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asupra
Proiectului de Lege pentru completarea art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi i Comisia pentru administra ie publică i amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre
dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de
stare civilă, trimis cu adresa nr. PL-x 540 din 8 decembrie 2014 şi înregistrat cu nr. 4c-11/1200 din 9 decembrie
2014, respectiv cu nr. 4c-6/381 din 8 decembrie 2014.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în edin a din 3 decembrie 2014.
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Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 477 din 29 aprilie 2014, a avizat favorabil ini iativa legislativă, cu
observa ii i propuneri.
Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 1395/DRP din 17 iulie 2014 prin care sus ine
adoptarea ini iativei legislative.
Comisia pentru egalitatea de anse pentru femei i bărba i a avizat favorabil ini iativa legislativă cu
avizul nr. 4c-17/224 din 3 februarie 2015.
Comisia pentru buget, finan e i bănci a avizat favorabil ini iativa legislativă cu avizul nr. 4c-2/632 din
18 februarie 2015.
Comisia pentru politică externă a avizat favorabil ini iativa legislativă cu avizul nr. 4c-13/55 din 99
decembrie 2014.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele
de stare civilă, republicată, cu modificările i completările ulterioare, cu un nou alineat, alin. (61).
În conformitate cu prevederile art. 61 i art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
juridică, de disciplină i imunită i i Comisia pentru administra ie publică i amenajarea teritoriului au examinat
iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ i punctul de vedere al Guvernului în şedinţe
separate.
Comisia pentru administra ie publică i amenjarea teritoriului a dezbătut ini iativa legislativă în
edin a din 21 aprilie 2015.
Din numărul total de 22 membri ai Comisiei au participat la edin ă 22 deputa i.
La dezbateri au participat, în calitate de invita i, în conformitate cu prevederile art. 54 i 55 din Regulamentul
Camerei Deputa ilor, republicat, domnul Pietro Pavoni, consilier ministru i Emilian Morar, secretar I din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe.
Comisia juridică, de disciplină i imunită i a dezbătut ini iativa legislativă în edin a din 6 octombrie
2015.
La dezbateri au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 i 55 din Regulamentul
Camerei Deputa ilor, republicat, domnul Bogdan Tohănenanu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi i membrii Comisiei pentru
administra ie publică i amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei
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Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de
stare civilă, cu amendamentele admise prezentate în anexa la raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
VICEPREŞEDINTE,

VICEPRE EDINTE,

Ciprian Nicolae NICA

Lauren iu NISTOR

SECRETAR,

SECRETAR,

Sorin Constantin STRAGEA

Radu BABU

ef serviciu, Ciprian Bucur

ef serviciu, Sofia Chelaru

Consilier parlamentar, Paul Şerban

Consilier parlamentar, Nicoleta Toma
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

2.

Text Legea nr. 119/1996

Text Senat

Comisia juridică (autor
Motivare
amendament)
Lege pentru completarea art. 41 Lege pentru modificarea Pentru respectarea
de
din Legea nr. 119/1996 cu
i completarea Legii nr. normelor
tehnică legislativă
privire la actele de stare civilă
119/1996 cu privire la
actele de stare civilă
Autor: Comisia pentru
administra ie publică i
amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de
disciplină i imunită i
Articol unic – Legea nr.
119/1996 cu privire la actele de
stare civilă, republicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 339 din 18 mai
2012, cu modificările
i
completările
ulterioare,
se
completează
după
cum
urmează:

Articol unic – Legea nr. Pentru respectarea
de
119/1996 cu privire la normelor
actele de stare civilă, tehnică legislativă
republicată în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, nr. 339 din 18
mai 2012, cu modificările
i
completările
ulterioare, se modifică i
se completează după
cum urmează:
Autor: Comisia pentru
administra ie publică i
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amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de
disciplină i imunită i
3.

1. Alineatul (3) al
articolului 3 se modifică
i va avea următorul
cuprins:
(3) Primarii şi şefii
misiunilor diplomatice şi
ai oficiilor consulare de
carieră ale României pot
delega sau retrage, după
caz,
exercitarea
atribuţiilor de ofiţer de
stare
civilă
viceprimarului,
secretarului
unităţii
administrativ-teritoriale
sau altor funcţionari
publici
din
aparatul
propriu cu competenţă în
acest domeniu, respectiv
diplomatului
care
îndeplineşte
funcţii
consulare, unuia dintre
funcţionarii consulari sau
angaja ii consulari.

Art.3
(3) Primarii şi şefii misiunilor
diplomatice şi ai oficiilor
consulare de carieră ale
României pot delega sau
retrage, după caz, exercitarea
atribuţiilor de ofiţer de stare
civilă
viceprimarului,
secretarului
unităţii
administrativ-teritoriale
sau
altor funcţionari publici din
aparatul propriu cu competenţă
în acest domeniu, respectiv
agentului diplomatic care
îndeplineşte funcţii consulare
sau unuia dintre funcţionarii
consulari.
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Completarea
articolului 41 prin
introducerea alin.
(61)
trebuie
corelată
cu
modificarea art. 3
alin. (3) în sensul
explicitării
dreptului
de
delegare
către
personalul
de
specialitate
cu
atribu ii consulare
din
cadrul
misiunilor
diplomatice
i
oficiile consulare
ale României din
străinătate, astfel
încât să fie în acord
cu Regulamentul
Consular
i cu
practica în acest
domeniu.
Necompletarea

Autori: Dan Stefan
Motreanu i Raluca
Surdu - Grup
parlamentar PNL
Comisia juridică, de
disciplină i imunită i
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acestui articol nu
va
ajuta
la
procesarea
cererilor venite din
partea
autorită ilor
străine
de
protec ie
a
minorului sau de
sănătate
publică
într-un
timp
rezonabil
i care
să
satisfacă
interesul superior
al
minorului.
Trebuie
facută
această clarificare
pentru a sprijini
activitatea
reprezentan elor
din
serviciul
diplomatic extern
al României pentru
eficientizarea
serviciilor
de
înregistrarea
i/sau înscriere a
documentelor de
stare civilă produse
pe teritoriu străin.

4.

………………………………
(6)Cetăţenii români ale căror
acte de stare civilă au fost
înregistrate în localităţi care au
aparţinut României, iar în
prezent se găsesc pe teritoriul
altor
state,
pot
solicita
întocmirea actelor de stare
civilă la serviciul public
comunitar local de evidenţă a
persoanelor sau la primăria
unităţii administrativ-teritoriale
în a cărei rază îşi au domiciliul,
pe baza extrasului de pe actul
de stare civilă ce se găseşte în
păstrarea Arhivelor Naţionale,
cu aplicarea prevederilor art. 10
alin (3). Transcrierea acestor
extrase în registrele de stare
civilă se face cu aprobarea
primarului
unităţii
administrativ-teritoriale de la
locul
de
domiciliu
al
solicitantului şi cu avizul
prealabil al serviciului public
comunitar judeţean de evidenţă
a persoanelor sau, după caz, al
Direcţiei Generale de Evidenţă
a Persoanelor a Municipiului

Pentru respectarea
Nemodificat
- La articolul 41, după
normelor
de
(devine pct. 2)
alineatul (6) se introduce un
1
tehnică legislativă
nou alineat, alin. (6 ), cu
Autor: Comisia pentru
următorul cuprins:
administra ie publică i
amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de
disciplină i imunită i
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Bucureşti.
(61) În situa ii temeinic
justificate,
pentru
minorii
cetă eni români afla i în
străinătate sub o formă de
protec ie specială dispusă de
autorită ile locale competente,
misiunile diplomatice i oficiile
consulare
de
carieră
ale
României pot înscrie, cu titlu
gratuit, certificatele de stare
civilă străine ale acestor copii
în registrele de stare civilă
române,
la
solicitarea
autorită ilor străine competente
sau, după caz, a autorită ilor
române cu atribu ii în materie
de protec ie a copiilor, în
scopul reglementării situa iei
juridice a minorilor.

rigoarea
(61) În situa ii temeinic Pentru
justificate, pentru copiii redactării.
cetă eni români afla i
în străinătate fa ă de
care s-a dispus o
măsură de protec ie
specială,
efii
misiunilor diplomatice
i oficiilor consulare de
carieră ale României pot
înscrie, cu titlu gratuit,
actele de stare civilă
întocmite
de
autorită ile
străine
care îi privesc în
registrele de stare civilă
române, la solicitarea
autorită ilor
străine
competente sau, după caz,
a autorită ilor române cu
atribu ii în materie de
protec ie a copiilor.
Autori:
Dan
Stefan
Motreanu
i Raluca
Surdu
Grup
parlamentar PNL
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Comisia juridică, de
disciplină i imunită i
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