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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. 

… 
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Capitolul VII 

Veniturile şi cheltuielile asociaţiei de proprietari 

 

 Art.71. - (1) … 

 (2) Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au obligaţia să aprobe 
un fond de reparaţii anual, necesar pentru repararea şi îmbunătăţirea 

proprietăţii comune. Comitetul executiv fundamentează şi prezintă adunării 

generale suma anuală necesară pentru constituirea sau completarea fondului 
de reparaţii, care se alimentează în avans, în tranşe lunare egale, prevăzute în 

lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari. Fondul de reparaţii este 

utilizat numai pentru consolidarea condominiului, reabilitarea termică, 
creşterea calităţii ambientalarhitecturale a construcţiilor, precum şi pentru 

repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. 

 (3) Sumele încasate pentru constituirea fondului de reparaţii se depun, 
în conformitate cu prevederile prezentei legi, în contul asociaţiei de 

proprietari prevăzut la art.20 alin.(1). 

 (4) Pentru încasarea fondului de reparaţii, administratorul eliberează 
chitanţă nominală separată.  

 

 
CAPITOLUL IX 

Contravenţii şi sancţiuni 

 
 Art.102. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au 

fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii penale, 

infracţiuni: 
 a) … 

 j) neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului de reparaţii sau 

a fondului de rulment; 
 1) utilizarea cu altă destinaţie a fondului de rulment sau a fondului 

de reparaţii, altfel decât este prevăzut la art.71 şi 72; 

… 
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      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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