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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Nr.4c-13/96/2020 
Bucureşti, 09.03.2020 

      Nr.4c-7/54/2020 
                          

                            
 
 

   
   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 
cu privire la actele de stare civilă , trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  pentru examinare 
în fond, cu adresa nr. PLx 52/2020 din 17 februarie 2020. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

              NICUȘOR HALICI ANGELICA FĂDOR 
 

 
 

 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 09.03.2020  
Nr.4c-13/96/2020 Nr.4c-7/54/2020 

R A P O R T    C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele 

de stare civilă 
 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 52/2020 din 13 mai 2019, cu dezbaterea în fond, a proiectului 
de Lege pentru modificarea şi completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă , înregistrat la 
Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr.4c-13/96/2020 și la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr.4c-7/54/2020. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 10 februarie 2020 ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituția României republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.904/29.10.2019); 
Guvernul, prin punctul de vedere nr.573 din 12 februarie 2020, susține adoptarea inițiativei legislative. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.24 alin.(2) din Legea nr.119/1996, intervenţia legislativă vizând instituirea 

posibilităţii încheierii şi în afara sediului serviciului public local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea 
primarului. 
 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 
Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă  în data de 3 martie 2020. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75�
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputații conform listei de prezență . La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu 
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Bianca-Georgiana Dumbravă - consilier ministru, Ministerul Justiției. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege  în data de 9 martie 2020. 
La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți conform listei de prezență.  
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu amendamente admise prezentate în anexa care face parte integrantă din  prezentul raport comun. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

NICUȘOR HALICI ANGELICA FĂDOR 
 
 

 
SECRETAR, 

 
SECRETAR, 

 
AIDA-CRISTINA CĂRUCERU 

 
SIMONA BUCURA-OPRESCU 

     
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 

 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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Anexa 

Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr.119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

1.  ____________ Lege 
pentru modificarea și completarea 
alineatului (2) al articolului 24 din 

Legea nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă 

 

Lege 
pentru modificarea alineatului (2) al 

articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă 

 
Autor: Comisia pentru administrație 

 

Tehnică legislativă 

2.  ____________ ______________  Articol unic. - Alineatului (2) al 
articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, nr.339 din 18 mai 2012, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică și va avea următorul cuprins:. 

Autor: Comisia pentru administrație 

Tehnică legislativă 

3.   (2) Căsătoria se poate 
încheia în afara sediului 
serviciului public comunitar local 
de evidenţă a persoanelor sau, 
după caz, al primăriei competente, 
cu aprobarea primarului. 

 ”(2) Căsătoria se poate 
încheia și în afara sediului 
serviciului public comunitar local 
de evidenţă a persoanelor sau, după 
caz, al primăriei competente,  cum 
ar fi grădinile publice,  parcuri, 
muzee și alte locuri în aer liber, în 
urma unei cereri, cu aprobarea 
primarului.” 

  ”(2) Căsătoria se poate 
încheia și în afara sediului serviciului 
public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, al primăriei 
competente,  cum ar fi grădinile publice,  
parcurile, muzeele și alte locuri în aer 
liber, la cererea viitorilor soți, cu 
aprobarea primarului.” 

 
Autor: Comisia pentru administrație 

Tehnică legislativă 
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