
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

   Bucureşti, 28 august 2012 
  Nr. 31/420/2012 

 
 

RAPORT 
  asupra 

  proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, trimis cu adresa nr.PL.x.196 din 29 mai 2012 şi înregistrat 
cu nr. 31/420 din 31 mai 2012. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 21 mai 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 
dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.45 din 
Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari, cu un alineat nou, urmărindu-se ca sumele încasate de la membrii 
asociaţiei de proprietari sau din alte surse pentru fondul de reparaţii şi depuse la bănci 
în conturi separate de contul curent, să nu fie supuse executării silite, putând fi 
utilizate numai pentru creşterea siguranţei în exploatare a blocurilor de locuinţe şi 
pentru îmbunătăţirea confortului utilizatorilor acestor blocuri. 

 Consiliul Legislativ  a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii 
şi propuneri, conform adresei cu nr.1364 din 20 decembrie 2011. 

 Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa 
cu nr.168 din 26 ianuarie 2012, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi, în 
şedinţa din 14 iunie 2012, conform adresei cu nr.26/138 din 14 iunie 2012. 



         În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 
august 2012. 

   Din totalul de 22 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbaterea iniţiativei legislative 18 deputaţi. 

   La lucrările Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi a participat, în 
calitate de invitat din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor doamna Irina 
Alexe – Şef Departament Relaţia cu Parlamentul, domnia sa comunicând membrilor 
Comisiei prezenţi la dezbateri faptul că ministerul în cauză nu susţine adoptarea 
proiectului de lege. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea  proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, considerând că 
prin limitarea debitorului ce poate fi urmărit în cadrul unei proceduri de executare 
silită se aduce atingere dreptului de acces la justiţie şi dreptului de proprietate. Este 
afectat şi dreptul de gaj general al creditorilor chirografari care nu beneficiază de o 
garanţie reală în vederea valorificării creanţelor pe care le au contra debitorului lor 
(gaj, ipotecă, privilegiu). 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

 
                      PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,            
           Daniel Buda                                Gabriel Andronache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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