
ORDONANŢĂ  DE URGENŢĂ 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind 

reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie 
guvernamentală 

 
  

Având în vedere: 
 
- că in situaţia actuală punerea în executare a convenţiei de fideiusiune instituită potrivit 
art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, se 
poate face numai în urma investirii cu formulă executorie de către instanţa de judecată 
a acestui înscris,  
- este necesară stabilirea la nivel de lege a caracterului de titlu executoriu,  precum şi a 
valorii de înscris autentic a convenţiei de fideiusiune pentru a nu genera costuri 
suplimentare  beneficiarului de credit garantat, îngreunând totodată activitatea de 
recuperare a sumelor datorate bugetului general consolidat de către organele fiscale 
abilitate, toate aceste neajunsuri având loc în contextul unor restricţii bugetare cu 
caracter general, 
- apreciind că această iniţiativă legislativă este justificată de stringenţa creării unui temei 
legal, la nivel de ordonanţă de urgenţă, în vederea soluţionării activităţii de recuperare a 
sumelor datorate bugetului general consolidat, 
- întrucât, prin neadoptarea unor măsuri imediate şi ţinând cont de faptul că toate 
aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare 
a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

 

   ARTICOL UNIC. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 443 din 1 iulie 2010, Partea I, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.76/2011 se modifică şi se completează astfel: 

 
1. La articolul13, după alineatul (4^2), se introduce un nou alineat (4^3), cu următorul 

cuprins: 
„(4^3) Convenţiile de fideiusiune constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri 

autentice.” 
 
2.Termenul de”fidejusiune” din cuprinsul actului normativ se va înlocui cu termenul de 

fideiusiune”. 
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