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Domnului deputat 
 Liviu-Bogdan CIUCĂ, 
 
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 

AVIZ 

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, 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a fost sesizată spre 

dezbatere şi avizare cu Proiectului de Lege pentru completarea art.41 din 

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

4c-18/591 din 9 decembrie 2014.  

        Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

        Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunit ăţile de români  

 

mona.alesandru
Original



                                                              
   

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 
 

 

din afara grani ţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege mai sus menţionat, în 

şedinţa din 9 decembrie 2014. 

       Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă  iniţiativa legislativă în 

şedinţa din 3 decembrie 2014. 

          Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.41 din 

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un nou alineat, alin.(61), cu următorul cuprins: 

„(61) – În situaţii temeinic justificate, pentru minorii cetăţeni români aflaţi în 

străinătate sub formă de protecţie specială dispusă de autorităţile locale 

competente, misiunile diplomatice şi 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 autorităţilor străine competente sau, 

după caz, a autorităţilor române cu atribuţii în materie de protecţie a copiilor, în 

scopul reglementării situaţiei juridice a minorilor.”  

        Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ trimis cu 

adresa nr.477 din 29.04.2014, precum şi punctul de vedere al Guvernului care 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenţi, au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

    În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                         


