EXPUNERE DE MOTIVE

Propunere

legislativa

privind

infiintarea

Fondului

de

Solidaritate "Locuinte pentru tinerii romani"

Articolul 49 din Constitutia Romaniei da contur unui drept-sinteza,
potrivit caruia copiii si tinerii constituie marele potential uman de azi, dar
si de maine, ai societatii, ei fiind continuitatea si viitorul. Acestui drept li
corespunde obligatia statului de a le asigura copiilor si tinerilor conditiile
necesare dezvoltarii armonioase a aptitudinilor lorfizice si intelectuale.
In momentui elaborarii Constitutiei, redactarea alin. (1) al art. 47
a msemnat nu numai statuarea unei directii de actiune a statului, obligat
sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, ci si
afirmarea unui drept fundamental cetatenesc, inserat, mai tarziu, m
catalogul dreptului si libertatilorfundamentale ale omului.
Dreptul la un nivel de trai decent include dreptu! cetateanului la
conditii rezonabile de viata, care sa-i asigure iui si familiei sale un trai
civilizat, decent.
Se considera, totodata, ca un nou drept al omului este dreptul la
un nivel de viata decent. Notiunea de nivel de viata decent include, ca
un minimum, pe langa dreptul la alimentatie si Tmbracaminte, si dreptul
la 0 locuinta satisfacatoare.

Prin Fondului de Solidaritate "Locuinte pentru tinerii romani" se
doresc: sustinerea tinerelor familii aflate la inceput de drum, Tncurajarea
cresterii natalitatii si stimularea tinerilor de a ramane m tara si chiar de a
se stabili in mediul rural, prin asigurarea unui spatiu de locuit propriu.
ProiectuI se adreseaza tinerilor sub 35 de ani, casatoriti, care pot
sa isi achizitioneze o locuinta in rate dar nu au posibilitatea de a achita
avansul.
Programul de finantare a avansului necesar achizitionarii unei
locuinte se adreseaza tinerilor care au posibilitatea de a achita ratele
ulterioare obtinerii creditului si va fi destinat acelor persoane care
Tndeplinesc conditiile de creditare presupuse de programele de finantare
de tip "Prima casa” sau pe cele presupuse de creditarea directa, prin
banca.
Sumele necesare vor fi asigurate de societatile comerciale
profitable (cu profit de peste 1.000.000 lei), suma transferata catre
Fondul de Solidaritate reprezentand 1% din profitui obtinut de acestea.
Sumele transferate de societatile comerciale

la Fondul de

Solidaritate ’’Locuinte pentru tinerii romani” sunt cheltuieli deductibile.
Avand in vedere ca profitui agentilor economici, calculat pe baza
impozitului pe profit din bugetui pe anul 2020, este de aproximativ 25
miliarde Euro, consideram ca Fondul de Solidaritate "Locuinte pentru
tinerii romani" poate sa acopere avansul destinat familiilor tinere
beneficiare.

Alocarea sumelor se va face printr-un algoritm, in care existenta
primului copil/a unei sarcini in evolutie va avea o pondere importanta,
iar familiile cu minimum doi copii vor avea prioritate.

Prioritate vor avea si tinerele familii care se stabilesc m mediul
rural si in care se regaseste cel putin un specialist din urmatoarele
categorii

profesionale:

medici/asistenti

medicali,

cadre

didactice,

zootehnisti, agronomi sau absolventi de institut teologic, care urmeaza
sa intemeieze/sa preia parohii.
In acest fel, apreciem ca vom contribui atat la ’’mtinerirea”
localitatilor din mediul rural, la asigurarea unor conditii mai atractive
pentru specialistii aflati la inceput de cariera, cat si la revigorarea
activitatilor agricole in fermele familiale, multe dintre aceste fiind
abandonate din cauza lipsei fortei de munca sau a fortei de munca
imbatranite.

Programul de finantare a avansului necesar, adresandu-li-se
tinerilor care au posibilitatea de a achita ratele ulterioare obtinerii
creditului, se prezuma ca va fi destinat acelor persoane care Tndeplinesc
conditiile de creditare presupuse de programele de finantare de tip
"Prima casa” sau pe ceie presupuse de creditarea directa, prin banca.

Finantarea prin

Fondul de Solidaritate "Locuinte pentru tinerii

romani" se va face pentru locuinte noi, pentru cele deja construite, care
Tndeplinesc conditiile legale de siguranta Tn constructs, si pentru
construirea de noi locuinte.
Sumele obtinute de la Fondul de Solidaritate "Locuinte pentru
tinerii romani" vor fi returnate Fondului, esalonat, Tn 10 ani, Tncepand cu
anul 6 de la obtinerea lor, Tn rate egale, lunare, care, cumulate cu cele
ale creditului, nu vor depasi 1/3 din veniturile familiei.
Sumele reprezentand avans pentru achizitie locuinta nu vor fi
purtatoare de dobanzi.

In cazul instrainarii locuintei inainte de returnarea sumelor datorate
Fondului de Solidaritate ’’Locuinte pentru tinerii romani”, suma datorata
Fondului de Solidaritate ’’Locuinte pentru tinerii romani” va fi returnata,
Tn integralitatea ei, la data perfectarii actelor de vanzare-cumparare.

Avand in vedere motivele expuse, concluzionam ca exista
premisele necesare adoptarii acestei initiative legislative.
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