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           RAPORT 
           asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi 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 modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 745 
din 5 decembrie 2011 şi  înregistrat cu nr.31/1225 din 8 decembrie 2011.   

Potrivit prevederilor 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, Camera Deputaţilor  este  
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 28 noiembrie 
2011, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, în sensul clarificării 
raporturilor dintre proprietari, asociaţiile de proprietari şi furnizorii de utilităţi, cu scopul declarat al diminuării 
preţurilor la facturile de utilităţi.  
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Intervenţiile legislative vizează introducerea unor prevederi privind protejarea proprietarilor restanţieri, 
includerea între beneficiarii legii şi a proprietarilor care îşi achită integral cotele de contribuţie la cheltuielile 
asociaţiilor de locatari (în prezent sunt vizaţi doar cei care au datorii la asociaţiile de proprietari), scutirea acordată 
de dispoziţiile actului normativ să se refere la plata penalităţilor cu care aceştia figurează în evidenţele contabile ale 
asociaţiilor de proprietari sau de locatari, şi nu la penalităţile generate de suma restantă cu titlu de bază, cum este în 
prezent, reglementarea procedurii de dovedire a condiţiilor impuse de lege, anularea sumelor cu titlu de penalităţi 
datorate de societăţile distribuitoare/furnizoare de servicii comunitare de utilităţi publice din obligaţiile 
contractuale existente între acestea şi furnizorii lor, cât şi din sumele cu titlu de penalităţi din obligaţiile 
contractuale existente între furnizorii de servicii şi furnizorii de combustibili. 

 Prin iniţiativa legislativă se propune şi modificarea şi completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, astfel încât persoana 
angajată de către asociaţia de proprietari în funcţia de administrator de imobile, trebuie să fie absolventul unui curs 
de calificare/perfecţionare/specializare pentru această funcţie. În situaţia în care administratorii nu au urmat astfel 
de cursuri, vor fi obligaţi să îndeplinească această condiţie în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei iniţiative legislative. 

În proiectul de lege au fost preluate ca amendamente şi o parte din soluţiile legislative propuse în alte trei 
iniţiative legislative, respectiv: Pl-x 828/2010, PL-x 708/2011 şi PL-x 709/2011, acestea urmând a fi respinse. 

Guvernul României nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma prezentată, conform punctului de 
vedere transmis cu adresa cu nr.1854 din 11 august 2011 şi solicită consultarea structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor art.8 din legea nr.215/2001 – Legea administraţiei 
publice locale. 

Consiliul Legislativ, prin adresa cu nr.694 din 22 iunie 2011, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 
observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat negativ 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 12 decembrie 2011, conform adresei cu nr.26/591/2011. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ proiectul de lege, cu majoritate de voturi, în şedinţa 
din 21 decembrie 2011, conform adresei cu nr.23/427/2011. 

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 iniţiativa legislativă în 
şedinţele din 4 octombrie 2011 şi 18 aprilie 2012.  

La şedinţa din data de 4 octombrie 2011 a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Jan Vraciu – director. 
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Din numărul total de 23 deputaţi ai  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 13 
deputaţi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu 
amendamentele admise prezentate în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
 

 
  PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 

          DANIEL BUDA     ANDRONACHE GABRIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
 
 
 
 



 4

ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
   

Nr. 
crt. 

Legea nr.230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari                 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

 
1. 

     
LEGE nr.230 din 6 iulie 
2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari 

 
LEGE 

pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.230/2007 

privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari 
 

 
 
 
Nemodificat 

 

 
2. 

 
   
Articol unic. - Legea nr.230/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.490 din 23 iulie 2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:     
 
 

 
Art. I - Legea nr.230/2007 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.490 din 23 iulie 2007, 
cu modificările ulterioare, 
se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autor:  
Consiliul Legislativ

 
Pentru redarea 
intenţiei de 
intervenţie 
asupra actului 
normative de 
bază; 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
--------------------------------

 
 
––––––––––––––––––––––––– 

1. La articolul 14 se 
introduce un nou  alineat, 
alin. (2), cu următorul 
cuprins:                                  
 
”(2) Proprietarul este 
obligat să încheie contract 
individual cu fiecare 
furnizor de servicii 
comunitare de utilităţi 
publice: apă rece, apă rece 
pentru apă caldă de 
consum, canalizare, 
colectare ape meteorice, 
agent termic pentru 
căldură şi apă caldă de 
consum, energie electrică, 
gaze naturale, colectarea 
gunoaielor menajere.” 
 
Autori: 
Deputat, Bogdan Ciucă 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 

4.  
 
 
Art.15 
Cu un preaviz de 5 zile, 
proprietarul este obligat să 
accepte accesul în 

1.  Articolul 15 se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
 “Art.15. - Cu un preaviz de 5 zile, 
proprietarul este obligat să 
accepte accesul în apartamentul 

1.  Articolul 15 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
“Art.15. - Cu un preaviz de 
5 zile, proprietarul este 
obligat să permită accesul 

 - Pentru o 
exprimare adecvată 
stilului normativ; 
 
-Norma propusă 
trebuie corelată cu 
cea propusă la 
pct.7 pentru art.50 
alin.(5), în sensul 
introducerii unei 
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apartamentul sau în spaţiul 
său al unui delegat al 
asociaţiei, atunci când este 
necesar să inspecteze, să se 
repare ori să se înlocuiască 
elemente din proprietatea 
comună, la care se poate avea 
acces numai din respectivul 
apartament sau spaţiu. Fac 
excepţie cazurile de urgenţă, 
când accesul se poate face 
fără preaviz. 

sau în spaţiul său al unui delegat al 
asociaţiei sau furnizorului de 
utilităţi, atunci când este necesar 
să se inspecteze, să se repare ori să 
se înlocuiască elemente din 
proprietatea comună, la care se 
poate avea acces numai din 
respectivul apartament sau spaţiu, 
sau atunci când se impune 
deconectarea de la utilităţi a 
apartamentului pentru neplată. 
Fac excepţie cazurile de urgenţă, 
când accesul se poate face fără 
preaviz.” 

 

în apartamentul sau în 
spaţiul său al unui delegat al 
asociaţiei sau furnizorului 
de utilităţi, atunci când este 
necesar să se inspecteze, să 
se repare ori să se 
înlocuiască elemente din 
proprietatea comună, la care 
se poate avea acces numai 
din respectivul apartament 
sau spaţiu, sau atunci când 
se impune deconectarea de 
la utilităţi a 
apartamentului pentru 
neplată. Fac excepţie 
cazurile de urgenţă, când 
accesul se poate face fără 
preaviz.” 
 
Autori: 
Deputat, Daniel Oajdea 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

precizări potrivit 
căreia pentru 
proprietar există 
obligaţia permiterii 
accesului 
furnizorului de 
utilităţi în 
apartament în 
vederea 
deconectării în 
cazul contractelor 
individuale. În 
absenţa unei astfel 
de precizări, 
furnizorul nu poate 
proceda la 
deconectare, 
întrucât nu se află 
în raporturi 
contractuale cu 
proprietarul de 
apartament, ci cu 
asociaţia de 
proprietari. 
 

5.  
 
 
 
Art.20 
 
(2) Notarii publici nu vor 
autentifica actele de 

2.Punctul (2) al articolului 20, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 
 

„(2) Notarii publici nu 
vor autentifica actele de 
înstrăinare fără o adeverinţă din 

2.Alineatul (2) al 
articolului 20 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 

(2) La solicitarea 
proprietarului, 
preşedintele sau 

- Textul propus 
instituie o 
contravenţie, fără a 
stabili şi sancţiunea 
aplicabilă. 
 
- Fapta ce se cere a 
fi sancţionată 
constituie deja 
contravenţie, în 
privinţa 
administratorului 
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înstrăinare fără o adeverinţă 
din partea asociaţiei de 
proprietari, care să reprezinte 
dovada achitării la zi a cotelor 
de contribuţie la cheltuielile 
asociaţiei de proprietari, 
eliberată în original sub 
semnătura preşedintelui şi a 
administratorului asociaţiei 
de proprietari, cu precizarea 
numelui şi prenumelui 
acestora, şi cu ştampila 
asociaţiei de proprietari. 
Actele de înstrăinare 
încheiate cu nerespectarea 
acestei obligaţii sunt nule de 
drept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partea asociaţiei de proprietari, 
care să reprezinte dovada 
achitării la zi a cotelor de 
contribuţie la cheltuielile 
asociaţiei de proprietari, eliberată 
în original sub semnătura 
preşedintelui şi a administratorului 
asociaţiei de proprietari, cu 
precizarea numelui şi prenumelui 
acestora, şi cu ştampila asociaţiei 
de proprietari. Refuzul 
preşedintelui şi a 
administratorului asociaţiei de 
proprietari de a elibera 
adeverinţa cu situaţia la zi a 
datoriilor apartamentului 
constituie contravenţie. În acest 
caz proprietarul are dreptul să 
solicite despăgubiri materiale 
celor care au refuzat eliberarea 
adeverinţei, cuantumul acestora 
fiind stabilit de instanţele de 
judecată. Actele de înstrăinare 
încheiate cu nerespectarea acestei 
obligaţii sunt nule de drept." 

 

administratorul asociaţiei 
de proprietari are 
obligaţia să elibereze o 
adeverinţă din partea 
asociaţiei de proprietari, 
care să prezinte situaţia la 
zi, defalcat, a cotelor de 
contribuţie la cheltuielile 
asociaţiei de proprietari. 
Adeverinţa se eliberează 
în original, sub semnătura 
preşedintelui sau 
administratorului 
asociaţiei de proprietari şi 
cu ştampila asociaţiei de 
proprietari, cu precizarea 
numelui şi prenumelui 
celui care semnează. 
Refuzul preşedintelui sau 
al administratorului 
asociaţiei de proprietari 
de a elibera adeverinţa cu 
situaţia la zi a datoriilor 
apartamentului constituie 
contravenţie. În acest caz 
proprietarul are dreptul 
să solicite despăgubiri 
materiale celor care au 
refuzat eliberarea 
adeverinţei, cuantumul 
acestora fiind stabilit de 
instanţele de judecată. 

(vezi prevederile 
art.56 alin.(1) din 
legea nr.230/2007, 
cu modificările 
ulterioare). 
Obligaţia 
administratorului 
de a elibera 
adeverinţa 
menţionată este 
legiferată în cadrul 
art.36, lit. f) din 
Legea nr.230/2007. 
 
- În privinţa 
despăgubirilor, este 
aplicabil dreptul 
comun, respective 
prevederile 
Codului civil 
referitoare la 
răspunderea civilă 
delictuală. Pe cale 
de consecinţă, se 
propune eliminarea 
sintagmei: “În 
acest caz 
proprietarul are 
dreptul să solicite 
despăgubiri 
materiale celor 
care au refuzat 
eliberarea 
adeverinţei, 
cuantumul acestora 
fiind stabilit de 
instanţele de 
judecată.”
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(3) În cazul existenţei unor 
datorii către asociaţia de 
proprietari, înstrăinarea 
proprietăţii se poate face 
numai dacă se introduce în 
contract o clauză privitoare la 
preluarea datoriilor de către 
cumpărător. 

(3) În cazul existenţei unor 
datorii către asociaţia de 
proprietari, actele de 
înstrăinare a proprietăţii se 
pot face numai dacă se 
introduce în contract o 
clauză privitoare la 
preluarea datoriilor de către 
cumpărător, respectiv 
donatar. 
 
Autori: 
Deputaţ:,Bogdan Ciucă, 
Daniel Oajdea 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

6.  3. La articolul 22, se introduce 
punctul (3) cu următorul 
cuprins: 
 
 

„(3) Persoanele din 
conducerea asociaţiei care produc 
în mod voit minusuri în gestiune, 
vor fi demise din funcţie,  iar 
recuperarea prejudiciilor create se 
va face inclusiv prin confiscarea 
bunurilor şi proprietăţilor 
personale." 

 

3. După alineatul (2) al 
articolului 22, se introduce 
un nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
 
„(3) Persoanele din 
conducerea asociaţiei care 
produc în mod voit 
minusuri în gestiune, 
constatate printr-o 
hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă, 
vor fi demise din funcţie,  iar 
recuperarea prejudiciilor 
create se va face inclusiv 

- Demiterea din 
funcţie încalcă 
prevederile 
constituţionale care 
consacră prezumţia 
de nevinovăţie. 
Art.23 alin.(11) din 
Constituţia 
României, 
republicată, 
dispune că, până la 
rămânerea 
definitivă a 
hotărârii 
judecătoreşti de 
condamnare, 
persoana este 
considerată 
nevinovată. 
 
- Cu privire la 
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prin confiscarea bunurilor şi 
proprietăţilor personale." 
 
Autori: 
Deputat, Daniel Oajdea 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

recuperarea 
prejudiciilor, 
bunurile confiscate 
fac venit la bugetul 
de stat, nefiind 
posibil să intre în 
patrimonial 
persoanei 
prejudiciate. 
 
 

7.  
 
Art.26. 
Dacă o hotărâre a adunării 
generale este contrară legii, 
statutului sau acordului de 
asociere a asociaţiei de 
proprietari ori este de natură 
să producă daune intereselor 
proprietarilor, aceştia pot 
ataca în justiţie respectiva 
hotărâre, în termen de 45 de 
zile. Acţionarea în justiţie nu 
întrerupe executarea hotărârii 
decât în cazul în care instanţa 
dispune suspendarea acesteia.

4. Articolul 26 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.26.- Dacă o hotărâre a 
adunării generale este contrară 
legii, statutului sau acordului de 
asociere a asociaţiei de proprietari 
ori este de natură să producă 
daune intereselor proprietarilor, 
aceştia pot ataca în justiţie 
oricând respectiva hotărâre, dacă 
ea continuă să producă efecte. 
Acţionarea în justiţie nu întrerupe 
executarea hotărârii decât în cazul 
în care instanţa dispune 
suspendarea acesteia." 

 

4. Articolul 26 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:
„Art.26.- Dacă o hotărâre a 
adunării generale este 
contrară legii, statutului sau 
acordului de asociere a 
asociaţiei de proprietari ori 
este de natură să producă 
daune intereselor 
proprietarilor, aceştia pot 
ataca în justiţie respectiva 
hotărâre, dacă ea continuă 
să producă efecte. 
Acţionarea în justiţie nu 
întrerupe executarea 
hotărârii decât în cazul în 
care instanţa dispune 
suspendarea acesteia."
 
Autori: 
Deputat, Daniel Oajdea 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
 
 
 
- Este necesară 
stabilirea unui 
termen în care 
proprietarul 
poate să atace 
hotărârea 
adunării 
generale, 
aceasta 
neputând fi 
atacată oricând. 
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8.  
 
Art. 28
 

(1) Asociaţia de proprietari 
poate intermedia servicii între 
furnizori şi proprietarii 
consumatori, în special cu 
privire la serviciile publice de 
utilităţi, pe baza unor 
contracte de prestări de 
servicii sau de furnizare cu 
caracter individual. Pentru 
contractele de furnizare cu 
caracter individual, drepturile 
şi obligaţiile cu privire la 
serviciul furnizat aparţin, pe de 
o parte, furnizorului şi de 
cealaltă parte, proprietarului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.28. alin.2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Articolul 28 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:                                  
 
“ Art. 28 (1) Asociaţia de 

proprietari poate, la cerere,  
intermedia servicii între 
furnizori şi proprietarii 
consumatori, în special cu 
privire la serviciile 
comunitare de utilităţi 
publice, pe baza unor 
contracte de prestări de 
servicii sau de furnizare cu 
caracter indivi
Contractele de prestări de 
servicii vor stabili 
serviciile pe care le va 
executa asociaţia de 
proprietari pentru 
furnizor şi modalitatea de 
plată a acestor servicii. 
Sumele provenite din 
executarea acestor 
contracte vor fi 
înregistrate în fondul 
special al asocia

dual. 

ţiei.  
Pentru contractele de 
furnizare cu caracter 
individual, drepturile şi 
obligaţiile cu privire la 
serviciul furnizat aparţin, pe 

 
 
 
 
 
- Pentru a 
conferi un 
caracter 
complet 
reglementării 
 
- Sintagmă 
preluată din 
legea în 
vigoare. 
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(2) Pentru recuperarea 
debitelor cu privire la 
serviciile publice de utilităţi, 
furnizorul serviciului va 
acţiona împotriva 
proprietarilor restanţieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(3) Serviciul de intermediere 

din partea asociaţiei de 
proprietari constă în: 

 
 
 
 
(2) Pentru recuperarea debitelor cu 
privire la serviciile publice de 
utilităţi, furnizorul serviciului va 
acţiona împotriva restanţierilor. 
Anterior declanşării acestei 
acţiuni, furnizorul serviciului are 
obligaţia de a-l convoca pe 
proprietar la conciliere directă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de o parte, furnizorului şi pe 
de altă parte, 
proprietarului. 
 

“(2) Pentru recuperarea 
debitelor cu privire la 
serviciile comunitare de 
utilităţi publice, furnizorul 
serviciului va acţiona doar 
împotriva proprietarilor 
restanţieri, fără a 
prejudicia interesele 
proprietarilor buni-
platnici.  Anterior 
introducerii cererii de 
chemare în judecată, 
furnizorul va încerca 
soluţionarea litigiului prin 
mediere cu proprietarul 
restanţier,  potrivit 
procedurii prevăzute de 
Legea 192/2006 privind 
medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, cu 
modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
(3) Serviciul de 

intermediere din partea 
asociaţiei de proprietari 
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repartizarea facturilor către 
proprietari prin lista de plată 
lunară, încasarea şi plata 
sumelor reprezentând 
contravaloarea consumului 
facturat, înştiinţarea 
furnizorului cu privire la 
debitori.                                     
 

 

 
constă în: repartizarea 
facturilor către proprietari 
prin lista de plată lunară, 
încasarea şi plata sumelor 
reprezentând contravaloarea 
consumului facturat, 
înştiinţarea furnizorului cu 
privire la debitori.                  
                                                
(4)  Furnizorii serviciilor 
comunitare de utilităţi 
publice nu pot să sisteze 
furnizarea serviciului 
pentru  toata asociaţia de 
proprietari, pentru toată 
clădirea-blocul de 
locuinţe-condominiul sau 
pentru toată scara 
acesteia/acestuia, ci sunt 
obligaţi să sisteze 
furnizarea serviciilor 
numai proprietarilor 
restanţieri. Nu va fi sistată 
furnizarea serviciilor către 
proprietarii restanţieri  a 
căror debite provin din 
facturi  contestate în 
termenul prevăzut de lege.
Autori: 
Deputat, Bogdan Ciucă 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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9.  
 
 
 
Art.32 
 
„(2) Pentru neîndeplinirea 
atribuţiilor ce le revin, 
membrii comitetului executiv, 
inclusiv preşedintele 
asociaţiei de proprietari, 
răspund personal sau în 
solidar, după caz, în faţa legii 
şi a proprietarilor pentru 
daunele şi prejudiciile cauzate 
proprietarilor în mod 
deliberat. 
 

6. Punctul (2) al articolului 32 se 
completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 

„(2) Pentru neîndeplinirea 
atribuţiilor ce le revin, membrii 
comitetului executiv, inclusiv 
preşedintele asociaţiei de 
proprietari, răspund personal sau 
în solidar, după caz, în faţa legii şi 
a proprietarilor pentru daunele şi 
prejudiciile cauzate proprietarilor 
în mod deliberat. 

În această situaţie, 
preşedintele şi administratorul 
răspund material cu bunurile şi 
proprietăţile ce le deţin până la 
acoperirea prejudiciului.” 

 

6. Alineatul (2) al 
articolului 32 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) Pentru neîndeplinirea 
atribuţiilor ce le revin, 
membrii comitetului 
executiv, inclusiv 
preşedintele asociaţiei de 
proprietari, răspund 
personal sau în solidar, după 
caz, în faţa legii şi a 
proprietarilor pentru 
daunele şi prejudiciile 
cauzate proprietarilor în 
mod deliberat. În această 
situaţie, preşedintele şi 
administratorul răspund 
material cu bunurile şi 
proprietăţile ce le deţin 
până la acoperirea 
prejudiciului.” 
 
Autori: 
Deputat, Daniel Oajdea 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

- În privinţa 
răspunderii, este 
aplicabil dreptul 
comun, respective 
prevederile 
Codului civil 
referitoare la 
răspunderea civilă 
delictuală. 
Consiliul 
Legislativ 
- Dispoziţiile art.32 
din Legea 
nr.230/2007 sunt 
aplicabile exclusiv 
membrilor 
comitetului 
executiv al 
asociaţiei de 
proprietari, care, 
potrivit art.21 
alin.(1) din lege, 
este format din 
preşedintele 
asociaţiei de 
proprietari şi un 
cenzor sau o 
comisie de cenzori. 
 
- Soluţia legislativă 
propusă ar trebui 
corelată cu art.33 
alin.(3) din lege, 
care stabileşte 
răspunderea 
patrimonială a 
cenzorilor. 
Guvernul 
României 

10.  
 
Art. 35 

 4. Alineatele (1), (2), (4) şi 
(5) ale articolului 35 se 
modifică şi vor avea 
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(1) Pentru activitatea de 
administrare care include 
activităţi de administrare 
tehnică, de contabilitate şi 
casierie, asociaţia de 
proprietari poate angaja fie 
persoane fizice atestate pentru 
funcţia de administrator de 
imobile, fie poate încheia 
contract de administrare cu 
persoane juridice specializate 
şi autorizate, care au ca obiect 
de activitate numai domeniul 
asociaţiilor de proprietari ori 
care au ca activitate 
principală administrarea 
imobilelor pe bază de tarife 
sau contract. 
Administratorilor de imobile 
li se aplică în mod 
corespunzător prevederile art. 
21 alin. (2) şi ale art.
 
(2) Persoanele fizice pot fi 
angajate prin încheierea unui 
contract individual de muncă, 
conform celor stabilite prin 
negociere directă. 
 
 
 

următorul cuprins:  
“ Art. 35 (1) Pentru 
activitatea de administrare 
care include activităţi de 
administrare tehnică, de 
contabilitate şi de casierie, 
asociaţia de proprietari 
poate angaja fie persoane 
fizice care au urmat un 
curs de 
calificare/perfecţionare/sp
ecializare pentru funcţia 
de administrator de 
imobile, fie poate încheia 
contract de administrare cu 
persoane juridice 
specializate şi autorizate, 
care au ca obiect principal 
de activitate  domeniul 
asociaţiilor de proprietari 
ori care au ca activitate 
principală administrarea 
imobilelor pe bază de tarife 
sau contract.                            
                                                

(2)Persoanele fizice pot fi 
angajate prin încheierea unui 
contract individual de 
muncă, convenţie, contract 
civil de prestări de servicii, 
iar dacă sunt persoane fizice 
autorizate, cu contract de 
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(4) Comitetul executiv adoptă 
decizii asupra cuantumului 
salariilor, al indemnizaţiilor şi 
al eventualelor premieri care 
se acordă personalului 
încadrat cu contract 
individual de muncă, precum 
şi asupra valorii şi a 
modalităţilor de contractare, 
în cazul în care administrarea 
clădirii este asigurată de 
persoane juridice, în limita 
bugetului de venituri şi 
cheltuieli adoptat de adunarea 
generală a proprietarilor. 
 
(5) De asemenea, comitetul 
executiv decide şi asupra 
acordării unor drepturi 
băneşti membrilor asociaţiei 
de proprietari care desfăşoară 
activităţi lucrative folositoare 
acesteia, în limita bugetului 
de venituri şi cheltuieli 
adoptat de adunarea generală 
a proprietarilor.

prestări de servicii, 
conform celor stabilite prin 
negociere directă.  
 
(4) Deciziile privind 
contractarea de servicii 
juridice, contabile şi de 
administrare cu persoane 
fizice sau juridice 
autorizate, precum şi 
stabilirea contravalorii 
acestora, se iau de 
minimum 50+1 din 
numărul membrilor 
asociaţiei de proprietari.  
 
 
(5) Deciziile privind 
cuantumul salariilor, al 
indemnizaţiilor şi al 
eventualelor premieri se 
iau în condiţiile alin.4). 
Nerespectarea  condiţiilor 
prevăzute la alin.4) şi alin. 
5) atrage nulitatea 
deciziei. 
    
Autori: 
Deputat Daniel Oajdea 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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11.   5. După alin.(5) al art.35 
se introduce un nou 
alineat, alin.(6), cu 
următorul cuprins: 
 
(6) Prin hotărâre 
judecătorească definitivă 
şi irevocabilă se poate 
interzice dreptul 
exercitării funcţiei de 
administrator de imobile, 
în cazul săvârşirii unor 
infracţiuni cu privire la 
exercitarea activităţii. 
 
Autori: 
Bogdan Ciucă 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 

12.   

 
 
 
 
„(4) Asociaţia de proprietari 
împreună cu furnizorii de utilităţi 
au obligaţia de a radia datoriile şi 
penalizările mai vechi de trei ani 
dacă dreptul la acţiune, având un 
obiect patrimonial nu a fost 
exercitat în termenul de mai sus. 

6. După alineatul (3) al 
articolului 50 se introduc 
cinci noi alineate, alin. (4) 
- (8) cu următorul 
cuprins: 
                   
„(4) Asociaţia de proprietari 
împreună cu furnizorii de 
utilităţi au obligaţia de a 
radia datoriile şi penalizările 
mai vechi de trei ani dacă 
dreptul la acţiune, având un 
obiect patrimonial nu a fost 
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(5) Dacă în termen de 30 de zile 
de la pronunţarea unei sentinţe 
definitive şi irevocabile 
proprietarul de apartament nu îşi 
achită datoriile, asociaţia de 
proprietari sau furnizorul de 
utilităţi (în cazul contractelor 
individuale) are dreptul de a-1 
deconecta de la utilităţi, pentru a 
nu înregistra debite suplimentare. 
Costurile deconectării vor fi 
suportate de către proprietarul de 
apartament. Proprietarul de 
apartament nu poate refuza 
accesul în imobil al 
reprezentantului asociaţiei de 
proprietari sau furnizorului de 
utilităţi, pentru deconectarea de la 
utilităţi, în condiţiile prezentei 
legi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exercitat în termen.  
 
 (5) Dacă în termen de 30 de 
zile de la comunicarea 
hotărârii judecătoreşti, 
definitivă şi irevocabilă, 
proprietarul de apartament 
nu îşi achită datoriile, 
asociaţia de proprietari sau 
furnizorul de utilităţi, în 
cazul contractelor 
individuale, are dreptul de 
a-1 deconecta de la utilităţi, 
pentru a nu înregistra debite 
suplimentare. Costurile 
deconectării vor fi 
suportate de către 
proprietarul de apartament. 
Proprietarul de apartament 
nu poate refuza accesul în 
imobil al reprezentantului 
asociaţiei de proprietari sau 
furnizorului de utilităţi, 
pentru deconectarea de la 
utilităţi, în condiţiile 
prezentei legi. 
                                               
(6) În situaţia prevăzută la 
alineatul (1), până la 
achitarea sumelor 
datorate, furnizorul, va 
putea proceda la sistarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Este necesară 
reconsiderarea 
normei propuse, 
întrucât aceasta 
schimbă regimul 
juridic al 
prescripţiei 
extinctive stabilit 
de Decretul 
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serviciului comunitar de 
utilităţi publice numai 
proprietarului restanţier, 
prin aplicarea unui sigiliu 
de către un reprezentant 
al furnizorului, în 
prezenţa proprietarului şi 
a unei persoane din 
conducerea asociaţiei de 
proprietari sau prin 
întreruperea alimentării, 
după caz.  
                                               
(7) Amprentele sigiliilor 
aplicate trebuie menţinute 
de către proprietarul 
restanţier în stare intactă, 
până la achitarea 
integrala a sumelor 
restante şi întocmirea 
procesului-verbal de 
desigilare de către 
furnizor.  În caz de 
deteriorare accidentală a 
sigiliului, proprietarul are 
obligaţia de a înştiinţa, de 
îndată, furnizorul. 
                                                
(8) Proprietarul restanţier 
este obligat să accepte 
sigilarea serviciilor de 
către furnizor.  

nr.167/1958 
privitor la 
prescripţia 
extinctivă. 
Termenul de 3 ani 
despre care face 
vorbire textul este 
termenul general 
de prescripţie 
extinctivă, instituit 
de Decret. Prin 
prescripţia 
extinctivă se stinge 
doar dreptul la 
acţiune în justiţie, 
continuând să 
existe o obligaţie 
naturală, lipsită de 
sancţiune, dar care 
poate face obiectul 
unei plăţi voluntare 
valabile. 
 
 
 
- Potrivit 
prevederilor art.38 
alin. (3) din Legea 
nr.24/2000, 
prezentarea unor 
explicaţii nu este 
permisă prin 
folosirea 
parantezelor, 
acestea urmând a fi 
înlocuite prin 
virgule. 
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Autori: 
Deputaţi:, Bogdan Ciucă 
Daniel Oajdea
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi

 
13. 

 
 
 
 
 
Art.54 
(2) Atestatul are drept scop 
certificarea calităţilor 
profesionale ale persoanelor 
care doresc să practice 
activitatea de administrare a 
imobilelor la asociaţiile de 
proprietari.  
 

 
8. Punctul (2) al articolului 54 se 
completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Atestatul are drept scop 
certificarea calităţilor profesionale 
ale persoanelor care doresc să 
practice activitatea de administrare 
a imobilelor la asociaţiile de 
proprietari. Atestatul poate fi 
retras oricând pentru încălcarea 
normelor financiar contabile cât 
şi pentru prejudicii materiale 
aduse proprietarilor sau 
asociaţiei de proprietari." 

 

8. Alineatul (2) al 
articolului 54 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) Atestatul are drept scop 
certificarea calităţilor 
profesionale ale persoanelor 
care doresc să practice 
activitatea de administrare a 
imobilelor la asociaţiile de 
proprietari. Atestatul poate 
fi retras oricând pentru 
încălcarea normelor 
financiar contabile cât şi 
pentru prejudicii 
materiale aduse 
proprietarilor sau 
asociaţiei de proprietari."

Autor: 

deputat, Daniel Oajdea 
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14.  
 
Art.55 

 
(1) Consiliile locale, cu 
sprijinul aparatului propriu al 
consiliilor judeţene, respectiv 
al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, 
exercită controlul asupra 
activităţii financiar-contabile 
din cadrul asociaţiilor de 
proprietari, din oficiu ori la 
solicitarea unuia sau mai 
multor membri ai asociaţiei 
de proprietari. 
 

9. Articolul 55 se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 
 

„(1) Consiliile locale, cu 
sprijinul aparatului propriu al 
consiliilor judeţene, respectiv al 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, exercită 
controlul asupra activităţii 
financiar-contabile din cadrul 
asociaţiilor de proprietari, cu 
specialişti în domeniu din cadrul 
aparatului subordonat, din 
oficiu, cel puţin odată la 3 ani ori 
la solicitarea unuia sau mai multor 
membri ai asociaţiei de 
proprietari. 
 
 
 
 

(2) Neregulile 
constatate se consemnează în 
procesul verbal de control 
împreună cu măsurile dispuse 
pentru corectarea abaterilor. 
Măsurile dispuse sunt obligatorii 
pentru asociaţia de proprietari. 
Procesul verbal de control poate fi 
atacat în maximum 15 zile 
lucrătoare de la întocmirea sa. 
Plângerea suspendă executarea 

9. Articolul 55 se 
modifică şi  va avea 
următorul cuprins: 
 

„(1) Consiliile 
locale, cu sprijinul 
aparatului propriu al 
consiliilor judeţene, 
respectiv al Consiliului 
General al Municipiului 
Bucureşti, exercită controlul 
asupra activităţii financiar-
contabile din cadrul 
asociaţiilor de proprietari, 
cu specialişti în domeniu 
din cadrul aparatului 
subordonat, din oficiu, cel 
puţin odată la 3 ani ori la 
solicitarea unuia sau mai 
multor membri ai asociaţiei 
de proprietari. 
 
2) Neregulile constatate se 
consemnează în procesul 
verbal de control împreună 
cu măsurile dispuse pentru 
corectarea abaterilor. 
Măsurile dispuse sunt 
obligatorii pentru asociaţia 
de proprietari. Procesul 
verbal de control poate fi 
atacat în maximum 15 zile 
lucrătoare de la întocmirea 

- Norma propusă 
este incompletă, 
neprecizându-se 
unde poate fi atacat 
procesul verbal de 
control. 
 
- O cale de atac nu 
poate fi exercitată 
omisso medio, 
sărind peste o etapă 
premergătoare, ce 
trebuie să constea 
într-o plângere 
prealabilă adresată 
organului emitent. 
 
 
 
 
 
- Textul trebuie 
reformulat. 
Neîndeplinirea 
atribuţiilor de 
serviciu atrage 
răspunderea 
disciplinară, care 
nu exclude 
răspunderea civilă 
sau penală. 
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până la data soluţionării prin 
hotărâre definitivă şi irevocabilă. 
 
 
 
 

(3) Personalul din 
aparatul propriu al consiliilor 
judeţene, consiliilor locale, 
respectiv al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti care 
efectuează controlul în cadrul 
asociaţiilor de proprietari răspunde 
material sau penal, după caz, 
pentru îndeplinirea cu rea credinţă 
a atribuţiilor de serviciu cât şi 
pentru prejudiciile materiale aduse 
proprietarilor sau asociaţiilor de 
proprietari prin aplicarea 
necorespunzătoare a legislaţiei. 
Cuantumul răspunderii materiale 
se stabileşte de instanţa de 
judecată la solicitarea părţii 
interesate în funcţie de prejudiciul 
adus. 

 

sa. Plângerea suspendă 
executarea până la data 
soluţionării prin hotărâre 
definitivă şi irevocabilă. 
 
 
(3)Personalul din aparatul 
propriu al consiliilor 
judeţene, consiliilor locale, 
respectiv al Consiliului 
General al Municipiului 
Bucureşti care efectuează 
controlul în cadrul 
asociaţiilor de proprietari 
răspunde material sau penal, 
după caz, pentru 
îndeplinirea cu rea credinţă 
a atribuţiilor de serviciu cât 
şi pentru prejudiciile 
materiale aduse 
proprietarilor sau 
asociaţiilor de proprietari 
prin aplicarea 
necorespunzătoare a 
legislaţiei. Cuantumul 
răspunderii materiale se 
stabileşte de instanţa de 
judecată la solicitarea părţii 
interesate în funcţie de 
prejudiciul adus. 

Autor: 

Deputat Daniel Oajdea 
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Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

15.   La art.56, după alin.2) se 
introduce un nou alineat, 
21), cu următorul cuprins: 

Alin.21 – Fapta prevăzută 
la art.20, alin.2) se 
sancţionează cu amendă 
de la 200 la 1000. 

Autor: 

Deputat Daniel Oajdea 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

 

16.  
 
 
Art.58 
 
(1) Instituţiile administraţiei 
publice locale ori centrale sau 
orice alte societăţi de stat, 
care deţin în proprietate 
apartamente sau spaţii cu altă 
destinaţie decât aceea de 
locuinţă în clădirile de 
locuinţe, au aceleaşi drepturi 

Art.58 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

(1) Instituţiile administraţiei 
publice locale ori centrale sau 
orice alte societăţi de stat sau 
private, care deţin în proprietate 
apartamente sau spaţii cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă 
în clădirile de locuinţe, au aceleaşi 
drepturi şi obligaţii ca oricare alt 

7. La art.58, alin.(1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

(1) Instituţiile administraţiei 
publice locale ori centrale 
sau orice alte societăţi de 
stat sau private, care deţin 
în proprietate apartamente 
sau spaţii cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă în 
clădirile de locuinţe, au 
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si obligaţii ca oricare alt 
proprietar din condominiu şi 
au obligaţia să mandateze 
persoane fizice sau juridice 
pentru a colabora cu asociaţia 
de proprietari.

proprietar din condominium şi au 
obligaţia să mandateze persoane 
fizice sau juridice pentru a 
colabora cu asociaţia de 
proprietari. 

 

aceleaşi drepturi şi obligaţii 
ca oricare alt proprietar din 
condominium şi au obligaţia 
să mandateze persoane 
fizice sau juridice pentru a 
colabora cu asociaţia de 
proprietari. 

 
17.  10. Se introduc 3 articole 

noi, restul articolelor se 
renumerotează. 
 

„Art.59.- (1) La 
solicitarea asociaţiilor de 
proprietari, societatea furnizoare 
de utilităţi este obligată să preia în 
baza unui contract ce va fi 
încheiat între părţi întreţinerea 
instalaţiei interioare a blocului, 
inclusiv montarea şi demontarea 
aparatelor de măsură. Preţurile 
finale ale acestor servicii nu pot 
depăşi contravaloarea materialelor 
înlocuite (la preţul de 
aprovizionare) plus maximum 
50% din valoarea acestora. 
Asociaţia de proprietari este 
îndreptăţită sa solicite menţionarea 
în contract a unui preţ de referinţă 
al materialelor folosite, prin 
indicarea unui furnizor de 

10. După art. 58 se 
introduc două noi articole, 
art. 581-582, cu următorul 
cuprins: 

„Art.581 - (1) La 
solicitarea asociaţiilor de 
proprietari, societatea 
furnizoare de utilităţi este 
obligată să preia în baza 
unui contract ce va fi 
încheiat între părţi 
întreţinerea instalaţiei 
interioare a blocului, 
inclusiv montarea şi 
demontarea aparatelor de 
măsură. Preţurile finale ale 
acestor servicii nu pot 
depăşi contravaloarea 
materialelor înlocuite, la 
preţul de aprovizionare, plus 
maximum 50% din valoarea 
acestora. Asociaţia de 
proprietari este îndreptăţită 

- Legea 
nr.230/2007, în 
vigoare, conţine 61 
de articole şi, prin 
urmare, articolele 
nou-introduse vor 
dobândi numărul 
structurilor 
corespunzătoare 
celor din textul 
vechi după care se 
introduc, însoţite 
de un indice cifric, 
pentru diferenţiere, 
conform 
prevederilor art.60 
alin.(2) din Legea 
nr.24/2000. 
 
- Pentru încadrarea 
tematică a 
articolelor noi ce se 
doresc a fi 
introduse, este 
recomandabilă 
plasarea acestora 
după art.55. 
 
- Textele unora 
dintre alineatele 
articolelor nou 
introduse conţin 
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materiale cunoscut. Preţurile 
maxime de aprovizionare pentru 
materialele folosite la reparaţii (şi 
luate în calcul la stabilirea preţului 
final al lucrării) nu vor depăşi 
preţurile practicate de furnizorul 
specificat prin contract, pentru 
materiale similare (cu aceeaşi 
calitate). În acest caz asociaţia de 
proprietari este îndreptăţită să 
solicite contorizarea individuală a 
apartamentelor şi furnizorul de 
utilităţi este obligat să încheie 
contract de furnizare utilităţi cu 
fiecare proprietar. Cheltuielile 
ocazionate de montarea aparatelor 
de măsură sunt suportate de 
fiecare proprietar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(2) Fiecare proprietar 
individual sau asociaţia de 
proprietari poate solicita 
furnizorului de utilităţi să îi 
monteze aparatul de măsură la 

sa solicite menţionarea în 
contract a unui preţ de 
referinţă al materialelor 
folosite, prin indicarea unui 
furnizor de materiale 
cunoscut. Preţurile maxime 
de aprovizionare pentru 
materialele folosite la 
reparaţii şi luate în calcul la 
stabilirea preţului final al 
lucrării nu vor depăşi 
preţurile practicate de 
furnizorul specificat prin 
contract, pentru materiale 
similare, cu aceeaşi calitate. 
În acest caz asociaţia de 
proprietari este îndreptăţită 
să solicite contorizarea 
individuală a apartamentelor 
şi furnizorul de utilităţi este 
obligat să încheie contract 
de furnizare utilităţi cu 
fiecare proprietar. 
Cheltuielile ocazionate de 
montarea aparatelor de 
măsură sunt suportate de 
fiecare proprietar. 

 
(2) Fiecare proprietar 
individual sau asociaţia de 
proprietari poate solicita 
furnizorului de utilităţi să îi 
monteze aparatul de măsură 

mai multe ipoteze 
juridice, fapt pentru 
care ar trebui 
prezentate în 
alineate distincte, 
asigurându-se 
astfel o succesiune 
logică a ideilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O asemenea 
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aceleaşi tarife cu cele din 
contractul de întreţinere a 
instalaţiei interioare. Înlocuirea 
nejustificată a aparatelor de 
măsură la solicitarea furnizorului 
de servicii se face pe cheltuiala 
acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Este interzisă 
verificarea metrologică a oricărui 
aparat de 
măsură, pe baza căruia se face 
facturarea, la unităţi acreditate 
care sunt subordonate furnizorului 
de utilităţi. Verificarea 

la aceleaşi tarife cu cele din 
contractul de întreţinere a 
instalaţiei interioare. Dacă 
proprietarul este nemulţumit 
de manopera solicitată de 
furnizorul de utilităţi, poate 
monta aparatul de măsură 
orice altă persoană fizică 
sau juridică autorizată să 
execute acest tip de lucrări. 
În acest caz, furnizorul de 
utilităţi va aplica sigiliul 
care împiedică 
montarea/demontarea 
neautorizată a aparatului de 
măsură. Proprietarul poate 
utiliza orice fel de aparat de 
măsură, cu condiţia ca 
acesta să fie omologat şi să 
respecte clasa de precizie 
necesară. Înlocuirea 
nejustificată a aparatelor de 
măsură, la solicitarea 
furnizorului de servicii, se 
face pe cheltuiala acestuia. 
 

(3) Este interzisă 
verificarea metrologică a 
oricărui aparat de
măsură, pe baza căruia se 
face facturarea, la unităţi 
acreditate care sunt 
subordonate furnizorului de 

obligaţie poate fi 
instituită numai în 
măsura în care 
există aparate de 
măsură care nu 
înregistrează 
consum când 
temperatura apei 
este sub 30 de 
grade Celsius. 
 
- Potrivit 
prevederilor art.30 
alin.(1) din Legea 
nr.325/2006, 
debranşarea 
vizează un 
utilizator tip 
condominiu, pe 
când, potrivit 
prevederilor 
alin.(2) acelaşi 
articol, 
deconectarea 
vizează un 
consumator de 
energie termică 
dintr-un 
condominiu. 
 
- Prin sintagma 
“Orice alte taxe 
pretinse sunt 
ilegale”, se face o 
confuzie între 
costurile lucrării de 
debranşare şi taxe.  
- Este necesară 
reformularea, 
eventual prin 
referire la tarife de 
debranşare. 
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metrologică a aparatelor înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate 
a ultimei verificări se face pe 
cheltuiala celui care o solicită. 
 

 
 

 
(4) Este interzisă facturarea 
utilităţilor având cantităţile 
consumate exprimate în alte 
unităţi decât cele indicate de 
aparatele de măsură utilizate. 
 

 
(5) La solicitarea 

asociaţiei de proprietari furnizorul 
de apă caldă este obligat să 
accepte montarea de aparate de 
măsură pentru energie termică 
(gigacalorimetre) care nu 
înregistrează consum când 
temperatura apei este mai mică de 
30 grade Celsius. 
 
 
Art.60.- (1) Orice proprietar de 
apartament poate solicita societăţii 
furnizoare debranşarea 
apartamentului de la reţeaua de 
termoficare în afara perioadei de 

utilităţi. Verificarea 
metrologică a aparatelor 
înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate a 
ultimei verificări se face pe 
cheltuiala celui care o 
solicită. 

 
(4) Este interzisă facturarea 
utilităţilor având cantităţile 
consumate exprimate în alte 
unităţi decât cele indicate de 
aparatele de măsură 
utilizate. 

 
(4) La solicitarea asociaţiei 
de proprietari furnizorul de 
apă caldă este obligat să 
accepte montarea de aparate 
de măsură pentru energie 
termică (gigacalorimetre) 
care nu înregistrează 
consum când temperatura 
apei este mai mică de 30 
grade Celsius. 
 
Art.58 .- (1) Orice 
proprietar de apartament 
poate solicita societăţii 
furnizoare deconectarea 
apartamentului de la reţeaua 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elementele de 
structură asupra 
cărora se intervine 
sunt alineatele şi nu 
punctele. 
Trimiterea trebuie 
făcută la alineat şi 
nu la punct. 
 
 
 
- Alin.(1) nu 
cuprinde nicio 
soluţie legislativă 
şi trebuie eliminat. 
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furnizare a energiei termice. 
Debranşarea se va face cu 
anunţarea prealabilă a asociaţiei de 
proprietari. Toate cererile depuse 
cu maximum 30 zile înainte de 
începerea furnizării energiei 
termice vor fi soluţionate 
obligatoriu. Solicitantul este 
obligat să achite costurile lucrării 
de debranşare. Orice alte taxe 
pretinse sunt ilegale. Lucrările de 
debranşare vor fi executate de 
societatea furnizoare sau societăţi 
acreditate de aceasta. Dacă 
societatea furnizoare nu dă curs 
cererii în maxim 30 zile, 
solicitantul poate apela la orice 
societate de profil. În mod 
excepţional, deconectarea unui 
apartament se poate face şi în 
perioada în care se furnizează 
energie termică. În acest caz se 
vor achita suplimentar costurile 
corespunzătoare golirii respectiv 
încărcării instalaţiei de încălzire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

de termoficare în afara 
perioadei de furnizare a 
energiei termice. 
Deconectarea se va face cu 
anunţarea prealabilă a 
asociaţiei de proprietari. 
Toate cererile depuse cu 
maximum 30 zile înainte de 
începerea furnizării energiei 
termice vor fi soluţionate 
obligatoriu. Solicitantul este 
obligat să achite costurile 
lucrării de debranşare. Orice 
alte tarife pretinse sunt 
ilegale. Lucrările de 
debranşare vor fi executate 
de societatea furnizoare sau 
societăţi acreditate de 
aceasta. Dacă societatea 
furnizoare nu dă curs cererii 
în maxim 30 zile, 
solicitantul poate apela la 
orice societate de profil. În 
mod excepţional, 
deconectarea unui 
apartament se poate face şi 
în perioada în care se 
furnizează energie termică. 
În acest caz se vor achita 
suplimentar costurile 
corespunzătoare golirii 
respectiv încărcării 
instalaţiei de încălzire. 

- La alin.(2) este 
necesară indicarea 
actelor normative 
avute în vedere de 
iniţiator pentru 
abrogare, pentru 
respectarea 
prevederilor art.65 
alin.(3) din Legea 
nr.24/2000. 
 
- Legea 
nr.325/2006 
conţine numeroase 
prevederi ce 
vizează strict 
consumatorii din 
cadrul 
condominiilor, 
prevederi cu care 
prezenta propunere 
legislativă intră în 
contradicţie. 
Evenimentele 
legislative implicite 
nu sunt 
recunoscute în 
cazul actelor 
normative speciale, 
cum este Legea 
nr.230/2007. 
- Dispoziţiile de 
abrogare se 
constituie într-un 
articol distinct, art. 
II. Ca urmare, 
articolul unic va 
deveni art. I. 
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(2) Toţi proprietarii (inclusiv cei 
care nu sunt conectaţi la reţeaua 
de încălzire centralizată) au 
obligaţia de a achita cotă parte din 
energia consumată 
pentru încălzirea spaţiilor comune 
(acolo unde există spaţii comune 
încălzite cu corpuri 
de încălzire racordate la sistemul 
centralizat). 

Fac excepţie spaţiile comune 
care sunt utilizate numai de o parte 
din proprietari sau alte persoane 
fizice sau juridice, pentru care 
costul încălzirii va fi suportat 
numai de utilizatorii spaţiilor 
respective. 

 
 

 
 
(3) Se interzice facturarea 

oricărei cote părţi din energia 
termică pentru proprietarii 
apartamentelor care nu sunt 
conectaţi la reţeaua centralizată de 
termoficare cu excepţia situaţiei 
prevăzute la punctul (2). 
 

 
 

 
 

(2) Toţi proprietarii, 
inclusiv cei care nu sunt 
conectaţi la reţeaua de 
încălzire centralizată, au 
obligaţia de a achita cotă 
parte din energia consumată
pentru încălzirea spaţiilor 
comune, acolo unde există 
spaţii comune încălzite cu 
corpuri de încălzire 
racordate la sistemul 
centralizat. Fac excepţie 
spaţiile comune care sunt 
utilizate numai de o parte 
din proprietari sau alte 
persoane fizice sau juridice, 
pentru care costul încălzirii 
va fi suportat numai de 
utilizatorii spaţiilor 
respective. 

 
(3) Se interzice 

facturarea oricărei cote părţi 
din energia termică pentru 
proprietarii apartamentelor 
care nu sunt conectaţi la 
reţeaua centralizată de 
termoficare cu excepţia 
situaţiei prevăzute la alin. 
(2).

Autor: 

Deputat Daniel Oajdea 
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Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

18.    
8. Art. II.  
„(1) Proprietarii care îşi 
achită integral cotele de 
contribuţie la cheltuielile 
asociaţiilor de proprietari 
sau locatari în termen de 
24 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi 
vor fi scutiţi de la plata 
penalităţilor cu care 
aceştia figurează în 
evidenţele contabile ale 
asociaţiei de proprietari 
sau de locatari, numai 
dacă venitul net minim 
lunar pe membru de 
familie, respectiv al 
persoanei singure, nu 
depăşeşte suma de 1.000 
lei.  
 
(2) Prevederile alin. (1) se 
aplică şi chiriaşilor care 
deţin spaţiu locativ în 
baza unui contract de 
închiriere cu autorităţile 
administraţiei publice 
locale, centrale sau cu 
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orice instituţie a statului.
 
(3) Dovada îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la 
alin.(1), în scopul scutirii 
de la plata penalităţilor 
generate de suma restantă 
cu titlu de bază, se face de 
solicitant către 
preşedintele asociaţiei de 
proprietari sau locatari 
sau către furnizor, pe baza 
următoarelor documente 
justificative: cerere de 
scutire de la plata 
penalităţilor şi, după caz, 
adeverinţă de salariu, 
talon de pensie, adeverinţă 
de şomaj sau orice alt act 
doveditor privind 
veniturile acestuia sau ale 
familiei sale cu acelaşi 
domiciliu stabil, din luna 
anterioară depunerii 
solicitării, precum şi prin 
completarea unei 
declaraţii pe propria 
răspundere din care să 
rezulte că nu realizează 
alte venituri decât cele 
declarate. Administratorul 
sau furnizorul, după caz, 
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este obligat să elibereze 
adeverinţa/dovada/chitanţ
a privind datoriile la 
întreţinere, defalcat 
pentru datoria cu titlu de 
bază şi penalităţi. 
 
(4) Sumele cu titlu de 
penalităţi datorate către 
asociaţiile de proprietari 
sau locatari anulate 
conform prezentei legi, 
vor fi anulate din 
obligaţiile contractuale 
existente între asociaţiile 
de proprietari sau locatari 
şi societăţile 
distribuitoare/furnizoare 
de servicii comunitare de 
utilităţi publice, unde 
statul este acţionar. 
 
(5) Sumele cu titlu de 
penalităţi datorate către 
societăţile 
distribuitoare/furnizoare de 
servicii comunitare de 
utilităţi publice, anulate 
conform prezentei legi, vor 
fi anulate corespunzător din 
sumele datoare cu titlu de 
penalităţi existente între 
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societăţile 
distribuitoare/furnizoare de 
servicii comunitare de 
utilităţi publice, şi furnizorii 
acestora, doar dacă sumele 
respective sunt generate 
de penalităţile datorate de 
către asociaţiile de 
proprietari sau, după caz, 
de proprietar ori locatar 
în situaţia în care acesta 
are o relaţie contractuală 
direct cu furnizorul. 
Prevederile prezentului 
alineat se aplică doar 
societăţilor 
distribuitoare/furnizoare 
de servicii comunitare de 
utilităţi publice şi 
furnizorilor acestora unde 
statul este acţionar. 
 
(6) Prevederile alin. (4) şi 
(5) se aplică în mod 
corespunzător şi pentru 
sumele cu titlu de 
penalităţi rezultate din 
obligaţiile contractuale 
existente între furnizorii 
de servicii şi furnizorii de 
produse necesare 
activităţii acestora. 
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(7) – Penalităţile generate 
de datoriile la întreţinere 
ce sunt scutite de la plată 
conform alin. (1), (2), (4), 
(5) şi (6) sunt penalităţi 
generate de datoriile cu 
titlu de bază rezultate 
până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 
(8) Constituie contravenţii 
şi se sancţionează cu 
amendă de la 1 .000 lei la 
10.000 lei următoarele 
fapte: 
 
a)  refuzul celor în drept 
de a primi şi înregistra 
cererea de scutire de la 
plata penalităţilor, pentru 
orice sumă cu titlu de 
restanţă afişată pe lista de 
plată, indiferent de 
provenienţa lor, precum şi 
a actelor necesare pentru 
beneficiarii prevederilor 
prezentei legii; 
b)  înregistrarea, cu 
greşeli intenţionate, a 
cererii de scutire de la 
plata penalităţilor, pentru 
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orice sumă cu titlu de 
restanţă afişată pe lista de 
plată, indiferent de natura 
lor, precum şi a actelor 
necesare pentru a 
beneficia fără drept, sau a 
nu beneficia de scutirea de 
la plata penalităţilor; 
c)  întârzierea cu intenţie 
privind scăderea 
penalităţilor, pentru ca 
solicitanţii să nu mai 
poată beneficia de 
prevederile prezentei legi. 
 
(9)  Constatarea 
contravenţiilor prevăzute 
la alin.(8) se face de către 
persoanele împuternicite 
din cadrul autorităţii 
publice locale, la sesizarea 
părţii interesate. 
 
(10) Prevederile alin.(8) şi 
(9), referitoare la 
contravenţii, se 
completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
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nr.180/2002, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autori: 
Deputat, Bogdan Ciucă 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi

 
19.   3. Art. III. În sensul 

prezentei legi, prin cotele 
de contribuţie la 
cheltuielile asociaţiei de 
proprietari sau de locatari 
se înţelege datoria cu titlu 
de bază fără suma 
rezultată din penalităţi, 
datorie ce vizează apa 
caldă, apa rece şi agentul 
termic. 
 
Autor: 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

20.   Art. IV. Administratorilor 
în funcţie, care, la data 
intrării în vigoare a 
prezentei legi, nu au 
urmat cursul de 
calificare/perfecţionare/sp
ecializare, prevăzut la art. 
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35 alin. (1) din Legea 
230/2007, cu modificările 
ulterioare, precum şi cu 
cele aduse de prezenta 
lege, pentru funcţia de 
administrator de imobile, 
au obligativitatea urmării  
acestuia. Dacă în termen 
de 60 de zile, nu respectă 
obligaţia prevăzută de 
prezentul articol le 
încetează raportul de 
muncă pentru pregătire 
profesională 
necorespunzătoare. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

21.   Art. V. - Legea 
nr.230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor 
de proprietari, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.490 
din 23 iulie 2007, cu 
modificările ulterioare, 
precum si cu modificările 
si completările aduse prin 
prezenta lege, va fi 
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republicata in Monitorul 
Oficial, Partea I, dându-se 
textelor o noua 
numerotare. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

22. 
 

  

 

Art. VI. – La data intrării in 
vigoare a prezentei legi, 
orice alte dispoziţii contrare 
se abrogă. 
Autor: 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

 

 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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