
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

1.Titlul proiectului de act normativ 

 

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 

    

 

2. Motivele emiterii actului normativ 

 

1.Descrierea 

situaţiei actuale 

Pentru a veni în sprijinul chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi 

din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, Guvernul a aprobat Ordonanţa de 

urgenţă nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul 

construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional, aprobată prin Legea nr. 

515/2006, care prevede ca o parte din locuinţele care aparţin fondului locativ de 

stat să fie redistribuite cu prioritate acestei categorii de persoane pentru asigurarea 

situaţiei locative. 

În conformitate cu prevederile părţii dispozitive a art. 1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în 

domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional, „fondul de 

locuinţe destinat închirierii, necesar pentru aplicarea prevederilor art. 15 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi 

stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, se va constitui de 

către consiliile locale din acele unităţi administrativ-teritoriale care au înregistrat 

peste 10 cereri formulate de persoane evacuate ca urmare a aplicării legilor de 

restituire şi care au fost aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, prin:  

a) redistribuirea cu prioritate a unor locuinţe din fondul destinat închirierii, 

aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi devenite vacante pe 

perioada exploatării, inclusiv a unor astfel de locuinţe disponibile din fondul 

construit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) distribuirea cu această destinaţie a cel mult 20% din numărul de locuinţe 

nou-construite conform prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, la data finalizării şi punerii în funcţiune a acestora; 

    c) construirea de locuinţe sociale prin programe de investiţii promovate pe plan 

local în conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.” 

În conformitate cu prevederile lit. v) a art. 230 din Legea nr. 71/2011 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, “Art. 230 - La data 

intrării în vigoare a Codului civil se abrogă: (…) v) art. 12, 14 - 25, art. 32 alin. 
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(2), art. 43 şi 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind 

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările 

ulterioare; de la aceeaşi dată, dispoziţiile art. 12 şi 14 - 25 nu se mai aplică nici 

contractelor de închiriere a locuinţei în curs de executare; (…)”. 

       Ordonanţa 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, cu modificările şi completările 

ulterioare, stabileşte că aceste locuinţe aparţin domeniului public al unităţilor 

administrativ teritoriale în care sunt amplasate şi nu pot fi vândute. 

Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prevede că locuinţele 

pentru tineri, destinate închirierii fac obiectul proprietăţii private a statului şi pot 

fi vândute.  

Astfel, se constată că în blocurile de locuinţe din care s-au transmis sau se 

vor transmite apartamente în fondul de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi 

apare un conflict de jurisprudenţă în definirea formei de proprietate. 

 

2.Schimbări 

preconizate 

Având în vedere cele mai sus menţionate, se constată faptul că obligaţia 

autorităţilor publice locale de a asigura fondul de locuinţe destinate închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 

locuinţele retrocedate în natura foştilor proprietari subzistă în continuare dar, în 

urma abrogării alin. (2) al art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                   

nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 

destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia 

chiriaşului de a-şi înregistra cererea de locuinţă în termen de 30 de zile de la data 

notificării, a fost eliminată. 

Din necesitatea asigurării unui regim juridic unitar al blocurilor în care sunt 

atât locuinţe pentru tineri cât şi locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţe 

retrocedate foştilor proprietari şi pentru ca locuinţele pentru tineri să poată fi 

cumparate de către titularii contractelor de închiriere se impune 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. 

Modificarea constă în faptul că locuinţele care constituie fondul de  locuinţe 

destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţe retrocedate foştilor proprietari, vor avea 

următorul regim de proprietate: 

- locuinţele sociale din fondul destinat închirierii persoanelor şi/sau 

familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în 

natură foştilor proprietari aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-

teritoriale în care sunt amplasate şi nu pot fi vândute; 

- locuinţele realizate prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţională pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, au regimul juridic de proprietate dat de prevederile legale care au stat 

la baza realizării acestora, dar  se exploatează exclusiv în regim de închiriere. 

 

De asemenea, se constată faptul că se impune modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în 
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domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional, ca urmare a 

prevederilor lit. v) a art. 230 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil. 

 

3.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

3. Impactul socio-economic 

 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

4. Impact asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori An 

curent 

Următorii 4 ani Media 

următorilor 5 ani, 

după anul curent 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din 

care: 

a)bugetul de stat, din 

acesta: 

-impozit pe profit 

-impozit pe venit 

b)bugete locale: 

-impozit pe profit 

c)bugetul asigurărilor 

sociale 

-contribuţii de asigurări 

 

      

2.Modificări ale 

cheltuielilor bugetare din 

care: 

a)bugetul de stat, din 

acesta: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



-cheltuieli de personal 

-bunuri şi servicii 

b)bugete locale: 

-cheltuieli de personal 

-bunuri şi servicii 

c)bugetul asigurărilor 

sociale 

-cheltuieli de personal 

-bunuri şi servicii 

 

3.Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b)bugete locale 

 

Nu este cazul. 

 

4. Propuneri pentru  

acoperirea creşterilor de 

cheltuieli 

 

Nu este cazul. 

5. Propuneri pentru 

acoperirea scăderilor  de 

venituri 

 

Nu este cazul. 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor  veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

 

Nu este cazul. 

 

7. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

 

 

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1.Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 

fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

 

2. Conformitatea  proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6.Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, instituite de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

 

Prezentul proiect de act normativ a fost publicat pe pagina de 

internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în 

vederea consultării publice. 

 

2.Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului 

în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de 

obiectivul proiectului de act 

normativ 

 

Nu este cazul. 

3.Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative 

ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

 

S-a ţinut cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, respectându-se 

procedurile instituite de Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor 

de acte normative. 

4.Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor interministeriale, 

în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.Informaţii privind avizarea de Avizul Consiliul Legislativ 



către: 

a) Consiliul legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenţei  

e)Curtea de Conturi 

 

6.Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1.Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 

(1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, 

pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 

precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 

 

2.Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţeanului sau 

diversităţii biologice. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate 

 

 

8. Măsuri de implementare 

 

1.Măsuri de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administrative publice 

centrale şi/sau locale-înfiinţarea sau 

extinderea competenţei instituţiilor 

existente 

 

Nu este cazul  

2.Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

 

 

 

 



Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect 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, care în forma prezentată a fost 

avizat de ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII 
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MINISTRUL FINANŢELOR 

PUBLICE 

           GABRIEL  BERCA BOGDAN ALEXANDRU DRĂGOI 

 

 

 

 

                      

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 
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DIRECTOR GENERAL,      DIRECTOR GENERAL, 
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