. - (1) In cuprinsul tuturor actelor normative in vigoare, . 
denumirea Programului „Prima casa” se inlocuie§te cu denumirea 

„0 familiCy o casd'\
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotarare modificarea §i 
completarea normelor de implementare a Programului „Prima casa”, 
aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 717/2009, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.

A

(3) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, va fi emis ordinul ministrului fman^elor publice pentru 

aprobarea procedurii de acordare a subven^iilor.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edinta din 10 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constitulia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

ION-MARCEL CIOLACU
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