
 

 

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 VI 

Administrarea condominiilor 

 

Art.63. - (1) Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, 
reabilitarea şi/sau modernizarea, după caz, a proprietăţii comune aferente 

condominiului sunt în sarcina asociaţiei de proprietari, iar cheltuielile 

legate de aceste activităţi reprezintă cheltuieli comune. 
(2) În scopul administrării şi întreţinerii condominiului, asociaţia de 

proprietari încheie contracte în numele proprietarilor cu persoane fizice, 

persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice cu obiect de activitate 

administrarea condominiilor, înfiinţate potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 

(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.64. - (1) Administrarea condominiului poate fi realizată de către 

persoane fizice, persoane fizice autorizate, sau persoane juridice 

specializate, autorizate conform legii. 
(2) Activitatea de administrare include activităţi de administrare 

tehnică şi întreţinere a proprietăţii comune, de contabilitate şi de casierie. 

(3) Orice alte activităţi de administrare care nu sunt reglementate 
prin lege sau prin statutul asociaţiei, sunt condiţionate de hotărârea adunării 

generale a asociaţiei de proprietari. 

 
  Art.68. - Pentru protejarea intereselor proprietarilor şi ale asociaţiei de 

proprietari împotriva riscurilor aferente activităţii de administrare într-un 

condominiu, administratorii, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, sunt 
obligaţi să încheie, pe cheltuială proprie, poliţe de asigurare de răspundere 

civilă profesională. 

… 

 

 

 



… 

      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. 
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CAMEREI DEPUTAŢILOR           SENATULUI 
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