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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Î N T R E B A R E  
 
 
 

  

Adresată: Domnului Ion Ștefan 
Ministru  
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației  
 

De către: Emil-Marius Pașcan 
Deputat de Mureș 

 
Obiectul: 

 
Observații pertinente primite de la Liga Națională a 
Asociațiilor de Proprietari Habitat. 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Am fost informat de Liga Națională a Asociațiilor de Proprietari Habitat următoarele: 
 
“În 30 iulie s-au împlinit 2 ani de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 196/2018 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea  asociațiilor de proprietari și administrația 
condominiilor. 
În acești 2 ani, membrii si reprezentații asociațiilor de proprietari  care au încercat să pună în 
aplicare această lege au putut constata  nenumăratele erori, unele inovații absurde, obligații 
imposibil de pus  în practică, definiții greșite și chiar greșeli elementare de limba  română. 
În acești 2 ani, la întâlnirile cu asociațiile de proprietari din: București, Câmpulung Muscel, 
Arad, Târgu Mureș, Sfântul Gheorghe,  Brăila, Constanța, Timișoara, Oradea, Turnu Măgurele, 
Ploiești, Piatra  Neamț, Galați, Iași, Bacău, Brașov, Odorheiu Secuiesc, Hârșova, Sibiu,  Lugoj, 
Craiova, Râmnicu Vâlcea, Cluj-Napoca, Deva, majoritatea  covârșitoare a participanților au 
solicitat abrogarea acestei legi  considerând că există prea multe greșeli pentru a putea fi doar   
amendată. Astfel, mii de petiții au venit în acest sens, membrii si  reprezentanții asociațiilor de 
proprietari solicitând abrogarea legii. 
La această dată, in Parlament, există mai multe proiecte de modificare şi completare a Legii nr. 
196/2018.  

andreea.dinu
Text introdus
Nr.11399A/16.11.2020
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Liga Naționala a Asociațiilor de Proprietari Habitat în numele celor peste 15.000 de asociații de 
proprietari membre (în 31 de județe)  susține unificarea și adoptarea următoarelor proiecte de 
modificare a  Legii nr. 196/2018: PL-x 53/2020, PL-x nr. 565/2019, PL-x nr. 64/2020.” 
 
Oamenii care locuiesc la bloc, care în majoritate au devenit proprietari după câștigarea libertății 
la Revoluția din 1989, au dreptul la o legislație coerentă privind înființarea, organizarea și 
funcționarea  asociațiilor de proprietari și administrația condominiilor. 
 
În acest sens, vă rog să-mi comunicați dacă considerați oportună elaborarea unui nou proiect de 
lege, care să includă amendamentele prevăzute în inițiativele deja depuse în Parlament și să 
abroge Legea nr. 196/2018. 
 
Solicit răspuns în scris. 
 
Vă mulțumesc, 
 
Deputat PMP Emil-Marius Pașcan 
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L          LIGA ASOCIAŢIILOR  DE  PROPRIETARI  MUREŞ 

A        Târgu Mureş, Str. Gheorghe  Doja nr, 9, etaj 3, cam. 94 
P     Email : ligaapmures@hotmail.com ; Tel : 0728852437 – preşedinte 

M                     AFILIATĂ LA LIGA HABITAT BUCUREŞTI 

 

Nr. 264/30.01.2020 

 

Domnului Marius Pașcan, Deputat PMP de Mureș 

 Referitor : Proiect de lege B 467 / 2019 cu propune de a se modifica Legea nr. 196/2018 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. 

 Liga Asociațiilor de Proprietari Mureș susține proiectul de lege inițiat de doamna 
SILVIA-MONICA DINICĂ, senator USR, cu următoarele observații și propuneri : 

 1.La solicitarea unor structuri asociative (ligi, federații, uniuni, etc.) ale asociațiilor 
de proprietari s-a inițiat un proiect de lege prin care se propune modificarea Legii nr. 
196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 
administrarea condominiilor, demers care în parte, în opinia noastră se îndreaptă 
împotriva intereselor asociațiilor de proprietari și a membrilor acestora. 

 Amintim doar câteva din propunerile proiectului de lege. Astfel se propune  
abrogarea: • lit. e) a art. 2 privind atestatul ; 

           • Art. 10, alin (4), (5) și (6) privind controlul asupra activității financiar – 
contabile și atestarea de către primari a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de 
administrator de condominii ; 

  •Art. 64, alin (5), (7), (8), (9), (10) și (11), care reglementează atestatul . 

 Se poate constata că ceea ce îi deranjează pe domniile celor care conduc unele 
structuri asociative ale asociațiilor de proprietari este atestarea administratorilor asociațiilor 
de proprietari motiv pentru care propun amputarea, practic solicită eliminarea din textul 
legii a reglementărilor care vizează raportul dintre autoritățile administrației publice și 
asociațiile de proprietari ! 

 Întrucât considerăm că aceste propuneri se îndreaptă, în primul rând, împotriva 
membrilor asociațiilor de proprietari prin eliminarea mecanismelor de antrenare a acestora   
de la consultarea publică, prin  propuneri de proiecte ori, susținerea proiectelor generate 
de autoritățile administrației publice care vizează îmbunătățirea condițiilor de viață în 
cartierele de blocuri de locuințe.  

 Având în vedere că validarea propunerilor menționate mai sus ar conduce la 
eliminarea unor mecanisme care și-au validat utilitatea privind sprijinul, îndrumarea și 
controlul asociațiilor de proprietari, mecanisme prin care sunt promovate chiar interesele 
asociațiilor de proprietari,solicităm să fieeliminate propunerile din proiectul de lege 
menționate mai sus. 

 În susținerea solicitării noastre amintim câteva din activitățile prin care 
compartimentele specializate ale autorităților administrației publice locale vin în 
promovarea și susținerea intereselor membrilor asociațiilor de proprietari : 
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▪Rapoartele anuale de activitate, comunicate opiniei publice, ale compartimentului 
specializat  din Primăria TârguMureş relevă activităţi de evaluare şisoluţionare a petiţiilor 
individuale şi colective ale membrilor asociaţiilor de proprietari adresate autorităţii locale 
sau altor instituţii publice, privind serviciile locale de utilitate publică sau care vizează 
disfuncţionalităţi punctuale în activitatea asociaţiilor de proprietari. Activitatea prestată nu 
relevă  că ar exista demersuri sau acţiuni care să conducă la concluzia că,  
compartimentul  lucrează împotriva contribuabililor membri ai asociațiilor de proprietari! 
Dimpotrivă, activitatea compartimentului s-a concretizat în demersuri de promovare a 
intereselor asociaţiilor de proprietari la nivelul decidenţilor locali. Mai mult, activitatea 
compartimentului s-a îmbunătăţit de la un an la altul, fapt ce a condus la generarea unor 
mecanisme de consultare şi preluare/promovare a dezideratelor/proiectelor de interes 
pentru membrii asociaţiilor de proprietari ; 

▪ Este cunoscut că o pondere importantă a bugetului local este destinată investiţiilorşi altor 
lucrări cu adresabilitate cartierelor de blocuri de locuinţe (nn. reabilitare termică, 
îmbunătăţirea serviciilor de utilitate publică, amenajare şiîntreţinerespaţii verzi, parcuri, 
locuri de joacă şi odihnă, amenajări/reparaţii străzi şi alei pietonale, construire parcări 
acoperite şi ecologice, amenajare puncte de colectare deşeuri menajere, toaletare arbori 
şiarbuşti, etc), demersuri care vizează îmbunătăţireacondiţiilor de viaţă pentru membrii 
asociaţiilor de proprietari. Ori, dacă plecăm de la atribuţiile legale ale compartimentelor 
specializate, acestea pot şi trebuie să fie un „catalizator” în armonizarea 
cerinţelorasociaţiilor de proprietari din anumite zone şi promovarea şisusţinerea acestor 
deziderate la nivelul decidenţilor locali ; 

▪În consecință, la TârguMureş, nici o lucrare de interes local care vizează cartierele de 
blocuri nu este inițiată/aprobată decât la solicitarea asociaţiilor de proprietari sau dacă este 
acceptată de majoritatea locuitorilor din zonă. Mai mult, este cunoscut că cele mai multe 
obiective de interes public din cartierele de blocuri sunt în proprietatea publică sau privată 
a autorităţii locale şi în administrarea acesteia. Ori, calitatea vieţii în cartierele de blocuri 
este semnificativ influenţată de existenţa, calitatea serviciilor pe care le oferă şi modul de 
administrare al acestora ; 

▪Mai amintim că în implementarea programelor de reabilitare termică cu cofinanţare din 
fonduri publice (nn. de la buget sau fonduri europene) asociaţiile de proprietari au, de 
regulă, prestaţii modeste şi de aceea sprijinul, să nu-i spunem îndrumare pentru că-i irită 
pe unii, din partea autorităţii locale este absolut necesar. Evident că, există idei, sau 
păreri, ca asociaţiile de proprietari să îşi asigure (nn. scrie) singure proiectele şi să-şi 
gestioneze programele de finanţare din fonduri europene. Nu suntem împotriva unor astfel 
de demersuri doar că, deşi se tot vorbeşte despre o astfel de abordare, asociaţiile de 
proprietari au avut şi au, când unii  doar vorbesc, oportunitatea, dacă doresc, să 
beneficieze de finanțare prin  Programul Local Multianual sau  POR, programe care se 
adresează doar unităţilor administrativ-teritoriale, reprezentate de autorităţileadministraţiei 
publice locale. În concret, compartimentul specializat din Primăria Târgu Mureș,a gestionat 
proiecte de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe în valoare de peste 
68 milioane lei concretizate în reabilitarea termică a 140 blocuri de locuințe, cu cca 4.500 
apartamente. Este un exemplu concret, privind sprijinul real pe care îl au asociațiile de 
proprietari din partea acestui compartiment pe care unii, poate prea orgolioși vor să-l 
desființeze! Întrebare: Își imaginează cineva că astfel de performanțe ar fi fost posibile fără 
un sprijin susținut din partea acestui compartiment ? 

Ar mai fi de amintit că generarea și implementarea cererilor de finanțare și a 
documentațiilor tehnico-economice presupune, pe lângă costurile efective ale lucrărilor și 
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alte costuri în cuantumuri semnificative pentru : expertiza tehnică, audit energetic, proiect 
tehnic, consultanță pentru întocmirea cererii de finanțare, consultanță pentru 
implementarea contractului de finanțare, audit financiar, asistență tehnică din partea 
proiectantului, dirigenție de șantier, etc. Se pune întrebarea, ”sunt pregătite” asociațiile de 
proprietari să își asume aceste costuri ? Altfel ideea de ”a ne scrie singuri” cererile de 
finanțare și proiectele de reabilitare termică, poate fi o idee interesantă dar, fără utilitate 
pentru membrii asociațiilor de proprietari deoarece ar însemna costuri suplimentare 
semnificative ! 

▪Dar, dacă ar fi să comparăm unităţi administrativ-teritoriale din aceeaşi categorie de 
mărime, în care structurile asociative au atitudini diametral opuse faţă de rolul şi rostul 
compartimentelor specializate din primării, a raporturilor asociaţiilor cu autorităţile locale, 
vom putea constata că realizările în materie de reabilitare termică, potrivit unor date 
publice, sunt discrepante semnificative în favoarea unităţilor administrativ teritoriale în care 
structurile asociative încurajează colaborarea cu autorităţile locale. Să nu mai amintim că 
în multe UAT –uri realizările, la acest capitol, sunt zero! Oare de ce ? În orice caz nu din 
exces de implicare a asociațiilor de proprietari sau de prea multă expertiză!  Rămâne ca 
fiecare structură asociativă să adopte conduita pe care o consideră oportună în 
reprezentarea intereselor asociaţiilor de proprietari dar, în nici un caz, în opinia noastră 
anumite frustrări, dacă există, nu trebuie transpuse în text de lege ; 

▪În concluzie, în opinia noastră, compartimentele de sprijin şi îndrumarea asociaţiilor de 
proprietari oferă oportunităţi de promovare a intereselor asociaţiilor de proprietari, în fapt 
ale târgumureșenilor care locuiesc în cartierele de blocuri,şi nu există nici un risc de 
„subjugare şi aservire” a asociaţiilor de proprietari. 

 2.Propuneri de completare a Proiectului de lege B 467 / 2019 : 

 2.1.Propunem modificarea art. 11 și art. 13 în sensul ca asociația de proprietari să 
se organizeze prin asocierea proprietarilor de apartamente ”dintr-un condominiu sau mai 
multe condominii ” ; 

 2.2.Apreciem inițiativa de a corecta numeroasele erori din Legea nr. 196/2018 
privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 
. 

 Operatorul de apă-canal SC AQUASERV SA din municipiul Târgu Mureș continuă, 
de ani de zile o practică abuzivă, anacronică în mileniul al III-lea, și anume debranșarea 
abuzivăde la serviciul de alimentare cu apă a întregului condominiu, respectiv și a 
proprietarilor de apartamente care achită factura serviciului ritmic și în termenele legale ! 

 Și la propunerile noastre repetate, legiuitorul a încercat un demers pentru a elimina 
aceste practici respectiv, a instituit facturarea individuală pentru serviciile de utilități 
publice în condominii, conform capitol VIII, Secțiunea 1 din Legea nr. 196/2018 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea 
condominiilor. Demers salutar dar, imposibil de implementat, așa cum este reglementat. 

 Avem în vedere că potrivit art. 97, alin (4), lit. b), asociația de proprietari poate 
solicita furnizorului de servicii încheierea de convenții individuale de facturare doar cu 
acordulscris al tuturor proprietarilor din condominiu. Acest text, în fapt, blochează 
inițierea demersurilor pentru facturarea individuală deoarece presupune acordul scris și al 
proprietarilor care au restanțe (nn. rău platnicii) la plata serviciului. Niciodată, un restanțier 
la plata serviciului nu își va da un astfel de acord ! 



4 
 

 Pentru ca procedura facturării individuale a serviciilor de utilități publice să poată fi 
implementată vă rugăm să completați proiectul de lege cu reformularea textului art. 97, 
alin (4), lit. b)în sensul că asociația de proprietari solicită furnizorului de servicii 
facturarea individuală cu acordul majorității (sau a 2/3) proprietarilor dintr-un 
condominiu. Hotărârea adunării generale privind solicitarea facturării individuale să fie 
luată în condițiile reglementărilor art. 49, alin. (4) respectiv, pe bază de tabel nominal al 
proprietarilor din condominiu. 

 Mai amintim că, potrivit art. 99, alin. (3) și (5), în cazul facturării individuale la 
nivel de proprietar furnizarea serviciilor comunitare de utilități publice poate fi 
întreruptă/sistată temporar numai proprietarilor restanțieri și este interzisă sistarea 
serviciilor la nivel de condominiu. Este evident că, facturarea individuală, dacă ar 
deveni aplicabilă, ar fi o soluție pentru sistarea debranșărilor abuzive la nivel de 
condominiu. 

 2.3.Activitatea persoanelor fizice atestate pentru activități de administrare a 
condominiilor nu este normată, fapt ce a condus la expansiunea unor administratori până 
la situații aberante de a avea în administrare (o persoană fizică) peste 2.500 apartamente, 
adică peste 50 blocuri de locuințe cu regim de înălțime P + 10 E ! În aceste condiții este 
evident că nu există timpul fizic necesar pentru îndeplinirea la un nivel calitativ acceptabil 
a tuturor atribuțiilor legale ce revin administratorului. Astfel de situații creează stări de 
nemulțumire unor membri ai asociațiilor de proprietari. 

Față de această situație propunem : Introducerea, la art. 64, a unui alineat (4^1) : „Se 
limitează numărul de contracte (convenţii) de administrare a blocurilor de locuinţe, 
pentru administratori persoane fizice la maximum 5 asociaţii de proprietari, dar nu 
mai mult de 600 apartamente”;  

 2.4.Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor 
de proprietari și administrarea condominiilor reglementează la art. 13 instituția divizării. 
Propunem ca, pentru simetrie, să fie reglementată și instituția fuziunii prin absorbție a 
două sau mai multe asociații. Altfel, atomizarea asociațiilor de proprietari într-o puzderie 
de asociații mici (14 – 20 apartamente) care s-a produs urmare a unor reglementări 
anterioare confuze, are efecte negative în îndeplinirea atribuțiilor legale și statutare. 

 Vă mulțumim pentru sprijin și colaborare. 

 Cu considerație , 

PREȘEDINTE , 

Ing. Rus Dumitru 

 

 




