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Vă transmitem datele solicitate de către membrii Comisiei de Dialog Social la şedinţa din 
data de 10.04.2012, referitor la  - proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor 
de locuinţe prin programe la nivel naţional şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari. 

  
La elaborarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului 

de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari ministerul a solicitat consiliilor locale numărul cererilor de locuinţe 
depuse de către chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate sau care urmau să elibereze locuinţele din 
imobilele ce se restituiau în natură foştilor proprietari. 

La nivelul întregii ţări, după centralizarea datelor transmise, numărul cererilor de locuinţe a 
fost de peste 16.000, din care: 

-  peste 8500 depuse de familii cu venituri sub salariul minim pe economie; 
-  peste 5500 depuse de pensionari; 
-  peste 600 din partea persoanelor invalide; 
- 1100 din partea persoanelor cu handicap. 
În baza actului normativ mai sus precizat, începând cu anul 2007, ministerul derulează 

"Programul construcţiilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din casele naţionalizate". 
Prin acest program s-au construit până în prezent 2706 apartamente şi sunt în execuţie 1187 de 
apartamente. 

În ceea ce priveşte completarea Notei de fundamentare la Secţiunea 3 Impactul social - vă 
precizăm că prezentul proiect de lege nu are impact social , având în vedere că actele normative 
care se modifică sunt în vigoare, iar procentul de locuinţe care trebuie repartizat din fondul de 
locuinţe pentru tineri chiriaşilor evacuaţi a fost stabilit odată cu aprobarea OUG nr. 68/2006. 

 
Vă mulţumim pentru colaborare. 
 
Cu stimă, 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 

VALENTIN STĂNESCU 
 
 
 
 

Intocmit, 
Alina Săvescu 


