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PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr.196/2018 privind inflin^area, 
organizarea §i func^ionarea asociatiilor de proprietari §i administrarea

condominiilor

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea nr. 196/2018 privind infiinlarea, organizarea §i fiinclionarea 

asocia^iilor de proprietari §i administrarea condominiilor, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.660 din 30 iulie 2018, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 alineatele (1) §;i (2) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(1) Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice §i tehnice 

cu privire la infiintarea, organizarea §i funclionarea asobialiilor de proprietari din 

cadrul condominiilor, precum §i administrarea, intre^inerea §i folosirea imobilelor 

sau grupurilor de imobile din condominii.
(2) Prezenta lege se aplica proprietarilor si asocia^iilor de proprietari din 

cadrul condominiilor.”
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2. Articolul 2 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„in sensul prezentei legi, termenii §i expresiile de mai jos au urmatoarele

semnifica^ii:
a) acord de asociere - actul care consfin^e^te decizia a cel putin 

jumatate plus unu din numarul reprezentan^ilor unita^ilor de proprietate imobiliara 

dintr-un condominiu de a se asocia in condi^iile prezentei legi;
c) Se abroga;
d) asocia^ie de proprietari - forma de asociere autonoma §i fara scop 

lucrativ a reprezentan^ilor unita^ilor de proprietate imobiliara dintr-un condominiu 

cu functionare autonoma, avand ca scop administrarea, exploatarea, intre^inerea, 
repararea, reabilitarea §i modemizarea proprieta^ii comune, men^inerea in stare 

buna a condominiului, respectarea drepturilor §i asumarea obliga^iilor de catre to^i 
proprietarii;

e) Se abroga;
f) certificat de absolvire curs de pregatire administrator de condominii - 

actul care dovede§te pregatirea necesara §i suficienta a persoanelor fizice pentru a 

indeplini ocupa^ia de administrator de condominii, in conformitate cu legisla^ia 

privind formarea profesionala a adul^ilor;
g) cheltuieli ale asocia^iei de proprietari - totalitatea cheltuielilor sau 

obliga^iilor fmanciare ale asocia^iei de proprietari care sunt legate de administrarea, 
exploatarea, repararea, intre^inerea, modemizarea, reabilitarea proprietarii comune, 
precum §i cheltuielile cu serviciile de care beneficiaza proprietarii §i care nu sunt 
facturate acestora in mod individual;

i) contract de administrare - acordul scris incheiat intre o asociarie de 

proprietari §i un administrator de imobile (condominii), care poate fi persoana 

fizica, persoana fizica autorizata sau o persoana juridica avand ca obiect de 

activitate administrarea condominiilor, stmcturi asociative care reprezinta 

asocia^iile de proprietari, conform legii. Contractul de administrare este un contract 
cu titlu oneros §i se incheie in forma scrisa;

m) Se abroga.
n) Se abroga;
o) reprezentantul unei unita(i de proprietate imobiliara dintr-un 

condominiu unde este constituita legal o asocia(ie de proprietari, care a semnat 
acordul de asociere sau a cami cerere scrisa de adeziune a fost aprobata de 

asocia^ia de proprietari;
r) dezvoltator ansamblu reziden(ial - persoana fizica sau juridica care 

efectueaza toate opera(iunile imobiliare in vederea constmirii, fmalizarii §i predarii 
catre beneficiari a unor locuin^e, precum §i coordonarea surselor de fman(are 

necesare realizarii acestor opera(iuni;
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v) statut - act cuprinzand ansamblul de dispozi^ii, adoptat de cel pu^in 

jumatate plus unu din numarul reprezentantilor unita^ilor de proprietate imobiliara 

dintr-un condominiu, prin care se reglementeaza scopul, structura §i modul de 

organizare §i functionare a asocia^iei de proprietari, conform prevederilor prezentei 
legi;”

3. Articolul 3 alineatul (1) se modifica va avea urmatorul cuprins:
„(1) in scopul administrMi, exploatarii, intrepnerii, repararii, reabilitarii 

§i modemizarii proprietapi comune, al menpnerii in stare buna a condominiului, 
precum §i al exercitarii drepturilor §i asumarii obligapilor aferente, proprietarii se 

pot constitui in asociapi de proprietari, care se organizeaza §i fiincponeaza 

conform prevederilor prezentei legi.”

4. Articolul 4 alineatele (2) (3) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(2) Niciun act de dispozipe nu poate sa aiba ca obiect exclusiv cota-parte 

indiviza din coproprietatea forfata asupra parfilor comune ale condominiului, decat 
odata cu instrainarea locuin^ei/spapului cu alta destinape care constituie bunul 
principal.

(3) Incetarea destinapei de folosin^a comuna pentru p^ile comune din 

clMirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari cu acordul tuturor 

coproprietarilor.”

5. Articolul 8 se modifica i^i va avea urmatorul cuprins:
„(1) Unitaple depnatoare ale carfii tehnice a clMirilor sunt obligate sa 

transmits asociapilor de proprietari, cu titlu gratuit, car^ile tehnice ale 

construcpilor, la solicitarea acestora. Unitaple in arhiva carora se gasesc proiectele 

cladirilor sunt obligate sa elibereze asociapilor de proprietari copii ale proiectelor 

de cladiri elaborate. Costul executarii copiilor este suportat de primaria de pe raza
A

careia se afla condominiul. In lipsa caifii tehnice a construcpei p/sau a proiectului, 
asociapa de proprietari va solicita intocmirea cartii tehnice odata cu realizarea 

documentapei pentru reabilitarea cladirii.
(2) Autoritaple locale sunt obligate sa elibereze titluri de proprietate 

pentru terenurile de sub bloc asociapilor care depn titluri de proprietate in care se 

prevede teren in folosinia, in loc de teren in proprietate, la solicitarea scrisa a 

acestora, fara alte formalitap, in baza titlului obpnut cand s-a construit blocul.”
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6. Articolul 10 alineatele (1), (4), (5) (6) se modifica §i va avea
urmatorul cuprins:

„(1) Autoritalile administratiei publice locale organizeaza m cadrul 
aparatului de specialitate al primamlui un compartiment specializat in sprijinirea si 
indrumarea asocia^iilor de proprietari.

(4) Se abroga.
(5) Se abroga.
(6) Se abroga.”

7. Articolul 12 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Pentru realizarea scopurilor menlionate la art.2 lit.d) asocia^ia de 

proprietari infiinlata in condi^iile prezentei legi dobande§te drepturi §i i§i asuma 

obliga^ii fa^a de terji, in ceea ce prive§te administrarea condominiului.”

8. Articolul 13 alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:

„(1) Asocia^ia de proprietari se infiin^eaza prin acordul scris a cel pu^in 

jumatate plus unu din numarul reprezentan^ilor unita^ilor de proprietate imobiliara 

dintr-un condominiu.
(2) In condominiile cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui 

asocia^ii de proprietari pe fiecare tronson ori scara in parte numai in condi^iile in 

care proprietatea comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor poate fi delimitata.
(3) Divizarea unei asocia^ii de proprietari existente dintr-un condominiu 

in care cota indiviza a fost calculate in raport cu suprafa^a locuita din intregul 
condominiu, in doua sau mai multe asocia^ii, pe scari sau tronsoane, se poate face 

numai in condi^iile in care proprietatea comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor 

poate fi delimitata, la propunerea majorita^ii membrilor din scara sau tronsonul 
respectiv §i cu acordul tuturor membrilor carora aceasta divizare le va modifica 

cota indiviza din proprietatea comuna foifata.”

9. Articolul 15 alineatele (1) (2) se modifica §ii va avea urmatorul
cuprins:

„(1) Anterior constituirii asocia^iei de proprietari, reprezentan^ii unita^ilor 

de proprietate imobiliara din condominii se intrunesc pentru a hotari cu privire la 

infiin^area asocia^iei de proprietari sau, dupa caz, la reorganizarea asocia^iei de 

locatari in asocialie de proprietari. Totodata, reprezentan^ii unitaplor de proprietate 

imobiliara hotarasc §i cu privire la persoana fizica sau juridica insarcinata cu 

intocmirea acordului de asociere §i a statutului, cu privire la termenul de fmalizare 

a acestora, data de convocare a adunarii de constituire §i la modalitatea de
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decontare a costurilor generate de aceasta ac^iune. Hotararea reprezentan^ilor 

unita^ilor de proprietate imobiliara se consemneaza intr-un proces-verbal care se 

semneaza de catre to^i cei prezen^i.
(2) Cu cel pu^in 10 zile inaintea date! fixate pentru adunarea de 

constituire a asocia^iei de proprietari, reprezentan|ii unita^ilor de proprietate 

imobiliara se convoaca prin afi^are la avizier prin tabel convocator. Tabelul 
convocator se semneaza de catre cel pu^in cincizeci la suta plus unu din numarul 
reprezentan^ilor unita^ilor de proprietate imobiliara din condominiu.”

10. Articolul 16 alineatul (1) modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(1) Hotar&-ea reprezentan^ilor unita^ilor de proprietate imobiliara privind 

constituirea asocia^iei de proprietari se consemneaza prin proces-verbal, inregistrat 
in registrul unic al asocia^iei de proprietari care cuprinde procesele-verbale ale 

adunarii generale, comitetului executiv §i cenzorului/comisiei de cenzori, semnate 

de catre to^i reprezentan^ii unitalilor de proprietate imobiliara care §i-au dat 
consimlamantul.”

11. Articolul 17 alineatul (7) si (8) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(7) inscrierea ulterioara in asocia^ie a reprezentan^ilor unita^ilor de 

proprietate imobiliara care nu au fost prezen^i la adunarea de constituire a 

asocia^iei de proprietari sau care au dobandit calitatea de proprietari ulterior 

adunarii de constituire, dupa caz, se face la cererea scrisa a acestora, prin semnarea 

unui act adi^ional la acordul de asociere. Prin grija pre§edintelui asocia^iei de 

proprietari, actele adi^ionale se ata§eaza dosarului de infiin^are a asocia^iei §i se 

pastreaza la sediul asocia^iei.
(8) Se abroga.”

12. Articolul 18 modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Daca numarul reprezentan^ilor unita^ilor de proprietate imobiliara 

dintr-un condominiu scade sub 3 ca urmare a unor acte de instrainare, membrii 
rama§i in imobil solicita judecatoriei in a carei circumscrip^ie teritoriala se afla 

imobilul incetarea personalitatii juridice.”

13. Articolul 20 modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Fiecare asocia^ie de proprietari poate sa de^ina unul sau mai multe

conturi bancare.”
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14. Articolul 21 alineatul (1) modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(1) Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de 

asociere, in cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari este necesar acordul 
a cel pu^in jumatate plus unu din numarul membrilor.”

15. Articolul 23 se abroga.

16. Articolul 24 alineatele (1) §i (2) se abroga.

17. Articolul 25 alineatele (1) §i (2) se abroga.

18. Articolul 26 se abroga.

19. Articolul 27 modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Toti membrii au dreptul sa participe, cu drept de vot, la adunarea 

generala a asocia^iei de proprietari, sa i§i inscrie candidatura, sa candideze, sa 

aleaga §i sa fie ale§i in structura organizatorica a asocia^iei de proprietari. Pentru a 

beneficia de dreptul de a fi ales, persoana in cauza trebuie sa aiba capacitate 

deplina de exerci^iu, §i sa nu aiba datorii la asociape. ”

20. Articolul 28 alineatele (1), (2) si (4) modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(1) Membrii au dreptul sa fie informap in legatura cu toate aspectele ce 

privesc activitatea asociapei de proprietari, sa solicite in scris p sa primeasca copii 
dupa orice document al acesteia, cu respectarea reglementarilor privind protecpa 

datelor cu caracter personal. Membrii care solicita copii dupa documentele 

asociapei de proprietari vor suporta costul de multiplicare a acestora.
(2) In vederea bunei informari a membrilor, asociapa de proprietari 

amplaseaza la loc vizibil un avizier la care sunt afi§ate documentele cu privire la 

calculul cotei de contribupei la cheltuielile asociapei de proprietari.
(4) in cazul in care pre§edintele sau administratorul nu ia toate masurile 

necesare in scopul facilitarii accesului membrilor la documentele cu privire la 

calculul cotei de contribupe la cheltuielile asociapei de proprietari, conform legii, 
sau la deciziile adunarii generale §i comitetului executiv, membrii au dreptul de a 

notifica despre aceasta comitetul executiv. In situapa nesoluponarii sau a 

soluponarii necorespunzatoare a solicitarilor notificate in termen de 10 zile de la 

depunerea acestora, membrii se pot adresa institupilor abilitate.”
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21. Articolul 29 alineatele (1), (2) §i (3) modifica §i va avea urmatorul
cuprms:

„(1) in cazurile in care unul dintre membri impiedica, cu rea-credin^ §i 
sub orice forma, folosirea normala a condominiului, sau a unor paifi componente, 
potrivit destina^iei acestora, §i creeaza prejudicii celorlal^i membri, proprietarii 
prejudiciati se pot adresa in scris pre§edintelui, comitetului executiv al asocia^iei de 

proprietari §i institu^iilor cu atribu^ii privind respectarea ordinii §i lini§tii publice 

sau, dupa caz, instan^elor judecatore§ti.
(3) Orice membru care se considera vatamat intr-un drept al sau din 

cauza neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a atribu^iilor de catre pre§edinte, 
membri ai comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau administrator se 

poate adresa in scris conducerii asocia^iei, dupa caz, sau altor institu^ii cu atribu^ii 
de control al respectarii legi, precum §i instan^elor judecatore§ti.”

22. Articolul 30 alineatele (1), (2) §i (5) modifica §i va avea urmatorul
cuprms:

„(1) Membrii condominiilor au obliga^ia sa transmits o copie dupa actul 
de proprietate §i sa notifice pre§edintelui orice schimbare intervenita in structura §i 
numarul membrilor familiei prin deces, casatorii sau na§teri, persoanele luate in 

spa^iu, precum §i locatarii/comodatarii ca urmare a inchirierii sau a darii in 

folosin^a gratuita a locuin^ei.
(2) Depunerea documentelor §i notificarea prevazuta la alin.(l) se face in 

scris, in termen de 10 zile de la schimbarea intervenita, de la luarea in spa^iu, 
respectiv de la semnarea contractului de vanzare-cumparare/inchiriere/comodat.

(5) Daca proprietarul sau oricine ac^ioneaza in numele proprietarului 
unei locuin^e ori al unui spa^iu cu alta destina^ie provoaca daune oricarei paifi din 

proprietatea comuna sau din proprietatea individuals a altui proprietar din 

condominiu, respectivul proprietar sau mandatar al acestuia are obliga^ia sa repare 

stricaciunile sau sa suporte cheltuielile pentru lucrarile de repara^ii.”

23. Articolul 31 alineatul (1) modifica §;i va avea urmatorul cuprins:
„(1) Cu un preaviz de 5 zile, in forma scrisa §i motivat, emis de comitetul 

executiv al asocia^iei de proprietari, proprietarul este obligat sa permits accesul 
pre§edintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului §i al 
unei persoane calificate in realizarea lucrSrilor de construc^ii sau reparapi, dupS 

caz, pe proprietatea sa individuals, atunci cand este necesar sS se inspecteze, sS se 

repare ori sS se inlocuiascS elemente din proprietatea comunS, la care se poate avea 

acces numai din respectiva proprietate individuals. Fac exceppe cazurile de
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urgen^a, cand tennenul pentru preaviz poate fi redus sau interven^ia trebuie 

efectuata de indata.”

24. Articolul 33 alineatui (9) modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(9) Pre§edintele sau administratorul asocia^iei de proprietari are obliga^ia 

de a solicita notarea in cartea funciara a debitelor mai vechi de 3 luni. Birourile de 

cadastru §i publicitate imobiliara vor proceda la notarea acestor debite in cartea 

funciara a locuinfelor sau spafiilor cu alta destinalie.”

25. Articolul 34 alineatui (2) modifica va avea urmatorul cuprins:
„(2) Proprietarul poate aduce imbunatafiri sau modificari proprietatii sale 

individuale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la autorizarea 

executarii lucrarilor de construc^ii de catre autoritatea administrafiei publice 

competente, fara a pune in pericol integritatea structurala a condominiului, 
rezistenfa mecanica, stabilitatea §i siguran^a cladirii sau a altor proprietafi 
individuale, precum §i buna funcfionare a instalafiilor aferente acestora. Proiectele 

de modificare a suprafefelor construite sau utile se comunica in prealabil 
pre§edintelui sau administratorului asociafiei de proprietari cu cel pu^in 10 zile 

inaintea inceperii executarii lucrarilor.”

26. Articolul 46 alineatele (1), (2), (6) §i (7) modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:
„(1) La adunarea reprezentanfilor unitafilor imobiliare in vederea 

constituirii asociafiei de proprietari, reprezentanfii vor alege dintre cei prezen^i un 

comitet executiv format din pre§edintele asociapei de proprietari §i un numar par 

de membri, precum §i un cenzor sau o comisie de cenzori §i vor hotari numarul 
membrilor acestora §i durata mandatelor lor. Alegerea acestora se face cu jumatate 

plus unu din numarul celor prezenp. Mandatele pot avea o durata de cel mult 4 ani 
§i pot fi reinnoite.

(2) Daca dintre membrii asociapei de proprietari nu se poate alege un 

cenzor, atunci adunarea generala mandateaza comitetul executiv pentru angajarea 

unui cenzor din afara asociapei de proprietari, persoana fizica avand cel pupn 

studii medii ori persoana juridica cu domeniul de activitate contabilitate, audit 
financiar sau consultanfa in domeniul fiscal, pe baza de contract individual de 

munca sau, dupa caz, contract de prestari de servicii.
(6) Nu pot fi alese sau numite in funcpi de conducere, administrare ori 

control din cadrul asociapilor de proprietari persoanele care au suferit condamnari, 
in baza unor hotarari judecatore§ti ramase definitive, pentru infracpuni de natura 

economico-financiara sau care au datorii la asociapa de proprietari.”
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27. Articolul 46 alineatul (5) se abroga.

28. Articolul 47 alineatele (4) (5) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(4) Membrii sunt anun^ati, prin afi§are la avizier sau pe baza de tabel 
nominal convocator, asupra oricarei adunari generale a asocia^iei de proprietari, cu 

cel pu^in 10 zile inainte de data stabilita, inclusiv cu privire la ordinea de zi a 

adunarii generale, cu excep^ia adunarilor generale extraordinare sau a adunarilor 

generale reconvocate, care se pot convoca, in cond^iile prevazute la alin.(3), cu cel 
pu^in 3 zile inainte de data stabilita.

(5) Propunerea de ordine de zi a adunarii generale, semnata dupa caz de 

pre§edinte §i de membrii comitetului executiv sau de 20% dintre membrii 
asocia^iei, se aproba |i se completeaza prin hotarare a adunarii generale.”

29. Articolul 48 alineatele (1) §i (3) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(1) Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea membrilor 

asocia^iei de proprietari sunt prezen^i personal sau prin reprezentan^i care au o 

imputemicire scrisa, §i semnata de catre membrul in numele caruia voteaza.
(3) La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca to^i 

membrii asocia^iei de proprietari au fost convoca^i pe baza de tabel convocator sau 

prin po§ta cu scrisoare recomandata, cu conl;inut declarat §i confirmare de primire, 
prin po§ta electronica sau fax §i prin afi§are la avizier, hotararile pot fi adoptate, 
indiferent de numarul membrilor prezen^i, cu votul majorita^ii simple a acestora.”

30. Articolul 49 alineatele (1) §i (2) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(1) Hotararile asocia^iei de proprietari sunt luate in adunarea generala, 
iar executarea lor este incredin^ata comitetului executiv §i administratorului.

(2) Se abroga.”

31. Articolul 53 litera h) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„h) adopta hotarari asupra valorii §i a modalitalilor de contractare, in 

limita bugetului de venituri §i cheltuieli.”
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32. Articolul 54 alineatele (1) §i (2) se modifica vor avea urmatorul
cuprins:

„(1) Membrii comitetului executiv sunt ale§i de catre adunarea generala a 

asocia^iei de proprietari, dintre membrii asocia^iei de proprietari.
(2) Comitetul executiv este format din pre§edinte §i un numar par de 

membri, nu mai mare de patru, astfel incat numarul membrilor comitetului 
executiv nu poate fi mai mare de cinci, cu excep^ia asociatiilor de proprietari ce 

reprezinta condominii cu mai mult de 4 scM sau tronsoane, fiecare scara sau 

tronson avand dreptul de reprezentare in comitetul executiv. in cazul parita^ii de 

voturi, prevaleaza op^iunea pre§edintelui.”

33. Articolul 55 alineatul (1) literele r), §) §1 u) se modifica §i se 

completeaza $i vor avea urmatorul cuprins:
„r) Se abroga;
§) propune adunarii generale numarul §i func^iile personalului necesar a fi 

incadrat cu contract individual de munca sau contract de prestari servicii in cadrul 
asocia^iei de proprietari pentru buna administrare, gestionare §i funclionare a 

condominiului, in limita bugetului de venituri §i cheltuieli;
u) comitetul executiv hotara§te cuantumul salariilor §i indemnizaliilor pe 

baza bugetului de venituri §i cheltuieli §i a fondului de salarii §i indemnizalii 
aprobat de adunarea generala.”

34. Articolul 55 alineatele (3), (4), (5) §i (8) se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:
„(3) §edinlele comitetului executiv se convoaca de catre pre§edintele 

asocia^iei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai, §i se 

\m atunci cand sunt necesare decizii ale sale §i in fiinctie de disponibilitatea 

membrilor.
(4) Deciziile comitetului executiv se iau cu votul a jumatate plus unu din 

numarul membrilor sai, se consemneaza in registrul unic de procese-verbale al 
asocia^iei de proprietari, se semneaza de catre to^i membrii prezen^i §i se afi§eaza 

la avizier in termen de maximum 7 zile de la data desfa§urarii ^edin^ei.
(5) Administratorul, cenzorul sau membrii comisiei de cenzori, chiar 

daca sunt proprietari, nu pot fi membri ai comitetului executiv al asocia^iei de 

proprietari.
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(8) In cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al asocialiei 
de proprietari, membrul demisionar preda comitetului executiv documentele 

asocia^iei de proprietari pe care le define, pentru a fi eliberat de responsabilitalile 

activita^ilor in curs de realizare, urmand ca adunarea generala sa aleaga un 

inlocuitor in termen de 30 de zile.”

35. Articolul 56 alineatele (2) §i (3) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprms:

^ at„(2) In caz de incetare a mandatului pre§edintelui inainte de termen, 
comitetul executiv sau membrii asocia^iei de proprietari convoaca de indata o 

adunare generala pentru alegerea unui nou pre§edinte.
(3) in cazul schimbarii pre§edintelui asocialiei de proprietari, vechiul 

pre§edinte este obligat sa transmits noului pre§edinte, in termen de 5 zile de la 

alegerea sa, in baza unui proces-verbal de predare-primire, toate documentele §i 
bunurile asocialiei pe care le-a avut in administrare sau in folosinla.”

36. Articolul 57 literele i), m), n), o), p), r) §i t) se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:
„i) Se abroga;

m) Se abroga;
n) Se abroga;
o) in cazul modificarii cadrului legislativ privind asocialiile de 

proprietari, pre§edintele convoaca adunarea generala a asociapei de proprietari 
pentru modificarea conforma a actelor asocia^iei, daca este cazul;

p) Se abroga;
r) Se abroga;
t) angajeaza administratorul ca persoana fizica, persoana fizica 

autorizata, sau ca persoana juridica cu obiect de activitate administrarea 

condominiilor, inclusiv structuri asociative care reprezinta asocialiile de 

proprietari.”

37. Articolul 58 alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(1) Pre§edintele asocia^iei de proprietari §i membrii comitetului executiv 

pot fi remunerali pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii 
generate a membrilor.”
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38. Articolul 59 alineatele (1) si (2) se modiflca si va avea urmatorul
cuprins:

„(1) Cenzorul/Comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociatia 

de proprietari sa verifice execu^ia bugetului de venituri §i cheltuieli conform 

prevederilor legale in vigoare.
(2) Comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de membri.”

39. Articolul 60 alineatul (1) §i (3) se modifica §:i va avea urmatorul
cuprins:

A

„(1) In cazul in care cenzoml/membrii comisiei de cenzori sunt persoane 

fizice, acestea trebuie sa aiba cel pu^in studii medii.
(3) Se abroga.”

40. Articolul 61 literele a) §ii e) se abroga. Litera f) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„f) poate participa la adunarile generale ale asocialiei de proprietari §i 

ale comitetului executiv, daca este convocat.”

41. Articolul 62 se abroga.

42. Articolul 63 alineatele (2) §i (3) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(2) in scopul administrarii §i intre^inerii condominiului, asocia^ia de 

proprietari incheie contracte in numele proprietarilor cu persoane fizice, persoane 

fizice autorizate sau cu persoane juridice cu obiect de activitate administrarea 

condominiilor, infiin^ate potrivit prevederilor legale in vigoare, structuri asociative 

ale asocialiilor de proprietari.
(3) Desemnarea administratorului §i incheierea contractului de 

administrare se fac de catre comitetul executiv reprezentat de pre§edintele 

asocia^iei de proprietari, in baza mandatului acordat de adunarea generala. Decizia 

de numire se afi§eaza la avizier.”

43. Articolul 64 alineatele (1), (5), (6), (7), (8), (9), (10) §i (11) se modifica 

§;i vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Administrarea condominiului poate fi realizata de catre persoane 

fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate, structuri 
asociative ale asocia(iilor de proprietari, autorizate conform legii.

(5) Se abroga.
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(6) Persoanele juridice specializate sunt operator! economici infiinta^i §i 
inregistrali conform legii, structuri asociative ale asocia^iilor de proprietari, care au 

ca obiect de activitate administrarea condominiilor.
(7) Se abroga.
(8) Se abroga.
(9) Se abroga.
(10) Se abroga.
(11) Se abrogl”

44. Articolul 65 se abroga.

45. Articolul 66 alineatul (1) literele h), n) §i o) se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:
„h) propune, cel tarziu pana la sfar§itul anului, bugete anuale §i prognoze 

pe termen mediu in care trebuie sa includa sumele achitate, lucrarile de intre(inere 

§i lucrarile de reabilitare §i imbunatalire, sumele necesare din fondurile asocia^iei, 
alte cheltuieli previzibile §i o estimare generala a cheltuielilor asocia^iei de 

proprietari;
n) Se abroga.
o) comunica membrilor, la cererea scrisa a acestora, lista de venituri §i 

cheltuieli ale asocia^iei de proprietari, care va cuprinde inclusiv veniturile ob^inute 

din exploatarea proprieta(ii comune.”

46. Articolul 66 alineatul (2) se abroga.

47. Articolul 67 alineatele (4) §i (5) se abroga.

48. Articolul 69 alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(1) in cazul schimbarii administratorului, vechiul administrator este 

obligat sa transmits noului administrator, pre^edintelui sau comitetului executiv, in 

baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de pre§edintele asocia^iei §i de 

catre cenzor/comisia de cenzori, intr-un termen de 5 zile de la incetarea 

contractului sau, totalitatea documentelor, bunurilor §i valorilor aflate in 

administrarea sa, situa(ia fmanciar-contabila a asocia^iei §i a fiecarui proprietar in 

raport cu asocia^ia, situa^ia soldurilor elementelor de activ §i de pasiv la data 

predarii. Procesul-verbal cuprinde §i chitan(a de plata cu care s-a facut ultima 

incasare, numele proprietarilor restan^ieri, sumele restante, contracted in derulare, 
pla^ile ce urmeaza a fi facute dupa data predarii.”
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49. Articolul 71 alineatele (3), (4) §i (5) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(3) Se abroga.
(4) Se abroga.
(5) in termen de 5 zile de la incetarea contractului de administrare, 

administratorul este obligat sa prezinte, m condi^iile prevazute la art.69 alin.(l). 
pre§edintelui asocia^iei de proprietari §i cenzomlui/comisiei de cenzori situalia 

tuturor fondurilor asociapei §i sa o transfere noului administrator sau 

pre§edintelui.”

50. Articolul 72 alineatele (2) §i (4) se abroga.

51. Articolul 74 alineatele (2) §i (3) se abroga.

52. Articolul 75 se adauga alineatele (6) §i (7) care vor avea urmatorul
cuprins:

„(6) in lipsa unor prevederi legale sau in^elegeri contrare, fiecare membru 

suporta cheltuielile legate de intretinerea, repararea §i exploatarea par^ilor comune, 
proportional cu cota sa parte.

(7) Cu toate acestea, cheltuielile legate de partile comune folosite 

exclusiv de catre unii dintre membri cad in sarcina acestora din urma.”

53. Articolul 80 alineatul (4) se modifica §;i va avea urmatorul cuprins:
„(4) Pre§edintele asocia^iei de proprietari are obliga^ia radierii ipotecii 

imobiliare, legale, in termen de cel mult 10 zile de la data la care suma datorata cu 

titlul de restanta a fost platita de catre proprietar, pe cheltuiala acestuia.”

54. Articolul 82 alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(2) Cheltuielile repartizate dupa numarul de persoane reprezinta 

cheltuielile asociatiei pentru: apa rece, apa calda §i canalizare; combustibil pentru 

prepararea apei calde de consum; consumul de gaz la comun, energia electrica 

utilizata pentru functionarea instalatiilor comune, inclusiv a ascensoarelor; 
colectarea de§eurilor menajere, vidanjare.”

55. Articolul 83 se adauga alineatul (3) care va avea urmatorul cuprins:
„(3) Daca nu sunt intrunite conditiile prevazute in actele normative in 

vigoare cu privire la asigurarea gradului de montare a repartitoarelor de 

costuri/contorizare pentru incalzire, atunci repartizarea consumului de energie 

termica pentru incalzirea proprietatilor individuale/unitati individuate - locuinte
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sau spatii cu alta destinalie decat aceea de locuinla, se face in funclie de suprafa^a 

utila. Suprafa^a utila a apartamentului sau a spapului cu alta destinalie decat aceea 

de locuin^a §i cota-parte indiviza de proprietate sunt stabilite potrivit actului de 

proprietate, dupa caz, contractul de vanzare-cumparare, fi§a cadastrala, contractul 
de construire sau procesul-verbal de predare-primire §i contractul de schimb sau 

contractul de dona^ie §i/sau cele determinate pe baza de masuratori §i inscrise 

intr-o documenta^ie cadastrala recep^ionata de oficiul de cadastru §i publicitate 

imobiliara competent. Daca proprietarul unui apartament sau al unui spa^iu cu alta 

destina^ie decat aceea de locuinla modifica suprafa^a echivalenta termic de 

incalzire din apartamentul sau din spa^iul pe care il define, cota-parte de participare 

la cheltuielile pentru incalzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de 

modificare a suprafe^ei utile luate in calcul, fara a modifica cota indiviza a 

apartamentului. Coeficientul se calculeaza conform normelor tehnice elaborate de 

Autoritatea Na^ionala de Reglementare in domeniul Energiei, pe baza unui studiu 

de specialitate. Repartizarea consumului de energie termica pentru partea comuna 

se face in fimclie de cota parte indiviza.”

56. Articolul 100 alineatul (1) se modifica fi va avea urmatorul cuprins:
„(1) Dezvoltatorii ansamblurilor reziden^iale au obliga^ia sa asigure 

fumizarea/prestarea serviciilor de utilita^i publice catre to^i utilizatorii din 

ansamblul reziden^ial in baza contractelor de fumizare/prestare intocmite cu 

respectarea clauzelor din contractele-cadru elaborate de catre autoritatea de 

reglementare competenta.”

57. Articolul 100 alineatul (2) litera b) se modifica ^i va avea urmatorul
cuprms:

„b) dezvoltatorului ansamblului rezidenlial, in cazul in care instalaliile 

aflate in proprietatea sau administrarea fumizorului se bran§eaz^racordeaza la 

instalaliile aflate in proprietatea proprietarului/dezvoltatorului ansamblului 
rezidenpal, daca cota sa indiviza din proprietatea comuna depa§e§te cincizeci la 

suta.”

58. Articolul 100 alineatele (3), (4) §i (5) se modifica §i va avea urmatorul
cuprms:

„(3) Se abroga.
(4) Se abroga.
(5) In situa^ia prevazuta la alin.(2) lit.b), dezvoltatorul proiectului de 

ansamblu reziden^ial are obligalia sa asigure fumizarea/prestarea serviciilor de 

utilitali publice catre to^i utilizatorii din ansamblul rezidential in baza contractelor
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de fumizare/prestare intocmite cu respectarea clauzelor din contractele-cadru 

elaborate de catre autoritatea de reglementare competenta, pana cand se constituie 

asocia^ia de proprietari, respectiv pana cand cota sa indiviza din proprietatea 

comuna scade sub cincizeci la suta.”

59. Articolul 101 alineatele (1), (2) §i (3) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(1) Preturile §i tarifele practicate pentru fiimizarea serviciilor de utilita^i 
publice de catre dezvoltatorii de proiecte de ansambluri reziden^iale se aproba de 

catre autoritatea de reglementare competenta. Dezvoltatorii au obliga^ia sa ^ina 

eviden^a contabila separata pentru fiecare serviciu de utilitate publica 

flimizat/prestat.
(2) Dezvoltatorii de proiecte de ansambluri reziden^iale au obliga^ia sa 

monteze la bran§amentele imobilelor contoare de masurare-inregistrare a 

consumurilor, conform legislaliei in vigoare. Determinarea consumurilor care se 

factureaza se face numai prin metoda directa in baza indicapilor contoarelor 

montate la bran§amentul fiecarui imobil din ansamblul rezidenpal.
(3) Dezvoltatorii de proiecte de ansambluri rezidenpale care asigura 

fiimizarea serviciilor de utilitap publice prin refele private au acelea§i drepturi §i 
obligapi ca operatorii care fumizeaza/presteaza servicii de utilitap publice prin 

intermediul refelelor publice, fiindu-le aplicabile sancpunile prevazute de Legea 

serviciilor comunitare de utilitap publice nr.51/2006. republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, §i de legislapa specifica serviciului fiimizat/prestat.”

60. Articolul 105 se abroga.

61. Articolul 106 se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„Persoanele fizice care indeplinesc fimcpa de administrator in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind infiinfarea, organizarea §i 
funcponarea asociapilor de proprietari, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
care depn o diploma de absolvire a unui curs de calificare ca administrator de 

imobile/condominii, pot indeplini in continuare fiincpa de administrator.”
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma ini^iala, in 

condifiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

p. PRE^EDINTELE SENATULUI

Titus Coida|ean


