
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind infiintarea §i utilizarea Fondului de Solidaritate 

„Locuinte pentru tinerii romani”

Senatul adopta prezentul protect de lege

Art.l.- (1) Prin prezenta lege se infiinjeaza Fondul de Solidaritate „Locuin{e 

pentru tinerii romani”.
(2) Fondul de Solidaritate „Locuin{e pentru tinerii romani” este 

destinat tinerilor sub 35 de ani, casatoriti, care vor sa isi achizi^ioneze o locuinta in 

rate dar nu au posibilitatea de a achita avansul.
(3) Programul de fmantare a avansului necesar achizi^ionarii unei 

locuinte se adreseaza tinerilor care au posibilitatea de a achita ratele ulterioare 

obtinerii creditului si va fi destinat acelor persoane care indeplinesc conditiile de 

creditare presupuse de programul de finantare „0 familie, o casa” sau pe cele 

presupuse de creditarea directa, prin banca.

Art.2,- (1) Societa^ile ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 

4110 - „Dezvoltare (promovare) imobiliara” §i 4120 - „Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale §i nereziden{iale”, care, la finalul ultimului an fiscal, au avut 
un profit brut minim de 1 000 000 lei, vor transfera 1% din acesta catre Fondul de 

Solidaritate „Locuinte pentru tinerii romani”.
(2) Transferul catre Fondul de Solidaritate „Locuinte pentru tinerii 

romani” se va efectua pana la data de 30 iunie a anului m care se depun 

documentele fmanciare la organele fiscale teritoriale competente, pentru anul 
anterior.
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(3) Sumele transferate la Fondul de Solidaritate „Locuinte pentru 

tinerii romani” sunt cheltuieli deductibile.

Fondul de Solidaritate „Locumte pentru tinerii romani” este un fond 

special, administrat §i gestionat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 
Administrafiei.

Art.3.-

Art.4.- (1) Suma, reprezentand avans achizijie locuin{a, contractata prin 

Fondul de Solidaritate „Locuin{e pentru tinerii romani” nu poate fi mai mare de 

15% din prepil imobilului.
(2) Suma maxima, reprezentand avans achizi^ie locuinja, contractata 

prin Fondul de Solidaritate „Locuinte pentru tinerii romani”, nu poate fl mai mare 

de 15.000 euro.
(3) Avansul pentru achizilia locuintei se va achita in contul 

vanzatorului imobilului la data autentific^i contractului de vanzare-cumparare.

Art.5.- (1) Alocarea sumelor se va face in urma verified! urmatoarelor 

criterii: acordul bancii cu privire la acceptarea incheierii contractului de credit 
pentru achizitionarea locuin|ei, dovada incheierii casatoriei (certificat de casatorie) 

§i a altor documente solicitate de catre evaluatorul cererii depuse de catre 

beneficiar, stabilite prin procedura.
(2) Existen^a cel pu^in a unui copil, sarcina in evolujie sau dovada 

inceperii unei proceduri de adopjie reprezinta avantaje pentru ob^inerea aprobarii 
de alocare a sumei solicitate.

(3) La evaluarea solicitarilor de fman^are, familiile care se stabilesc 

in mediul rural §i in care se regase§te cel pulin un specialist din urmatoarele 

categorii profesionale: medici/asisten^i medicali, cadre didactice, zootehni^ti, 
agronomi sau absolven^i de institut teologic, vor beneficia de punctaj suplimentar 

la evaluarea solicitarii sumelor necesare pla^ii avansului pentru oblinerea creditului 
pentru locuin^a.

Art.6.- Finan^area prin Fondul de Solidaritate „Locuin{e pentru tinerii 
romani” se va face pentru locuin^e noi, pentru cele deja construite, care indeplinesc 

condiliile legale, §i pentru construirea de noi locuin^e, in condi^iile legii.
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Art.7.- (1) Sumele obtinute de la Fondul de Solidaritate „Locuinte pentru 

tinerii romani” vor fi retumate Fondului, e^alonat, in 10 ani, incepand cu cel de-al 
saselea an de la obtinerea lor, in rate lunare egale, care, cumulate cu cele ale 

creditului, nu vor depa^i 1/3 din veniturile familiei.
(2) Sumele reprezentand avans pentru achizitie de locuinja nu vor fi

purtatoare de dobanzi. ' ^
Art.8.- in cazul instrainarii locuinjei inainte de retumarea sumelor datorate 

Fondului de Solidaritate „Locuinle pentru tinerii romani”, suma datorata Fondului 
de Solidaritate „Locuinte pentru tinerii romani” va fi retumata, in integralitatea ei, 
la data perfectarii actelor de vanzare-cumparare.

^ » 4 •Art.9.- In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Finanlelor Publice impreuna cu Ministerul Lucr^lor Publice, 
Dezvolt^ii §i Administraliei vor lua masurile necesare pentru organizarea 

constituirii Fondului de Solidaritate „Locuinie pentru tinerii romani”, §i pentru 

elaborarea de norme metodologice de utilizare a acestuia.

Art.lO.-Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul 
Oflcial al Romaniei, Partea I.
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Acest protect de lege a fost adoptat de Senat in ^edin^a din 30 septembrie 

2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia 

Romaniei, repubiicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc


