
Legea 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 

insolventei. Lege nr. 169/2010  

 

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 21 iulie 2010  
 
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.  
 

Art. I 
La articolul 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (2) se 

introduc cinci noi alineate, alineatele (3)�(7), cu urmatorul cuprins:  
"(3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2) si prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 

privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, incetarea destinatiei de folosinta 
comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari motivat, cu 

o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.  

(4) In cazul prevazut la alin. (3), devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuita si 
temporara. Cu toate acestea, instrainarea sau ipotecarea se poate realiza daca exista o majoritate de doua 

treimi din numarul coproprietarilor.  
(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), coproprietarii care nu au votat ori, dupa caz, s-au opus la 

instrainare sau ipotecare au dreptul la o despagubire justa, stabilita pe cale conventionala ori, in caz de 
neintelegere, pe cale judecatoreasca.  

(6) Constatarea incetarii destinatiei de folosinta comuna pentru aceste parti se face prin hotarare a adunarii 

generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.  
(7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/a din instrainare se va inscrie in cartea funciara urmand 

procedura cadastral-juridica reglementata la alin. (1)."  
 

Art. II 

Articolul 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul 

cuprins:  
"Art. 10^1 

Locuintele si unitatile individuale pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma 

autentica notariala, sub sanctiunea nulitatii absolute. Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi 
reale asupra unei unitati de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate si a extrasului de carte 
funciara pentru informare."  
 

 
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. 

(1) din Constitutia Romaniei, republicata. 


