PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
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 I
Administrarea condominiilor
Art.10. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale organizează
în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment
specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de
proprietari.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele
prevăzute la alin.(1) asigură, la cerere, informarea asociaţiilor şi
proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
(3) Compartimentele prevăzute la alin.(1) informează asociaţiile de
proprietari cu privire la interdicţiile prevăzute în regulamentul local de
urbanism sau în regulamentele de intervenţie aferente zonelor de
intervenţie prioritară, aplicabile condominiilor, stabilite în cadrul
programelor multianuale destinate creşterii calităţii arhitecturalambientale a clădirilor, de reabilitare termică şi de reducere a riscului
seismic al construcţiilor existente, precum şi cu privire la obligativitatea
montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de
proprietate individuală, conform legislaţiei în vigoare.
(4) Compartimentele prevăzute la alin.(1) 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.
Capitolul III
Drepturile şi obligaţiile proprietarilor
Art.28. - (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.29. - (1) În cazurile în care unul dintre proprietari împiedică, cu rea
credinţă şi sub orice formă, folosirea normală a condominiului sau a unor părţi
componente, potrivit destinaţiei acestora şi creează prejudicii celorlalţi
proprietari, proprietarii prejudiciaţi sau orice persoană care se consideră
vătămată într-un drept al său se poate adresa în scris preşedintelui, comitetului
executiv al asociaţiei de proprietari şi instituţiilor cu atribuţii privind
respectarea ordinii şi liniştii publice sau, după caz, instanţelor judecătoreşti.
(2) Dacă o hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, o
decizie a comitetului executiv sau a preşedintelui este contrară prevederilor
prezentei legi sau este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor,
aceştia sau orice persoană care se consideră vătămată întrun drept al său poate
sesiza cenzorul/comisia de cenzori, compartimentele prevăzute la art.10 sau,
după caz, pot solicita instanţelor judecătoreşti anularea în tot sau în parte a
hotărârii/deciziei şi/sau repararea pagubei cauzate.
(3) Orice persoană sau orice proprietar care se consideră
vătămată/vătămat într-un drept al său din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii
defectuoase a atribuţiilor de către preşedinte, membri ai comitetului executiv,
cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator, se poate adresa în scris
compartimentelor prevăzute la art.10 sau, după caz, instanţelor judecătoreşti.
…

…
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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