
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                              SENATUL 

 

L E G E 

 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari şi administrarea condominiilor 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale, definiţii 

 

 

Art.1. - (1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice 

şi tehnice cu privire la: 

a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din 
cadrul condominiilor formate din cel puţin 3 unităţi de proprietate 

imobiliară; 

b) administrarea, întreţinerea şi folosirea imobilelor sau grupurilor de 

imobile din condominii care au în structura lor locuinţe sau spaţii cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea a cel puţin 3 

persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar având o proprietate 

individuală şi o cotă-parte indiviză din proprietatea comună. 
(2) Prezenta lege se aplică proprietarilor, chiriaşilor, asociaţiilor de  

 proprietari şi asociaţiilor de chiriaşi din condominii. 

… 



… 

Capitolul III 

Drepturile şi obligaţiile proprietarilor 
 

Art.28. - (1) Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informaţi în 

legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociaţiei, să solicite în scris 

şi să primească copii după orice document al acesteia. Proprietarii care 
solicită copii după documentele asociaţiei de proprietari vor suporta costul 

de multiplicare al acestora. 

 (2) În vederea bunei informări a proprietarilor, asociaţia de proprietari 
amplasează la loc vizibil un avizier la care sunt afişate documente în 

conformitate cu prevederile prezentei legi. 

 (3) Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicaţii cu 
privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociatiei de proprietari 

şi, după caz, să o conteste în scris, în termen de 10 zile de la afişarea listei de 

plată. Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să răspundă, în scris, 
la contestaţie în termen de 10 zile de la primirea acesteia. 

 (4) În cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile 

necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile 
sau la orice alt document al asociaţiei de proprietari, conform legii, 

proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi 

cenzorul/comisia de cenzori. În situaţia nesoluţionării sau a soluţionării 
necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 de zile de la 

depunerea acestora, proprietarii se pot adresa compartimentelor prevăzute la 

art.10. 
… 

 

 

 

 

 

 

 



… 

      Art.109. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării 

în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   

       Art.110. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă 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, precum şi Hotărârea 

Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.43 din 18 ianuarie 2008, precum şi orice alte prevederi contrare. 
 

 

Această  lege  a   fost   adoptată   de   Parlamentul   României, cu respectarea 

prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată. 
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