
Parlamentul Romaniei

SenatCamera DeputatUor

Lege privind implementarea Programului National „Casa noastra”

Art. 1 - (1) Prin prezenta lege se adopta Programul National „Casa noastra”, denumit in 

continuare „Programur’, care are ca obiect acordarea unui sprijin financiar beneficiarilor 
persoane fizice, in vederea achizitionarii sau construirii unei locuinte.

(2) Prin Program, Statul, prin intermediul Ministerului Finantelor, acorda beneficiarilor un 

imprumut in valoare de 150.000 de lei, pentru care nu se percepe dobanda, prin incheierea unui 

contract de imprumut.

(3) Plafonul anual al sprijinului financiar va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 2 - (1) in intelesul prezentei legi, prin locuinta se intelege orice imobil cu destinatia de 

locuinta, alcatuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, caile de acces, anexele 

gospodare§ti, facilitatile, dependintele, dotarile si utilitatile aferente acestuia, care satisface 

cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

(2) Sunt exceptate de la acordarea sprijinului prevazut de prezentul Program locuintele care au 

fost construite prin programele derulate de Agenda Nationals pentru Locuinte.

(3) Locuintele care pot fi achizitionate cu ajutorul sprijinului acordat prin Program pot fi locuinte 

noi sau vechi, din mediul urban sau rural.

(4) Locuintele din mediul urban care urmeaza sa fie achizitionate sau construite trebuie sa se 

incadreze in una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica, iar cele din mediul rural in una 

dintre clasele A, B, C sau D de eficienta energetica.



Art. 3 - (1) Beneficiarii Programului sunt persoanele fizice care indeplinesc cumulativ, la data 

solicitarii sprijinului, urmatoarele conditii:

a) nu depn in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul sau sotia ori cu alte persoane o 

locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, cu exceptia dobandirii prin succesiune a 

unei locuinte intr-o cota mai mica de 1/5;

b) nu au in derulare un credit ipotecar pentru achizitionarea sau construirea unei locuinte;

c) unul dintre soti are varsta de pana in 35 de ani, pentru beneficiarii care locuiesc in Romania, §i 
de pana in 40 de ani pentru beneficiarii care fac dovada faptului ca au locuit in strainatate si s-au 

reintors in Romania cu cel putin 6 luni inainte de data formularii solicitarii de sprijin, precum si 
pentru beneficiarii care i§i achizitioneaza sau i^i construiesc o casa in mediul rural, varsta 

implinita la data solicitarii sprijinului;

d) la data solicitarii acordarii sprijinului, beneficiarii fac dovada ca realizeaza venituri 
impozabile in Romania, din munca sau activitati independente cu cel putin 3 luni inainte de data 

formularii solicitarii.

(2) in cazul familiilor monoparentale, care solicita acordarea sprijinului, o conditie suplimentara 

celor prevazute la alin. (1) este aceea de a avea in intretinere cel putin un copil minor.

(3) in legatura cu faptele prevazute la alin. (1) lit. a) si b), solicitantul va completa o declaratie pe 

proprie raspundere, ce va avea forma stabilita prin normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 4 - (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 
64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor este autorizat sa mandateze Fondul 
National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici §i Mijlocii in vederea incheierii cu 

beneficiarii sprijinului acordat de stat in cadrul Programului a contractelor de impmmut.

(2) Pentru o buna desfasurare a Programului, intre Ministerul Finan^elor Fondul National de 

Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici §i Mijlocii se incheie o convenlie prin care se 

stabilesc drepturile §i obligafiile par^ilor in derularea Programului.



(3) Sursa de fmantare o reprezinta bugetul de stat si alte surse exteme de fmantare care vor fi 

stabilite prin normele de punere in aplicare a prezentei legi.

(1) Art. 5 - (1) Contractul de imprumut fara dobanda poate fi incheiat pentru o perioada maxima 

de 30 ani de la data semnarii contractului.

(2) Beneficiarii sprijinului pot opta pentru suspendarea platii ratelor timp pentru maximum 6 ani 

pe toata perioada contractuala.

(3) Beneficiarilor sprijinului li se acorda o reducere a datoriei datorate in temeiul contractului de 

imprumut in cuantum de cate 50.000 de lei pentru fiecare copil nascut sau adoptat pe parcursul 
derul^ii, in acest sens urmand a se incheia de fiecare data un act aditional la contractul de credit 

fara dobanda.

(4) Sprijinul acordat de stat prin Program in vederea achizitiei sau construirii unei locuinte, poate 

fi utilizat dupa cum urmeaza:

a) plata pretului locuintei fara contractarea unui credit bancar;

b) plata avansului in vederea obtinerii unui credit bancar;

c) plata pretului terenului pe care se va construi locuinta.

(5) Despre modul in care este utilizat sprijinul acordat de stat se va face mentiune in contractul 
de imprumut.

Art. 6 Acordarea sprijinului nu este conditionata de ob^inerea unui imprumut contractat cu o 

institute de credit.

Art. 7 - (1) Asupra locuintelor achizitionate sau construite, dupa caz, prin utilizarea sprijinului 
acordat in cadrul Programului se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul 
Finantelor, un drept de ipoteca legala de rangul I pana la finalizarea procedurii de executare



silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, pptrivit legii, cu interdictia de instrainare a 

imobilului pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata 

garantiei.

(2) in masura in care pentru achizitionarea ori construirea locuintei sunt incheiate §i contracte de 

credit cu institutii de credit, asupra acestora se institute un drept de ipoteca de rangul II in 

favoarea institutiilor de credit, proportional cu suma creditata.

(3) Prevederile art. 2380 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 

ulterioare, nu se aplica ipotecilor instituite pentru garantarea creditelor pentru construirea de 

locuinte in cadrul Programului.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), dispozitiile legislatiei in domeniul gazelor naturale si 
in domeniul energiei electrice, referitoare la constituirea si exercitarea drepturilor de uz si 
servitute, precum §i a oricaror alte servituti de interes public, se aplica in mod corespunzator.

(5) in cazul rambursarii anticipate a sprijinului acordat de stat in cadrul Programului inainte de 

implinirea termenului, interdictiile de instrainare prevazute la alin. (1) se radiaza in condipile 

legii §i nu se percepe comision de rambursare anticipata.

(6) Valorificarea imobilului care face obiectul contractului, in cadrul procedurii de executare 

silita, se efectueaza de catre organele competente ale Agenpei Naponale de Administrare Fiscala, 
la solicitarea prealabila a Ministerul Finan^elor, in colaborare cu Fondul Naponal de Garantare a 

Creditelor pentru intreprinderile Mici §i Mijlocii.

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, cu respectarea art.75 si art.76 alin.(l) 

din Constitutia Romdniei, repuhlicatd.
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