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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 

 

 

 

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  

 

Art. I - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri 

pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin 

programe la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 787 din 18 septembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 515/2006, 

se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1  litera a), b) şi  alineatul (1) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 "Art. 1 - Fondul de locuinţe destinat închirierii, persoanelor evacuate 

sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, 

se va constitui de către consiliile locale din acele unităţi administrativ-

teritoriale care au înregistrat 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, republicată, 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, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Programul de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, la data finalizării şi 

punerii în funcţiune a acestora;" 

 

2. Articolul 3 şi articolul 4 se abrogă. 

 

  Art. II - 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, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul  1  alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(2) Fondul de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor 

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

foştilor proprietari se constituie în conformitate cu prevederile 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, aprobată prin Legea nr. 515/2006, de către consiliile locale 

din acele unităţi administrativ-teritoriale care au înregistrat cereri formulate 

de către persoanele îndreptăţite, respectiv de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti." 

 

2. La articolul  1  alineatul (3), litera b) se abrogă.  

 

3. Articolul  4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   "Art. 4 - Închirierea şi administrarea locuinţelor urmează regimul stabilit 

de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

şi de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările 

ulterioare". 
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4. La articolul  5 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

    "Art. 5 - (1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea 

prevederilor cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, 

coroborate cu prevederile art.  44 şi 45 din Legea nr. 114/1996, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea 

primarului/primarului general, cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti." 

 

5. La articolul 14 alineatul (1) se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

 „(1) 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. 

Prin excepţie, 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, urmează regimul juridic de 

proprietate prevăzut de această lege şi se exploatează exclusiv în regim de 

închiriere.” 

 

Art. III.  - În tot cuprinsul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului                

nr. 74/2007, denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Locuinţelor" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului" şi denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor" se 

înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". 
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