
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 

privind exonerarea clienților băncilor de economisire și 

creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume 

reprezentând primă de stat şi accesorii 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. 1. - (1) Se aprobă exonerarea clienților băncilor de 

economisire şi creditare în domeniul locativ astfel cum sunt definiţi la 

articolul 290 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  

nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare de la rambursarea către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației a sumelor reprezentând 

prima de stat datorate ca urmare a constatărilor Curţii de Conturi prin 

Deciziile emise în anul 2015, precum şi a accesoriilor aferente. 

(2) Se exonerează de la plată şi impozitul pe venit, contribuţiile 

sociale şi obligaţiile fiscale accesorii sumelor prevăzute la alin. (1), 

consecinţă a constatării Curţii de Conturi. Impozitul pe venit, 

contribuţiile sociale şi alte sume derivând din obligaţii fiscale accesorii 

sumelor prevăzute la alin. (1) încasate până la data intrării în vigoare a 

prezentei legi nu se restituie. 
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Art. 2. - Se confirmă în mod expres că dispozițiile legale, 

aplicabile clienților parte la contractele de economisire creditare 

încheiate înainte de modificarea si completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare prin 

Legea nr. 164/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit şi 

adecvarea capitalului cu privire la dreptul la prima de stat trebuie 

interpretate în sensul că: 

a) orice persoană fizică, indiferent de vârstă, poate încheia 

contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de 

economisire şi creditare în domeniul locativ şi poate beneficia de prima 

de stat dacă îndeplineşte celelalte condiţii expres prevăzute de lege în 

ceea ce privești acordarea acesteia; şi 

b) clienții care au încheiat un contract de economisire-creditare 

cu o durată de peste 5 ani, pot beneficia de prima de stat fără a fi 

necesară justificarea utilizării în scop locativ dacă până la împlinirea 

duratei minime de economisire nu au existat retrageri totale sau parţiale 

din soldul economisit. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 10 noiembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituția României, republicată. 
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