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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
                      București, 14.12.2021 

                 Nr.4c-3/215/2021 
      AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 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 şi imunităţi, care sunt sesizate în fond cu proiectul de Lege 
pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, transmis cu 
adresa nr. P.L.x. 152/2021 din 14 aprilie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/215/2021 din 
14 aprilie 2021. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.105/11.03.2021, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.2253/05.03.2021, avizează favorabil 
proiectul de act normativ. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr. 745/13.04.2021, susține adoptarea acestei inițiative 
legislative cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 
12 aprilie 2021. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr. 745/13.04.2021, susține adoptarea inițiativei 
legislative cu observații și propuneri.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.82 din Legea 
nr.196/2018, cu un nou alineat, alin.(6), în sensul exceptării copiilor, până la împlinirea vârstei 
de 3 ani, de la plata cheltuielilor repartizate după numărul de persoane. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 14 decembrie 2021. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, cu un amendament admis, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz. 
 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, 
BENDE SÁNDOR 

 
 
 

 
Consilier, Teodora Desagă 
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Anexa 
 
 

A M E N D A M E N T E   A D M I S E  
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

0 1 2 3 
1. Titlul Legii 

LEGE  
pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor 

Nemodificat  

2. Articol unic. – La articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor, republicată în Monitorul oficial al 
României, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018, cu modificările 
ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat,  alin. (6), 
cu următorul cuprins: 

Nemodificat  

3. “(6) Copiii, până la împlinirea vârstei de 3 ani, sunt exceptați de 
la plata cheltuielilor repartizate după numărul de persoane.” 

”(6) Adunarea generală a asociației de proprietari 
poate hotărî exceptarea copiilor, până la îndeplinirea 
vârstei de 3 ani, de la plata cheltuielilor repartizate după 
numărul de persoane.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

În cazul în care 
legiuitorul consideră 
oportună instituirea 
unei norme permisive, 
astfel încât luarea 
deciziei să fie la nivelul 
fiecărei asociații de 
proprietari. 

 


