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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 

                      București, 09.03.2021 
                   Nr.4c-3/420/2019 

       
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 20 iulie 

2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 

administrarea condominiilor 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 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 juridică, de disciplină și imunități, care sunt sesizate în fond cu proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, 

transmis cu adresa nr. P.L.x. 565/2019 din 28 octombrie 2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-

3/420/2019 din 29 octombrie 2020. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.562/02.07.2019, avizează favorabil propunerea 

legislativă, cu observații și propuneri. 

 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.3163/19.06.2019, avizează nefavorabil 

proiectul de act normativ. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în temeiul 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicată. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.40 din Legea 

nr.196/2018, cu patru noi alineate, alin.(21)-(24), propunându-se, în principal: instituirea 

obligaţiei de solicitare a unui nou aviz scris al comitetului executiv, respectiv a unui nou acord 

scris, prealabil, al proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi 

vertical, în cazul în care într-un spaţiu amplasat într-o clădire cu destinaţia de locuinţe se 

desfăşura iniţial o anumită activitate economică, iar ulterior, în respectivul spaţiu se doreşte 

desfăşurarea unei alte activităţi economice, cu un alt obiect de activitate, instituirea posibilităţii 

de suspendare sau, dacă este cazul, de încetare a activităţii operatorilor economici care îşi 

desfăşoară activitatea în spaţii situate în clădiri cu destinaţia de locuinţă, în cazul în care 

comitetul executiv îşi retrage avizul scris dat pentru schimbarea destinaţiei spaţiului sau dacă 
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proprietarii direct afectaţi cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical, îşi retrag acordul 

dat în prealabil, din cauza încălcării, în mod repetat, a drepturilor lor, prin desfăşurarea 

activităţii operatorului economic respectiv sau a tulburării liniştii publice. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 9 martie 2021. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

negativă 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. 91 

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 


