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                                                                                                    Bucureşti, 22 septembrie 2015  

                                                                                                                    Plx. 401/2015 

 

RAPORT COMUN 

asupra 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 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 şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, trimisă cu adresa nr. Plx. 401 din 6 mai 

2015.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, în şedinţa din 4 mai 

2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform 

avizului nr. 70 din 21 ianuarie 2015. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat  

negativ propunerea legislativă (avizul cu nr. 4c-5/342/12 mai 2015). 

Guvernul a transmis Parlamentului, prin adresa cu nr. 245/19.02.2015, punctul său de vedere prin 

care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.  
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Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, în sensul simplificării 

procedurilor prevăzute de lege pentru căsătorie. Astfel, potrivit expunerii de motive, în cazul în care 

viitorii soţi optează pentru oficierea căsătoriei civile, dar şi a celei religioase, ambele forme ar putea fi 

oficiate de către un preot sau de către personalul clerical al unui cult religios recunoscut în România.  
 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi membrii Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate (26 mai şi, 

respectiv 22 septembrie 2015).  
 

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenţi 18 

membri din totalul de 22, iar la lucrările Comisie juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost 

prezenţi conform listei de prezenţă. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la 

dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, domnul Bogdan Tohăneanu, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi iniţiatori ai propunerii legislative. 
 

 În urma examinării propunerii legislative, a punctelor de vedere exprimate şi a dezbaterii, membrii 

celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri), să propună 

votului Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă , din următoarele considerente: 

  - În sistemul românesc de drept căsătoria are un caracter civil (laic), în sensul că încheierea şi 
înregistrarea căsătoriei sunt de competenţa ofiţerului de stare civilă. Aceasta este obligatorie pentru 
dobândirea statutului de persoană căsătorită. Caracterul laic al căsătoriei este consacrat de art. 48 alin. (2) 
din Constituţie şi de art. 259 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Includerea preoţilor/personalului clerical al unui cult recunoscut de 
lege în categoria ofiţerilor de stare civilă, aceştia urmând să exercite, astfel, atribuţii pur administrative, 
este de natură să pună în discuţie principiul fundamental vizând separarea statului de biserică, creând 
interferenţe nejustificate între cele două planuri civil (laic) şi religios.  

- Referitor la propunerea de completare a art. 3 alin. (2) din lege, considerăm că 
preoţii/personalul clerical al unui cult recunoscut de lege, prin raportare la statutul juridic al entităţilor 
reprezentate, nu pot reprezenta o funcţie publică în interesul cetăţeanului şi al statului şi nu pot fi asimilaţi 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) - d) din lege. Ca atare, preoţilor/personalului clerical nu le 
poate fi atribuită calitatea de ofiţeri de stare civilă, în condiţiile în care o asemenea competenţă nu se 
circumscrie rolului acestora în societate, astfel cum este prevăzut la art. 7 din Legea nr. 489/2006 privind 
libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată. Actul căsătoriei este o formalitate 
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ulterioară încheierii căsătoriei şi se semnează exclusiv în faţa ofiţerului de stare civilă care a oficiat 
căsătoria şi în faţa căruia a fost exprimat consimţământul dintre viitorii soţi. Totodată, prevederile 
respective nu stabilesc valoarea juridică a adeverinţei de referinţă şi nici efectele produse de aceasta, în 
cadrul procedurii de oficiere/încheiere a căsătoriei. De asemenea, nu este reglementat nici modul în care 
este eliberat actul de căsătorie şi nici autoritatea emitentă a acestuia. 

- De asemenea, soluţia normativă preconizată se află în contradicţie cu art. 289 din Legea nr. 
287/2009, potrivit căruia „Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul 
fiecăruia dintre viitorii soţi,  ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi. " Astfel, formalitatea ulterioară, 
constând în înregistrarea actului de căsătorie, nu are valoare constitutivă, ci doar probatorie, actul de 
căsătorie reprezentând, în principiu, singurul mijloc de probă. 

- Raportat la aceste elemente, care reprezintă o constantă în sistemul nostru de drept, soluţia 
legislativă propusă ar conferi valoare constitutivă înregistrării actului de căsătorie, creând o situaţie 
diferită, fără a exista o motivare raţională şi obiectivă comparativ cu situaţia persoanelor căsătorite în 
cadrul unei proceduri strict civile-administrative. 

De asemenea, propunerea legislativă induce o serie de ambiguităţi în privinţa persoanei care ar 
urma să îndeplinească formalităţile ulterioare încheierii căsătoriei, vizând asigurarea opozabilităţii faţă de 
terţi a regimului matrimonial ales (art. 291 din Codul civil). 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE,                                                    VICEPREŞEDINTE, 

                Ciprian Nicolae NICA                                                                Laurenţiu NISTOR 

 

 

 

                SECRETAR,                                                                           SECRETAR, 

    Sorin Constantin STRAGEA                                                                    Radu BABUŞ   

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Alina GRIGORESCU                                   Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 

 

                                                                                                             Avizat şef serviciu,  Sofia CHELARU 
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