
 
 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 
 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului               

nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării 
programului „Prima casă” 
 
 

 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea 
implementării programului „Prima casă”, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, cu 
următoarele modificări şi completări: 

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

următorul cuprins: 
„ Art. 1. - (1) Se aprobă programul „Prima casă” ca program 

guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului 
persoanelor fizice la achiziţia sau construirea unei locuinţe prin 
contractarea de credite.” 
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2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

„ (11) Prin locuinţă în sensul programului „Prima casă” se 
înţelege orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau 
mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele 
gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile, 
aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei 
persoane sau familii.” 

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

următorul cuprins: 
„(2) Beneficiarii programului „Prima casă” sunt persoane 

fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă nu au deţinut şi nu deţin, individual sau în comun, 
împreună cu soţii lor sau cu alte persoane, în proprietate o locuinţă, 
indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor 
părţi din locuinţe dobândite prin moştenire, şi nici nu au 
achiziţionat după această dată o locuinţă, indiferent de modul de 
dobândire.” 

 
4. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„(4) Contractele prin care Fondul Naţional de Garantare a 

Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii acordă garanţiile 
prevăzute la alin. (3) constituie titluri executorii şi au valoare de 
înscrisuri autentice.” 

 
5. La articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„ (7) În baza contractului de garantare, asupra imobilelor 

achiziţionate în cadrul programului „Prima casă” se instituie în 
favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor 
Publice, un drept de ipotecă legală de rangul I pe toată durata 
contractului, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă 
de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată 
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durata creditului.  Condiţia referitoare la rangul dreptului de 
ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării 
cererii de plată a garanţiei de către finanţator. În cazul primirii de 
către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei 
de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în temeiul contractului de 
garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară 
privilegiul prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, 
concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale 
instituite în favoarea statului român.” 

 
6. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. - (1)  Pentru susţinerea sectoarelor prioritare, capitalul 

social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii se suplimentează în anul 2010 cu 
suma totala de 223.000.000 lei, divizată în patru tranşe trimestriale. 

(2) În cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 
2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea 
"Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie" se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi 
mijlocii.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 3 noiembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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