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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor 

de proprietari și administrarea condominiilor 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care au sesizate în fond, cu 
proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 
proprietari și administrarea condominiilor, transmis cu adresa nr. P.L.x. 472 din 20 
noiembrie 2017, înregistrat sub nr.4c-3/565 din 21 noiembrie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.435/8.06.2017, avizează favorabil proiectul 
de lege cu observații și propuneri preluate de inițiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 13 noiembrie 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea și funcționarea 
asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Obiectivele generale urmărite sunt: 
eficientizarea administrării locuințelor, fie că sunt imobile colective tip bloc, locuințe situate 
în curți comune sau ansambluri rezidențiale, o mai bună structurare a organelor de conducere 
ale asociațiilor de proprietari, clarificarea responsabilităților și incompatibilităților dintre 
membrii structurilor de conducere din cadrul asociațiilor de proprietari, instituirea 
regulamentului condominiului în care să se înscrie regulile de comportament și de folosire a 
proprietății, clarificarea și eficientizarea relației dintre autoritățile publice și asociațiile de 
proprietari. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 28 noiembrie 
2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 

 

simona.tarzioru
comisii


