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Comisia pentru administrafie publica
Nr. XXX/245/21.09.2020

RAPORT

asupra Proiectului de lege pentru modificarea si compIetarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civild, precum si pentru abrogarea 

Ordonantei Guvernului nr.41/2003 privind dobdndirea si schimbarea pe 

cale administrativd a numelor persoanelor fizice

(L490/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administrate publica prin adresa nr. L490/2020 
din data de 10.08.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege pentru modificarea si 
completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civild, precum si pentru 
abrogarea Ordonantei Guvernului nr.41/2003 privind dobdndirea si schimbarea pe cale 
administrativd a numelor persoanelor fizice, ini^iat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglemenatare modificarea si completarea legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si abrogarea Ordonantei Guvernului nr.41/2003 privind dobandirea si 
schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice.

Potrivit Expunerii de motive, "se impune modificarea si completarea actualului cadru 
normativ astfel meat acesta sa corespunda nevoilor identificate la nivelul societdtii si, totodatd, 
evolutiei tehnologice". In acelasi timp, "proiectul de lege urmdreste integrarea in cadrul 
dispozitiilor Legii nr.119/1996 a dispozitiilor referitoare la dobdndirea si schimbarea pe cale 
administrativd a numelor persoanelor fizice, domenii reglementate in prezent prin OUG 
nr.41/2003’’.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §i a dat un aviz favorabil cu observatii
si propuneri.
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Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi §i validari a transmis un aviz
favorabil.

Comisia pentru pentru aparare, ordine publica $i siguran^a nafionala a transmis 
un aviz negativ.

Comisia pentru comunica^ii §i tehnologia informa^iei a transmis un aviz favorabil.

Comisia pentru munca, familie §i protec^ie sociala a transmis un aviz favorabil.

Comisia pentru pentru politica externa a transmis un aviz favorabil.

Guvernul nu a transmis punct de vedere scris asupra proiectului de lege.

Pe parcursul mai multor §edin|;e, membrii Comisiei pentru administral:ie publica au 
analizat proiectul de lege si au hotarat, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, adoptarea 
unui raport de admitere cu amendamente admise prevazute in anexa care face parte 
integranta din prezentul raport.

La lucrarile comisiei au fost prezenfi 8 senatori, din totalul de 11 membri ai comisiei. 
Raportul comiSiei a fost adoptat cu 8 voturi.

Comisia pentru administra^ie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise §i proiectul de lege.

Prin continutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitufia 
Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu^;ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.(73 pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte,
Senator Cdrciumaru Florin

Secretar,
Senator Dogariu Eugen

Comisia pentru Administrapie Publica
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ANEXA la raport nr.XXX/245/21.09.2020

Comisia pentru administratie publica
AMENDAMENTE ADMISE

la
Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, precum si pentru abrogarea 

Ordonantei Guvernului nr.41/2003 privind dobandirea §i schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice

(L490/2020)

MotivareText Protect de Lege AmendamenteNr.

crit

7.Articolul 6 se modiflca §i va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 6. - (1) Ofiterul de stare civila este 

obligat sa verifice realitatea celor declarate 

§i concordanta acestora cu actele de 

identitate, certificatele de stare civila §i cu 

celelalte inscrisuri prezentate de declarant.

(2) Actul de stare civila, intocmit in baza 

declaratiei, se semneaza de catre ofiterul de 

stare civila §i, dupa caz, de catre declarant 

sau de catre so^i §i martori.

(3) De la data prevazuta la art.2 alin.(3), 

exemplarul I al actelor de stare civila se

Dupa alineatul (4) al art6 se introduce un 

alineat nou, alin (5) cu urmatorul cuprins:

1.



semneaza de catre ofi^erul de stare civila §i, 

dupa caz, de catre declarant sau de catre 

soli §i martori, iar exemplarul II se 

semneaza electronic.

(4) In cazul in care declarantul/solii nu 

poate/pot semna, ofiterul de stare civila 

menjioneaza aceasta pe actul de stare 

civila, pe care 11 semneaza."
Amendament iniliat de domnul CSEKE 

Attila Zoltan - senator UDMR
„(5)Este interzis sa se faca stersaturi, 

razuiri, prescurtari si adaugari in actele 

de stare civila.”
Adoptat de Comisie cu unanimitatea 

voturilor celor prezenti.

2. Dupa alineatul(l) al articolului 10 se 

introduc doua noi alineate, alin.(l^) si 
alin.(l^) cu urmatorul cuprins:

llArticolul 10 se modiflca §i va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 10. - (1) Pe baza actelor de stare 

civila se elibereaza certificate/extrase 

multilingve de na§tere §i de casatorie 

titularilor sau reprezentanlilor legal! ai 

acestora, iar certificatele/extrasele 

multilingve de deces, membrilor familiei, 

persoanelor indreptalite ori, cu aprobarea 

primarului unitalii administrativ-
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teritoriale care a inregistrat decesul, alter 

persoane care justifica un interes legitim. 

Certificatele de stare civila/extrasele 

multilingve se pot elibera §i altor persoane 

imputemicite prin procura speciala. In 

certificatele/extrasele multilingve de stare 

civila nu vor fi preluate titlurile de 

noble^e, chiar daca au fost inscrise in 

unele acte de stare civila.
Amendament iniliat de domnul CSEKE 

Attila Zoltan - senator UDMR
Serviciul public comunitar local de 

evidenta persoanelor sau, dupa caz, 
ofiterul de stare civila din cadrul 
primariei unitatii administrate 

teritoriale, elibereaza, la cererea 

persoanei in cauza, apartinand unei 
minoritati nationale, certificate de 

nastere, casatorie sau deces, bilingve, 
pentru care formularul tipizat, alaturi de 

limba romana, este intocmit si in limba 

minoritatii nationale respective.

Adoptat de Comisie cu unanimitatea 

voturilor celor prezenti.

(1^). In termen de 60 de zile de la intrarea 

in vigoare a prezentei legi, Guvernul



Romaniei va adopta Norme metodologice 

pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. 
(1^) din prezenta lege.”

3. 32.Articolul 30 se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„Art.30. - La depunerea declara^iei de 

casatorie §i la mcheierea casatoriei intre 

ceta^eni strain!, sau intre ace§tia §i ceta^eni 

romani, daca nu cunosc limba romana, ori 

in cazul persoanelor cu handicap auditiv 

sau surdocecitate, se va folosi interpret §i 
traducator autorizat sau, dupa caz, interpret 
autorizat al limbajului mimico-gestual §i 

allimbajului specific persoanelor cu 

surdocecitate, incheindu-se in acest sens un 

proces-verbal."

Articolul 30 se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
Art.30.

„(l)La depunerea declaratiei de casatorie §i 

la incheierea casatoriei intre cetaleni straini, 

sau intre ace§tia §i ceta^eni romani, daca nu 

cunosc limba romana, ori in cazul 

persoanelor cu handicap auditiv sau 

surdocecitate, se va folosi interpret §i 

traducator autorizat sau, dupa caz, interpret 

autorizat al limbajului mimico-gestual §i 

allimbajului specific persoanelor cu 

surdocecitate, incheindu-se in acest sens un 

proces-verbal.

(2)Persoanele care apartin minoritatilor 

nationale pot solicita celebrarea 

casatoriei in limba lor materna, cu 

condifia ca ofiterul de stare civila sau cel 
care oficiaza casatoria sa cunoasca 

aceasta limba."

Amendament initiat de domnul CSEKE 

Attila Zoltan - senator UDMR

Adoptat de Comisie cu unanimitatea 

voturilor celor prezenti.
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Alineatul (5) al articolului41*’ se modifica 
§i va avea urmatorul cuprins:

4. 51. Dupa articolul 41 se introduce un non 

capitol, CAP. cu urmatorul cuprins:

Art.41^-
(5)Mentiunile facute in temeiul acestui 

articol se comunica structurilor de eviden^a 

a persoanelor din cadrul serviciilor publice 

locale la care este arondata unitatea 

administrativ-teritoriala care are in pastrare 

actele de stare civila pe marginea carora 

acestea au fost inscrise.

Amendament initiat de domnul CSEKE 

Attila Zoltan - senator UDMR„(5)Menliunile facute in temeiul acestui 

articol se comunica in termen de 10 zile 

structurilor de evidenfa a persoanelor din 

cadrul serviciilor publice locale la care este 

arondata unitatea administrativ-teritoriala 

care are in pastrare actele de stare civila pe 

marginea carora acestea au fost inscrise.”

Adoptat de Comisie cu unanimitatea 

voturilor celor prezenti.

Alineatul (3) al articolului 69 se modifica 
§i va avea urmatorul cuprins:

5. 83.Articolul 69 se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:

„(3) In cazuri punctuale, temeinic 

justificate, extrase pentru uz oficial de pe 

actele de stare civila, se elibereaza la cererea 

notarilor public!, camerei notarilor public!, 

Uniunii Nafionale a Notarilor Public! din 

Romania §i executorilor judecatore§ti.”

(3)in cazuri punctuale, justificate, extrase 

pentru uz oficial de pe actele de stare civila, 

se elibereaza la cererea notarilor public!, 

camerei notarilor public!, Uniunii Nationale 

a Notarilor Public! din Romania §i 

executorilor judecatore§ti.

Amendament inifiat de domnul CSEKE 

Attila Zoltan - senator UDMR

Adoptat de Comisie cu unanimitatea 

voturilor celor prezenti.


