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Către, 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de  Lege 

pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, 

organizarea și  funcționarea asociațiiloe de proprietari și administrarea condominiilor, 

trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru examinare în fond, cu adresa 

nr. PLx 152  din 14 aprilie 2021.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Laura  VICOL 
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RAPORT   PRELIMINAR 
asupra  proiectului de Lege pentru  completarea articolului 82 din Legea 

nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 
proprietari și administrarea condominiilor 

 
 
 
   În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat cu modificările și completările ulterioare Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  au fost 

sesizate spre dezbatere pe fond, cu proiectului de Lege pentru  completarea articolului 

82 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor 

de proprietari și administrarea condominiilor, transmis cu adresa nr. PLx  152 din  14 

aprilie 2021 și înregistrat sub nr.4c-13/307 din 14 aprilie 2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 12 aprilie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României şi ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al  Consiliului Legislativ; 

- avizul favorabil al Consiliului Economic si Social 

- punctul de vedere al Guvernului prin care  susține adoptarea; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale; 



- avizul favorabil cu amendamente al Comisiei pentru industrii și servicii. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.82 din Legea 

nr.196/2018, cu un nou alineat, alin.(6), în sensul exceptării copiilor, până la 

împlinirea vârstei de 3 ani, de la plata cheltuielilor repartizate după numărul de 

persoane. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege în 

şedinţa din 2 noiembrie 2021.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost  prezenţi la şedinţă  

conform listei de  prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului, un raport preliminar de adoptare a  proiectului de Lege pentru  

completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu 

amendamentele admise, redate în Anexă care face parte integrantă din prezentul raport. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

                   Laura  VICOL                                    Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 

 

 

 
Consilier parlamentar,  
  ManoleFlorica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE                                                

Nr. 
crt 

Text în vigoare Text Senat Text adoptat de Comisia 

(autorul  amendamentului) 

Motivare 

1 LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor 

Lege pentru completarea articolului 82 
din Legea nr.196/2018 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea asociațiilor de 
proprietari și administrarea condominiilor 

Nemodificat.  

2  Articol unic. –La articolul 82 din Legea 
nr.196/2018 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea asociațiilor de 
proprietari și administrarea condominiilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.660 din 30 iulie 2018, cu 
modificările ulterioare, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, alin.(6), cu 
următorul cuprins: 

Nemodificat.  

3 Art.82 

………………………………………….. 

(5) Dacă adunarea generală a asociaţiei de 
proprietari hotărăşte în acest sens, 
comitetul executiv stabileşte cotele de 
participare pe persoană la cheltuielile 
aferente persoanelor care locuiesc 
temporar, minimum 15 zile pe lună, şi 
stabileşte perioada pentru care proprietarii, 
respectiv chiriaşii, au dreptul de a solicita, 
în scris, scutirea de la plata cheltuielilor pe 
persoană şi care trebuie să fie de cel puţin 
15 zile pe lună, conform hotărârii adunării 
generale. 

   



 

4  ”(6) Copiii, până la împlinirea vârstei de 3 
ani, sunt exceptați de la plata cheltuielilor 
repartizate după numărul de persoane.” 
 

(6) Copiii cu vârste de sub 3 ani 
nu sunt luați în considerare la 
repartizarea cheltuielilor 
asociației după numărul de 
persoane. 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități. 
 

Tehnică legislativă. 

5   ”(6) Adunarea generală a 
asociației de proprietari poate 
hotărî exceptarea copiilor, până la 
îndeplinirea vârstei de 3 ani, de la 
plata cheltuielilor repartizate după 
numărul de persoane.” 

Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

În cazul în care 
legiuitorul consideră 
oportună instituirea unei 
norme permisive, astfel 
încât luarea deciziei să 
fie la nivelul fiecărei 
asociații de proprietari. 


