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            Pl.x  245/2010 

 
                                                                   
 

                                                                                     RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
 

              
           În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari, transmisă cu adresa nr. Pl.x 245 din 3 mai 2010 şi înregistrată sub nr. 31/394 din 5 mai 2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010. 
          Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr. 1442 din 27 noiembrie 2009. 
          Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 225 din 28 ianuarie 2010, nu susţine adoptarea 
acestei iniţiative legislative.   
          Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind 
infiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, interventia legislativă vizând crearea unui cadru 
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transparent al deciziilor administrative ale asociaţiilor de proprietari, precum şi scutirea de la plata penalităţilor, 
generate de suma restantă cu titlu de bază, a proprietarilor şi a chiriaşilor care îşi achită integral cotele de contribuţie 
la cheltuielile asociaţiilor de proprietari în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  
        În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat această iniţiativă legislativă 
împreună cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, trimis cu adresa nr. PL.x 254 din 3 mai 2010 şi înregistrat sub nr.31/403 din 5 mai 2010.   
       Membrii Comisiei juridice au examinat iniţiativele legislative menţionate mai sus în şedinţa din 8 iunie 2010.  
       În urma analizării celor două iniţiative legislative, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât 
să reţină propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (Pl.x 245/2010), ca fiind iniţiativă de bază, urmând ca pentru cealaltă 
iniţiativă legislativă să se întocmească raport de respingere, iar unele dintre propunerile pe care aceasta le conţine să 
fie considerate amendamente la propunerea legislativă propusă spre adoptare.  
       În urma analizării textelor celor doua iniţiative legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei   s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa nr. 1 la prezentul raport. Amendamentele respinse 
sunt redate în Anexa nr.2. 

Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 15               
deputaţi. 
          În raport cu obiectul şi conţinutul său propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
                                                                             
  
  
 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                                                                        SECRETAR, 
                     Daniel BUDA                                                                                 Gabriel ANDRONACHE 
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ANEXA 1 
 
                                                                               Amendamente admise       
                                                                                                                                                   

Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr.230/2007 

Textul iniţiatorului 
 

Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
 
       –––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 

                        
                     Titlul legii 
  
       1.  LEGE pentru modificarea 
Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari.

 
 
  

 
                     Nemodificat 
  

 
 

2.  
       –––––––––––––––––  

        2.  Articol I- 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, se modifică si se 
completează după cum urmează: 

 

 

 
                 
 
                  Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr.230/2007 

Textul iniţiatorului 
 

Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

3.  Art. 3 
………………………………. 
 
 
k) atestat - actul care dovedeşte 
calitatea de administrator de 
imobil. 
 
 
 
 

 

 

 
                       
     –––––––––––––––––––––––– 

 

3. La articolul 3, litera k) va avea 
următorul cuprins: 
 

„k) atestat - actul care dovedeşte 

calitatea de administrator de 

imobil, afişat în copie într-un loc 

vizibil la avizierul asociaţiei de 

proprietari;"

 

Autor: Senatorii Marius Nicoară      
Paul Ichim, Emilian Fâncu, Mario-
Ovidiu Oprea, Cornel Popa, 
Nedelcu Vasile. 
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Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr.230/2007 

Textul iniţiatorului 
 

Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

4. 
  
 
Art. 13 - Veniturile obţinute din 
exploatarea proprietăţii comune 
aparţin asociaţiei de proprietari. 
Aceste venituri alimentează 
fondurile speciale ale asociaţiei 
de proprietari pentru reparaţii şi 
investiţii cu privire la 
proprietatea comună şi nu se 
plătesc proprietarilor. 

     

 

 
 
 
  
 
            –––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. Articolul 13 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.13.- Veniturile obţinute din 
exploatarea proprietăţii comune 
aparţin asociaţiei de proprietari. 
Aceste venituri alimentează 
fondurile speciale ale asociaţiei de 
proprietari pentru reparaţii şi 
investiţii cu privire la proprietatea 
comună şi nu se plătesc 
proprietarilor. Lista acestor 
venituri, precum şi cheltuielile 
aferente lor sunt prezentate 
semestrial într-un raport afişat 
la avizierul asociaţiei." 
 
 
    Autor: Senatorii Marius Nicoară  
Paul Ichim, Emilian Frâncu, 
Mario-Ovidiu Oprea, Cornel 
Popa, Nedelcu Vasile 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.  
Art.49 
 …………………………. 
 
 
 

1.   La articolul 49 se introduc trei noi 
alineate (4), (5) si (6) care vor avea 
următorul cuprins 

 

Art. 49 alin. (4) - Proprietarii care îşi 
achită către asociaţiile de proprietari 
cotele de contribuţie la cheltuielile 
asociaţiilor de proprietari în termen de 12 

Art. II - (1)  Proprietarii care îşi 
achită integral  cotele de contribuţie la 
cheltuielile asociaţiilor de proprietari 
în termen de 12 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, vor fi 
scutiţi de la plata penalităţilor 
generate de suma restantă cu titlu 
de bază. Prin cotele de contribuţie la 
cheltuielile asociaţiilor de proprietari 
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Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr.230/2007 

Textul iniţiatorului 
 

Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

luni de la data intrării in vigoare a 
prezentei legi, vor fi scutiţi de la plata 
penalităţilor pentru suma cu titlu de 
restanţă. Prin cotele de contribuţie la 
cheltuielile asociaţiilor de proprietari se 
înţelege datoria cu titlu de bază fără suma 
rezultată din penalităţi.       
     - alin. (5) - Prevederile alin.(4) se 
aplică şi chiriaşilor care deţin spaţiu 
locativ în baza unui contract de închiriere 
cu autorităţile administraţiei locale, 
centrale sau orice instituţie a statului. 
   
- alin. (6) - Prevederile alin. (4) şi alin. (5) 
se aplică familiilor al căror venit net 
minim lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure, nu 
depăşeşte suma de 600 RON. 
  
 -  alin. (7) - Sumele cu titlu de penalităţi 
datorate către asociaţiile de proprietari, 
anulate conform prezentei legi, vor fi 
anulate şi din obligaţiile contractuale, cu 
titlu de penalităţi, existente între asociaţiile 
de proprietari şi societatea furnizoare de 
servicii. 

se înţelege datoria cu titlu de bază fără 
suma rezultată din penalităţi. 
 
  
           
 
 
 
 
     (2) - Prevederile alin.(1) se aplică şi 
chiriaşilor care deţin spaţiu locativ în 
baza unui contract de închiriere cu 
autorităţile administraţiei locale, 
centrale sau orice instituţie a statului. 
 
 
    (3) - Prevederile alin. (1) şi alin. (2) 
se aplică familiilor al căror venit net 
minim lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure, nu 
depăşeşte suma de 1000 lei. 
 
        
   (4) - Sumele cu titlu de penalităţi 
datorate către asociaţiile de proprietari, 
anulate conform prezentei legi, vor fi 
anulate şi din obligaţiile contractuale  
existente între asociaţiile de proprietari 
şi societatea furnizoare de servicii.” 
 
   Autor: Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
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ANEXA 2 
 
  Amendamente respinse 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr.230/2007 

                  Amendamentul propus  
                (autorul amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinea 
amendamentului 
2. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

1.  
 
 
 
Art. 15 - Cu un preaviz de 5 zile, 
proprietarul este obligat să accepte 
accesul în apartamentul sau în 
spaţiul său al unui delegat al 
asociaţiei, 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 
respectivul apartament sau spaţiu. 
Fac excepţie cazurile de urgenţă, 
când accesul se poate face fără 
preaviz.

Articolul 15 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.15.- Cu preaviz de până la 15 
zile, proprietarul este obligat să 
accepte accesul în apartamentul sau în 
spaţiul său al unui delegat al 
asociaţiei, atunci când este necesar să 
se inspecteze, să se repare ori să se 
înlocuiască elemente din proprietatea 
comună şi nu din cea individuală, la 
care se poate avea acces numai din 
respectivul apartament sau spaţiu. Fac 
excepţie cazurile de urgenţă, când 
accesul se poate face fără preaviz."
 
Autor:Senatorii Marius Nicoară, Paul 
Ichim, Emilian Frâncu, Mario-Ovidiu 
Oprea, Cornel Popa, Nedelcu Vasile     
               

  
 
 
 
 1. Pentru diferenţierea clară 
privind implicarea conducerii 
asociaţiei în anumite chestiuni 
personale ce privesc proprietarul 
locuinţei cât şi dreptul la 
proprietatea privată a acestuia. 
 
  2. Membrii Comisiei au respins 
prin vot amendamentul. 

 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr.230/2007 

                  Amendamentul propus  
                (autorul amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinea 
amendamentului 
2. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

2.  
Art. 21………………………. 
 
 
(2) Cenzorul sau membrii comisiei 
de cenzori trebuie să aibă cel puţin 
studii medii şi pot depune, dacă 
adunarea generală a asociaţiei de 
proprietari hotărăşte astfel, într-un 
cont bancar al asociaţiei de 
proprietari, o garanţie suficientă şi 
îndestulătoare, pe baza unui 
contract de garanţie încheiat în 
acest sens. Cuantumul garanţiei nu 
poate fi mai mic decât media 
anuală a totalului cheltuielilor 
lunare ale asociaţiei. 
 

2. La articolul 21, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
„(2) Cenzorul sau membrii comisiei 
de cenzori trebuie să aibă cel puţin 
studii medii cu profil economic şi pot 
depune, dacă adunarea generală a 
asociaţiei de proprietari hotărăşte 
astfel, într-un cont bancar al asociaţiei 
de proprietari, o garanţie suficientă şi 
îndestulătoare, pe baza unui contract 
de garanţie încheiat în acest sens. 
Cuantumul garanţiei nu poate fi mai 
mic decât media anuală a totalului 
cheltuielilor lunare ale asociaţiei." 
 
   Autor: Senatorii Marius Nicoară,  
Paul Ichim, Emilian Frâncu, Mario-
Ovidiu Oprea, Cornel Popa, Nedelcu 
Vasile         
                     

 
 
 
1.      Pentru profesionalizarea 
funcţiei de cenzor al asociaţiei de 
proprietari. 
 
 
 2. Membrii Comisiei au  
considerat că amendamentul 
îngrădeşte accesul la funcţia de 
cenzor al asociaţiei de 
proprietari.       

 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

3. Art. 50  
……………………………. 
 

3. După alineatul (3) al articolului 
50 se introduc două noi alineate cu 
următorul cuprins : 
 
„(4) în situaţia prevăzută la alin. 
(1), până la achitarea cotelor de 

 
1.  Amendamentul propus este 
de natură să reducă termenul 
achitării restanţelor prin 
conştientizarea celor care se fac 
vinovaţi neplata acestora. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr.230/2007 

                  Amendamentul propus  
                (autorul amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinea 
amendamentului 
2. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

contribuţie, se va proceda şi la 
oprirea serviciului furnizat prin 
aplicarea unui sigiliu de către un 
reprezentant al regiei ori a 
societăţii furnizoare de servicii 
publice de utilităţi, în prezenţa 
proprietarului şi a unei persoane 
din conducerea asociaţiei de 
proprietari. 
(5) Amprentele sigiliilor aplicate 
trebuie să fie menţinute intacte şi 
vor fi verificate săptămânal de către 
administrator până la 
desigilarea acestora.” 
 
     Autor: Deputat Maria Stavrositu                                

 
2.   Membrii Comisiei au respins 
amendamentul prin vot. 

3. Art. 56 alin.  (1) – Constituie 
contravenţii urmatoarele fapte: 
……………………… 
  

 3. După litera d) se introduce o 
nouă literă, lit. d1), care va avea 
următorul conţinut:  
„d ) desigilarea sau deteriorarea 
sigiliilor aplicate în condiţiile 
prevăzute la art 

1

50 alin. (4); 
 
       Autor: Deputat Maria Stavrositu                            

1. Amendamentul se impune 
pentru corelare cu amendamentul 
precedent, în sensul introducerii 
unui nou temei de răspunderea 
 
2.     Membrii Comisiei au 
respins amendamentul prin vot. 

 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

 
 

 



 

 

 

10

Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr.230/2007 

                  Amendamentul propus  
                (autorul amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinea 
amendamentului 
2. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

4. Art.56 (2) …………………. 
 
 
 
b)fapta prevăzută la lit. d), cu 
amendă de la 200 lei la 1.000 lei; 

4.  La articolul 56 alineatul 2, litera 
b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
b) faptele prevăzute la literele d) şi 
d ), 1 cu amendă de la 200 lei la 1.000 
lei; 
 
  Autor: Deputat Maria Stavrositu  
 

  
1. Amendamentul este oportun 
întrucât stabileşte norma de 
sancţionare a celor care rup sau 
deteriorează sigiliile.
 
2. Membrii Comisiei au respins 
amendamentul prin vot 
 
 

 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Ciprian Bucur 
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