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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 28.05.2002
Nr. 651/2001

R A P O R T
asupra propunerii legislative pentru modificarea

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

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de  disciplină şi
imunităţi a fost sesizată, spre  dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire
la actele de stare civilă, trimisă cu adresa nr.651 din 20 decembrie 2001, înregistrată sub nr.1438 din 20 decembrie 2001.

Cu avizul nr.1374 din 19 decembrie 2001, Consiliul  Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă
menţionată mai sus, cu unele observaţii şi propuneri.

Guvernul României a transmis punctul său de vedere, precizând că susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative  sub  rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor formulate în adresa nr.2526/MRP din 13 mai 2002.

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru  ecologic a avizat favorabil
propunerea legislativă, cu amendamente, conform avizului nr.26/526 din 7 februarie 2002.
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Iniţiativa legislativă, supusă dezbaterii, are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor art.62 alin.(2) şi
ale  art.63 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, în sensul majorării limitelor amenzilor şi respectiv,
precizării atribuţiilor primarilor,  împuterniciţilor prefectului sau ai preşedintelui consiliului judeţean referitor la
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
a examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 28 mai 2002.

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,  ca propunerea legislativă pentru modificarea
Legii nr.119/1996 cu privire la  actele de stare civilă să fie supusă spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor,
cu  amendamentele  admise, astfel cum rezultă din anexa nr.1 şi cu  un amendament respins, astfel cum rezultă din anexa
nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

La lucrările şedinţei  au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 23 membrii ai comisiei.
În raport de obiectul  său, ce vizează modificarea unei legi organice, propunerea legislativă face parte din

categoria legilor  organice.

ANEXA nr. 1
AMENDAMENTE  ADMISE:
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Nr.
Crt.

Text iniţial Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.

0.

     Articol unic:
     Legea nr. 119/1996 cu privire
la actele de stare civilă publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr.282 din 11 noiembrie
1996,  modificată şi completată
prin Legea nr. 23/1999,
publicată în Monitorul Oficial
nr.35/28 01.1999, se modifică
după cum urmează:

1.

Articol unic - Legea nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.282 din 11
noiembrie 1996,  cu modificările şi
completările ulterioare,  se modifică
după cum urmează:

     Autorul amendamentului: Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi.

2.

     Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

3.
2. 1. Articolul 62 (2)  va avea

următorul cuprins:
     �Contravenţiile prevăzute la

1. Alineatul (2) al articolului 62
va avea următorul cuprins:
     � (2) Contravenţiile prevăzute la lit.

     Majorarea cuantumului amenzilor,
astfel cum s-a propus de iniţiator,  nu
se justifică în raport de  rata inflaţiei.
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0.

lit. a) � c) se sancţionează cu
amendă de la 1.000.000 la
3.000.000 lei, iar cele prevăzute la
lit.d) � p) cu amendă  de la
2.000.000 la 4.000.000 lei.
     Cuantumul amenzilor va fi
actualizat periodic prin
Hotărâre de Guvern, în funcţie
de  rata inflaţiei�.

1.

a) � c) se sancţionează cu amendă de la
500.000 lei la 1.500.000 lei, iar cele
prevăzute la  lit.d) � r) cu amendă  de
la 1.000.000 la 2.000.000 lei.

     Autorul amendamentului: Comisia
pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic.

2.

     Precizarea lit. r)  în loc de lit.p)
este necesară pentru corelare cu
prevederile alin. (1) ale art. 62,  astfel
cum au fost completate prin Legea
nr.23/1999, publicată în M.O. nr.35
din 28.01.1999.
    Completarea propusă de iniţiator,
referitoare la actualizarea periodică a
cuantumului amenzilor prin hotărâre a
Guvernului, este inutilă,  având în
vedere că o astfel de prevedere, cu
caracter general, se regăseşte în art.8
alin.(4) din Ordonanţa Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor.

3.
3. 2. Articolul 63 se modifică şi

va avea următorul cuprins:
�Constatarea contravenţiilor şi

2. -  Se  elimină.      Se elimină pct.2 din propunerea
legislativă, menţinându-se,  în acest
fel, textul iniţial din Legea
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aplicarea sancţiunilor se face
astfel:

a) � pentru contravenţiile
prevăzute în art.62 (1) lit. a, b, e, f
şi j de către primari;

b) � pentru contravenţiile
prevăzute în art.62 (1) lit.h, de
către împuterniciţi ai prefectului;

c) � pentru contravenţiile
prevăzute în art.62 (1) lit.c, d, g, i,
k, l, m, n, o, p, de către
împuterniciţi ai  preşedintelui
Consiliului Judeţean�.

     Autorul amendamentului: Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi.

nr.119/1996 ca fiind cuprinzător în
ceea ce priveşte competenţele
referitoare la constatarea şi aplicarea
sancţiunilor contravenţionale în acest
domeniu.

ANEXA nr.2
AMENDAMENTE  RESPINSE:

Nr.
Crt.

Text iniţial Amendamentul propus
 şi autorul acestuia

Motivare
1. Argumente pentru
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susţinerea
amendamentului.
2. Argumente pentru
respingerea
amendamentului.

0. 1. 2. 3.
 1.

0.

     2. Articolul 63 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

�Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor se face astfel:

a) � pentru contravenţiile prevăzute
în art.62 (1) lit. a, b, e, f şi j de către
primari;

b) � pentru contravenţiile
prevăzute în art.62 (1) lit.h, de către
împuterniciţi ai prefectului;
     c)- pentru contravenţiile prevăzute
în art.62 (1) lit.c, d, g, i, k, l, m, n, o, p,

1.

3. Articolul 63 va avea următorul
cuprins:

�Art.63 - Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor se face astfel:

a) � pentru contravenţiile prevăzute în
art.62 alin. (1) lit.a, b, e, f şi j de către
primari;
     b) � pentru contravenţiile prevăzute în
art.62 alin. (1) lit.c, d, g, i, h, k, l, m, n, o,
p şi r,  de către împuterniciţi ai
preşedintelui Consiliului Judeţean�.

2.

     1. Potrivit art.116 alin.(1)
lit.o) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică
locală,  preşedintele
consiliului judeţean îndrumă,
urmăreşte şi controlează
activităţile de stare civilă
desfăşurate în oraşe şi
comune, prefectul neavând
astfel de atribuţiuni. Se
realizează în acest fel
corelarea celor două acte
normative.

3.
 de către împuterniciţi ai  preşedintelui

Consiliului Judeţean�.
     2. Se respinge
amendamentul  propus,
având în vedere că, prin vot,
membrii Comisiei juridice au
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     Autorul amendamentului: Comisia
pentru administraţie  publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic.

propus eliminarea acestui
pct. din iniţiativa legislativă,
menţinându-se, în acest fel,
textul iniţial al art.63 din
Legea nr.119/1996, ca fiind
cuprinzător şi în concordanţă
cu reglementările legale în
vigoare din acest domeniu.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel OLTEANU

consilier
Diaconu Dumitra
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