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Comisia pentru drepturile omului, culte                                           Bucureşti, 7 octombrie 2020                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                       PL-x 594/2020 

     
 

Domnului deputat  
Nicușor HALICI, 

Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
 

Doamnei deputat  
Angelica FĂDOR, 

Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 
 

      AVIZ 
asupra  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind 
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice 
 

  În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul 
Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor naţionale, cu 
adresa nr. PL-x 594/2020 din 30 septembrie  2020, spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice, înregistrat cu nr. 4c-6/551/1 octombrie 2020. 
       Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
       În şedinţa online din 7 octombrie 2020, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în 
conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu 
amendamente admise, prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 
       În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

         
 

PREŞEDINTE, 
 

   Deputat 
Iusein   IBRAM 

 
 
 

 
Întocmit: Consilier parlamentar Onesia Babeș        

elena.zorila
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ANEXĂ 
Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul 
amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

1. Art.5. - ...... 
  (3) -  Întocmirea actelor de stare 
civilă, precum și înscrierea 
mențiunilor se fac în limba 
română, folosindu-se alfabetul 
latin extins 

Se elimină sintagma   
”alfabetul latin extins” din 
text și din cuprinsul legii. 
 
Autor: deputat Iusein IBRAM 
- Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Pentru evitarea 
interpretării eronate și 
pentru precizia 
reglementării. Pentru 
menținerea textului 
adoptat de Senat trebuie ca 
această sintagmă să fie 
definită în mod concret.

 Art.6. -..... 
   (3) - De la data prevăzută la 
art.2 alin.(3), exemplarul I al 
actelor de stare civilă se 
semnează de către ofițerul de 
stare civilă și, după caz, de către 
declarant sau de către soți și 
martori, iar exemplarul II se 
semnează electronic. 

 
(3) De la data prevăzută la 
art.2 alin.(3), exemplarul I al 
actelor de stare civilă se 
semnează de către ofițerul  de 
stare civilă și, după caz, de 
către declarant sau de către 
soți și martori, iar exemplarul 
II se semnează cu semnătură 
electronică  calificată. 
 
Autor: deputat Iusein IBRAM 
- Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Pentru precizia 
reglementării și pentru ca 
documentul să fie opozabil  
și să existe o garanție a 
autenticității 
Conform art.25 alin.(2) din 
Regulamentul (UE) 
nr.910/2014 ”O semnătură 
electronică calificată are 
efectul juridic echivalent al 
unei semnături olografe” 

 Art.10. -... 
 (17) De la data prevăzută la art.2 
alin.(3), certificatele/extrasele 
multilingve  ale actelor  de stare 
civilă se pot emite, transmite și 
semna electronic 

 
(17) De la data prevăzută la 
art.2 alin.(3), 
certificatele/extrasele 
multilingve ale actelor de 
stare civilă se pot 
emite,transmite și semna cu 
semnătură electronică 
calificată. 
 
Autor: deputat Iusein IBRAM 
- Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Pentru precizia 
reglementării și pentru ca 
documentul să fie opozabil  
și să existe o garanție a 
autenticității. 
Conform art.25 alin.(2) din 
Regulamentul (UE) 
nr.910/2014 ”O semnătură 
electronică calificată are 
efectul juridic echivalent al 
unei semnături olografe” 
Totodată o semnătură 
electronică calificată 
bazată pe un certificat 
calificat este recunoscută 
în toate statele membre 

 


