NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secțiunea 1. Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de
implementare a programului "Prima casă"
Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea situaţiei actuale Programul Prima casă a fost implementat la nivelul anului 2009, într-un
context în care fluxurile specifice tranzacţiilor pe piaţa imobiliară erau
blocate deoarece persoanele fizice se confruntau cu dificultăţi în
accesarea
unui
credit
de
investiţii
imobiliare
destinat
achiziţionării/construirii unei locuinţe, dificultăţi cauzate în principal de
lipsa garanţiilor solicitate de instituţiile de credit conform normelor de
creditare proprii.
Pe acest fond, la care se adaugă şi faptul că a fost implementat pentru
a răspunde unei nevoi sociale pregnante – problema locativă,
programul ”Prima casă” a cunoscut până în prezent o dinamică
semnificativă, antrenând fluxuri de numerar în economie şi stimulând în
mod indirect industriile orizontale adiacente sectorului construcţiilor.
Garanţiile pentru creditele destinate achiziţiei sau construcţiei de
locuinţe în cadrul Programului se acordă numai în lei, de către
finanţatorii care au optat pentru a prelua 50% din riscurile asumate de
stat în cadrul etapelor anterioare.
Până în prezent, de la lansarea programului, în anul 2009 au fost
acordate peste 166.000 garanţii, pentru finanţări în valoare de peste
3.202 milioane de euro (după preluarea a 50% din risc de către bănci),
respectiv peste 13,9 miliarde de lei, din care, în anul 2015 până în
prezent au fost emise 30.070 de garanții în valoare de 2.522,9 milioane
de lei. În cadrul Programului, rata de default este de 0,2%, până în
prezent fiind executate 401 garantii.
2.Schimbări preconizate
Propunerile de plafoane prevăzute în prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului, asigură continuarea programului Prima casă și în anul
2016. În stabilirea plafonului de garanții care pot fi emise în cadrul
Programului Prima casă s-a avut în vedere creșterea venitului disponibil
al populației, în condițiile măsurilor de relaxare fiscală și de creșteri
salariale adoptate, precum și a perspectivelor de creștere economică,
toți acești factori favorizând relansarea creditării în economia
românească.
Astfel, prin prezenta hotărâre se propune alocarea pentru anul 2016 a
unui plafon de garantare în valoare de 1.500 de milioane de lei, care va
permite derularea în continuare a programului care este compus din:
- Plafonul suplimentar de garanții în suma de 1.300 de milioane de
lei care pot fi emise potrivit art.1 alin (3) din OUG nr.60/2009, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și
completările ulterioare;
- Plafonul de 200 de milioane de lei rezultat din sumele eliberate ca
urmare a rambursărilor creditelor la scadenţă şi/sau anticipate, ca
urmare a lichidării creditelor acordate iniţial în cadrul programului în
vederea acordării de garanţii pentru achiziţionarea sau construirea unei
noi locuinţe, precum și ca urmare a ultimelor modificări aduse legislației
Programului Prima casă. Acest plafon va fi utilizat cu prioritate de către
fiecare finanţator pentru acordarea de garanţii beneficiarilor programului
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în anul 2016. FNGCIMM este autorizat sa ajusteze pro rata limita
maximă de garanții provenită din sumele eliberate la 31.12.2015, în
vederea emiterii de garanţii cu încadrarea în limita maximă de 200 de
milioane de lei.
De asemenea, deoarece unii finanțatori, care au participat la
începuturile programului, nu au dorit în anul 2011 împărțirea
proporțională a riscurilor dar, ulterior, în anul 2015, ca urmare a
modificării politicilor lor interne au solicitat reintrarea în program și au
optat pentru reutilizarea plafonului, se propune prin acest proiect de
Hotărâre a Guvernului că pot consuma plafonul reutilizat până la data
limită de 31 decembrie 2016. După această dată, plafonul reutilizat în
condiţiile legii, nu mai poate fi disponibil pentru acordarea de garanţii.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor și având în vedere nivelul actual
al condițiilor de dobândă aferente creditelor ipotecare față de cele
aferente momentului inițial al stabilirii ratei dobânzii aferente creditelor
acordate în cadrul programului (în condițiile în care există bănci care
utilizează deja un nivel al ratei dobânzii sub cel maximal) se propune o
modificare a nivelului ratei de dobândă în sensul reducerii marjei
maxime aplicate la ROBOR 3M de la 2,5% la 2%. Noul nivel al
costurilor totale se aplică tuturor solicitărilor de acordare a unei finanţări
garantate în cadrul Programului ”Prima casă”, aflată în curs de analiză
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
3. Alte informaţii
Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul
Proiectul de act normativ nu are impact la nivel macroeconomic
macroeconomic

1ˆ1 Impact asupra mediului

Nu se referă la acest subiect.
concurenţial şi domeniul
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediuluiAlocarea plafonului total al garanţiilor care pot fi emise în cadrul
Programului ”Prima casă” în anul 2016 este o condiţie sine qua non
de afaceri
pentru asigurarea continuităţii acestuia, cu consecinţe directe atât
asupra pieţei imobiliare şi a sectoarelor adiacente acesteia, cât şi
asupra activităţii de creditare pe segmentul retail, fiind de natură să
conducă la creşterea numărului de clienţi ai instituţiilor de credit.
Proiectul
de act normativ contribuie la sprijinirea de către stat a
3. Impactul social
accesului persoanelor fizice la credite destinate achiziţionării/construirii
unei locuinţe în condiţii avantajoase. Proiectul de act normativ este
corelat cu dispoziţiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi ale
protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România, precum şi cu
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Proiectul de act
normativ este bazat pe o evaluare preliminară a impactului noilor
reglementări asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Impactul asupra mediului
Nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii
Sețiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Indicatori
Anul
Următorii
Media
2

Curent
4 ani
pe 5 ani
2
3
4
5
6
7
1
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 1. Proiectul de act normativ nu presupune o
creştere/diminuare a veniturilor bugetare.
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
Garanţiile acordate în cadrul plafonului alocat majorează
b) bugetele locale:
datoria publică guvernamentală.
i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2.Proiectul de act normativ nu presupune o
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
creştere/diminuare a cheltuielilor bugetare.
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
Garanţiile acordate în cadrul plafonului alocat majorează
(ii) bunuri şi servicii
datoria publică guvernamentală.
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
Suma reprezentând valoarea de executare a garanţiilor
a) buget de stat
care nu au fost recuperate în exerciţiul financiar aferent
anului în care a fost plătită reprezintă cheltuială a
b) bugete locale
bugetului de stat.
Nu este cazul
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii Nu este cazul.
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa Nu este cazul.
reducerea veniturilor bugetare
6.
Calcule
detaliate
privind Nu este cazul.
fundamentarea modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
Secțiunea a 5-a. 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 a) Se modifică şi se completează Hotărârea Guvernului
modificate sau abrogate, ca nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de
urmare a intrării în vigoare a implementare a Programului "Prima casă", publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18
proiectului de act normativ;
iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării noilor
dispoziţii
2. Conformitatea proiectului de act Nu este cazul
normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi
comunitare
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3. Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din
care decurg angajamente
6. Alte informaţii

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

-

Secțiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
consultare
cu
organizaţii
neguvernamentale,
institute
de
cercetare şi alte organisme implicate
2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ a fost elaborat în colaborare cu
mandatarul statului român – F.N.G.C.I.M.M. S.A. – I.F.N.
şi a constituit subiect de consultare cu factorii implicaţi în
program.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

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
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de 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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect .

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Este necesar avizul Consiliului
proiectului de act normativ.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul
Nu au fost identificate.

Legislativ

asupra

Secțiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la Au fost respectate prevederile Regulamentului privind

necesitatea elaborării proiectului de act procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de
normativ
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum
şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.
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2. Informarea societăţii civile cu privire la A fost postată pe site-ul MFP.
eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
-

Secțiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Pentru considerentele de mai sus, supunem aprobării proiectul hotărârii pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a
Programului "Prima casă".

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
ANCA DANA DRAGU
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