
 

 

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 II 

Înfiinţarea şi înregistrarea asociaţiei de proprietari 

 

Art.22. - (1) Proprietarii din condominii trebuie să adopte un document 

scris cu privire la regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor comune ale 
condominiului şi normele de conduită şi bună vecinătate dintre proprietari, 

numit regulament al condominiului. 

 
(2) Regulamentul condominiului se iniţiază de către preşedintele 

asociaţiei sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, se 

dezbate şi se adoptă în adunarea generală a asociaţiei de proprietari cu 
acordul majorităţii proprietarilor din condominiu, şi este adus la cunoştinţă, 

prin afişare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia, 

tuturor proprietarilor, în termen de 7 zile de la adoptare. 
 

Capitolul III 

Drepturile şi obligaţiile proprietarilor 

 

Art.31. - (1) Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul 

executiv al asociaţiei de proprietari, proprietarul este obligat să permită 
accesul preşedintelui sau al unui membru al comitetului executiv, 

administratorului şi al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de 

construcţii/reparaţii, după caz, în proprietatea sa individuală, 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 respectiva 

proprietate individuală. Fac excepţie cazurile de urgenţă când termenul 
pentru preaviz este de 24 de ore. 

 

Art.37. - (1) … 
(7) În cazul în care unul sau mai mulţi proprietari din condominiu 

doresc modificarea instalaţiilor de distribuţie a gazelor şi modificarea 

caracteristicilor puterii termice a elementelor de încălzire în interiorul 
proprietăţilor individuale, aceste lucrări se pot efectua numai în condiţiile 

legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul serviciului 

de utilităţi publice, în care se arată efectele modificării instalaţiei respective. 
Pe baza referatului tehnic, comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, cu 

acordul tuturor proprietarilor direct afectaţi de vecinătate, decide asupra 

efectuării modificării.  



Art.40. - (1) Schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu 

altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prezente în proiectul iniţial al 

imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv şi cu 
acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectaţi cu care se 

învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării. 

 
Capitolul V 

Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 
Art.45. - Organele asociaţiei de proprietari sunt: 

a) adunarea generală; 

b) comitetul executiv; 
c) preşedintele; 

d) cenzorul sau comisia de cenzori. 
 

Art.46. – (1) ... 

(2) Dacă dintre membrii asociaţiei de proprietari nu se poate alege un 
cenzor, atunci adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul 

executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociaţiei de proprietari, 

persoană fizică cu studii superioare în domeniul economic sau juridic ori 
persoană juridică cu domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau 

consultanţă în domeniul fiscal, pe bază de contract individual de muncă sau, 

după caz, contract de prestări de servicii. 
(5) Funcţia de preşedinte, respectiv membru în comitetul executiv este 

incompatibilă cu funcţia de cenzor sau membru în comisia de cenzori. 

 
Art.47. - (1) După constituirea asociaţiei de proprietari, va avea loc cel 

puţin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale a 

asociaţiei de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală 
a cel puţin unei adunări generale a asociaţiei de proprietari aparţine 

preşedintelui asociaţiei de proprietari şi membrilor comitetului executiv. 

(2) Adunarea generală este alcătuită din toţi proprietarii membri ai 
asociaţiei de proprietari. 

(3) Adunarea generală ordinară se convoacă de către: 

a) preşedintele asociaţiei de proprietari sau comitetul executiv; 
b) cel puţin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de 

proprietari. 

(5) Propunerea de ordine de zi a adunării generale, semnată de 
preşedinte, membrii comitetului executiv şi de cenzor/comisia de cenzori se 

aprobă şi se completează prin hotărâre a adunării generale. 



Art.49. - (1) Hotărârile asociaţiei de proprietari sunt luate în adunarea 

generală a proprietarilor, iar executarea lor este încredinţată comitetului 

executiv şi administratorului. 
(2) În vederea punerii în practică a hotărârilor adunării generale a 

asociaţiei de proprietari, comitetul executiv al asociaţiei de proprietari emite 

decizii în conformitate cu prevederile legii. 
(3)  

a) … 

f) preşedintele, membrii comitetului executiv, administratorul, 
cenzorul/comisia de cenzori sau alt membru al familiilor acestora nu pot 

primi mandat pentru a reprezenta un alt proprietar în cadrul adunării 

generale; 
 

Art.55. - (1) Comitetul executiv are următoarele atribuţii: 
a) convoacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari cel puţin o 

dată pe an şi ori de câte ori este necesar; 

b) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi urmăreşte 
respectarea prevederilor legale, a statutului, a acordului de asociere şi a 

regulamentului condominiului; 

c) emite, dacă este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la 
îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi pentru respectarea prevederilor 

legale, a statutului şi a acordului de asociere, precum şi alte decizii ce 

privesc activitatea asociaţiei de proprietari; 
d) propune spre adoptare adunării generale proiectul de regulament al 

condominiului, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi; 

e) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi pregăteşte 
desfăşurarea adunărilor generale; 

f) stabileşte condiţiile privind folosirea, întreţinerea, repararea, 

înlocuirea şi modificarea părţilor proprietăţii comune, conform prevederilor 
legale; 

g) ia măsuri pentru recalcularea cotelor-părţi indivize rezultate în urma 

modificării suprafeţelor utile ale locuinţelor sau spaţiilor cu altă destinaţie 
din condominiu; 

h) întocmeşte şi propune adunării generale planuri de măsuri şi activităţi 

şi urmăreşte realizarea lor; 
i) supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul asociaţiei 

de proprietari, inclusiv situaţia încasărilor şi plăţilor lunare; 

j) stabileşte programul de încasări al asociaţiei de proprietari; 
k) îşi asumă obligaţii, în baza hotărârii adunării generale, în numele 

proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, în ceea ce priveşte 



administrarea condominiului, luând toate măsurile legale necesare; 

l) este consultat în legătură cu toate activităţile care implică asociaţia de 

proprietari; 
m) asigură urmărirea comportării în timp a construcţiei, pe toată durata 

de existenţă a acesteia; 

n) gestionează situaţiile excepţionale şi de criză; 
o) urmăreşte recuperarea eventualelor creanţe ale asociaţiei; 

p) gestionează, conform hotărârilor adunării generale, derularea 

creditelor obţinute pentru consolidare, reabilitare termică, creşterea calităţii 
ambiental-arhitecturale a condominiului şi alte lucrări; 

q) propune sistemul propriu de penalizări ale asociaţiei de proprietari 

pentru restanţele afişate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociaţiei, în 
conformitate cu art.77 şi a prevederilor legale în vigoare; 

r) notifică instituţiilor publice abilitate, cazurile în care există suspiciuni 
de încălcare a prevederilor legale în vigoare; 

s) ţine evidenţa şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a arhivei 

documentelor financiar contabile a asociaţiei de proprietari; 
ş) propune adunării generale cuantumul indemnizaţiilor precum şi 

numărul şi funcţiile personalului necesar a fi încadrat cu contract individual 

de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociaţiei de proprietari 
pentru buna administrare, gestionare şi funcţionare a condominiului, în 

limita bugetului de venituri şi cheltuieli; 

t) exercită alte atribuţii legale, care i-au fost conferite prin hotărârile 
adunării generale. 

(2) Comitetul executiv avizează toate documentele asociaţiei de 

proprietari, corespondenţa şi registrele privind gestiunea administratorului. 
(3) Şedinţele comitetului executiv se ţin cel puţin o dată pe lună, şi se 

convoacă pe bază de tabel convocator, de preşedintele asociaţiei de 

proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi, cu cel puţin 
5 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă. 

(4) Deciziile comitetului executiv se consemnează în registrul unic de 

procese-verbale al asociaţiei de proprietari şi se semnează de toţi membrii 
prezenţi, precum şi de către cenzor/comisia de cenzori şi se afişează la 

avizier în termen de maximum 7 zile de la data şedinţei comitetului executiv. 

(5) Administratorul, reprezentantul/reprezentanţii administratorului, 
soţul/soţia, ascendenţii, descendenţii săi, precum şi cenzorul sau membrii 

comisiei de cenzori, chiar dacă sunt proprietari, nu pot fi membri ai 

comitetului executiv al asociaţiei de proprietari. 
(6) În cazul schimbării sau demisiei comitetului executiv al asociaţiei 

de proprietari, vechiul comitet executiv este obligat să transmită noului 



comitet executiv, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de 

preşedintele asociaţiei de proprietari şi de către cenzor/comisia de cenzori, 

într-un termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, toate documentele 
şi bunurile asociaţiei pe care le-a avut în administrare şi în folosinţă. 

(7) În cazul schimbării sau demisiei unui membru al comitetului 

executiv al asociaţiei de proprietari, acesta este obligat să transmită în 
termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, celorlalţi membri ai 

comitetului executiv, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de 

preşedintele asociaţiei de proprietari şi de către cenzor/comisia de cenzori, 
toate documentele şi bunurile asociaţiei pe care le-a avut în administrare sau 

în folosinţă. 

(8) În cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al asociaţiei 
de proprietari, membrul demisionar îşi exercită toate atribuţiile şi 

răspunderile până la data alegerii unui nou membru al comitetului executiv 
în locul acestuia. 

 

Art.56. - (1) Preşedintele asociaţiei de proprietari este candidatul, 
membru al asociaţiei de proprietari, ales prin voinţa sa şi a jumătate plus unu 

din numărul proprietarilor prezenţi în cadrul adunării generale. Preşedintele 

poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuţiile sale unui membru 
al comitetului executiv, fără a fi exonerat de răspundere juridică. 

(2) În caz de încetare a mandatului preşedintelui înainte de termen, 

comitetul executiv convoacă, în termen de 5 zile de la încetarea mandatului, 
o adunare generală pentru alegerea unui nou preşedinte. 

(3) În cazul schimbării preşedintelui asociaţiei de proprietari, vechiul 

preşedinte este obligat să transmită noului preşedinte în termen de 5 zile de 
la încetarea mandatului său, în baza unui proces-verbal de predare-primire 

vizat de membrii comitetului executiv şi de către cenzor/comisia de cenzori, 

toate documentele şi bunurile asociaţiei pe care le-a avut în administrare sau 
în folosinţă. 

 

Art.58. - (1) Preşedintele asociaţiei de proprietari şi membrii 
comitetului executiv pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, 

conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, consemnată în 

procesul-verbal. 
(2) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, sau pentru depăşirea 

atribuţiilor legale şi statutare, preşedintele asociaţiei de proprietari, membrii 

comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, după caz, 
cenzorul răspund personal sau solidar, pentru daunele şi prejudiciile cauzate 

proprietarilor sau terţilor, după caz. 



Art.60. -  

(1) … 

(6) Rapoartele de verificare a gestiunii asociaţiei de proprietari se 
întocmesc de către cenzor/comisia de cenzori trimestrial şi se prezintă 

comitetului executiv în cadrul şedinţelor comitetului executiv, pentru luare 

de măsuri în cazul în care se constată nereguli financiar contabile, şi anual, 
în cadrul adunărilor generale. 

 

Art.61. - Cenzorul/comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are, în 
principal, următoarele atribuţii: 

a) … 

e) execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului 
executiv pentru verificarea contabilităţii şi a activităţii de casierie, şi 

consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese-verbal al 
asociaţiei de proprietari; 

 

Capitolul VI 

Administrarea condominiilor 

 

Art.63. –  
(1) … 

(3) Desemnarea administratorului şi încheierea contractului de 

administrare se fac de către comitetul executiv reprezentat de preşedintele 
asociaţiei de proprietari, în baza mandatului acordat de adunarea generală, 

şi decizia se comunică tuturor proprietarilor. 

 
Art.66. - (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca 

scop conservarea şi întreţinerea acestuia; 
b) supraveghează atât lucrările care privesc administrarea, cât şi 

personalul angajat; 

c) în caz de urgenţă, cu acordul comitetului executiv, iniţiază executarea 
tuturor lucrărilor necesare protejării imobilului; 

… 

m) calculează, întocmeşte, supune verificării cenzorilor/comisiei de 
cenzori, supune aprobării comitetului executiv şi afişează la avizier lista 

lunară a cheltuielilor de întreţinere, întocmită conform reglementărilor în 

vigoare, în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la 
furnizorii de servicii; 

 



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. 
 

Art. 82. –  

(1) ... 
(3) Modul de repartizare a cheltuielilor prevăzute la alin.(1) se stabileşte 

printr-un regulament aprobat de comitetul executiv al asociaţiei de 

proprietari. 
(4) Comitetul executiv stabileşte cotele de participare pe persoană la 

cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul în clădire. 

(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. 
 

Art.89. - Pentru proprietarii care beneficiază de anumite servicii de 

utilităţi şi determină consumuri suplimentare, în condiţiile în care nu există 
nicio interdicţie legală în acest sens, calculul cotei de contribuţie aferente 

cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite prin 

normativele tehnice în vigoare sau, în lipsa acestora, conform deciziei 
comitetului executiv, în funcţie de cantitatea consumată. 

 

 
 

 



Capitolul X 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 
Art.105. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, preşedinţii asociaţiilor de proprietari sunt obligaţi să 

transmită autorităţilor administraţiei publice locale numele şi datele de 
contact actualizate privind preşedintele comitetul executiv, comisia de 

cenzori/cenzorul şi administratorul. 

 
      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. 

 

 

p. PREŞEDINTELE       PREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR           SENATULUI 
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