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Domnule pre§edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitu|ie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa modificarea si completarea alineatului 

(2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare 

civild, ini^iata de domnul deputat PNL Roman Florin - Claudiu
(Bp. 464/2019).

Principalele reglementariI.

Ini|iativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea 

alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 

civild, republicatd, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, interven^ia 

legislativa vizand, potrivit Expunerii de motive, ca primarul sa poata 

aproba „oficializarea cdsdtoriilor §i in alte locuri, cum ar fl grddinile 

publice, parcuri, muzee, alte locuri pe care §i le doresc tinerii, §i nu 

neapdrat sdlile din primdrii. ”

II. Observafii si propuneri

1. Potrivit dispozi|iilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000\ titlul 

actului normativ, ca element de identificare al acestuia, trebuie sa cuprinda

privind normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu 
modificdrile §i completdrile ulterioare



denumirea generica a actului, in func^ie de categoria sa juridica §i de 

autoritatea emitenta, precum §i obiectul reglementarii exprimat sintetic.
Astfel, avand in vedere ca prezentul demers legislativ are ca obiect 

de reglementare doar completarea dispozi^iilor art. 24 alin. (2) din Legea 

nr. 119/1996, nefiind a§adar vizata §i opera^iunea de modificare a 

prevederilor din cuprinsul actului normativ, precizam ca este necesara 

eliminarea sintagmei „modificare’' din cuprinsul titlului.

2. In ceea ce prive§te con|inutul paitii dispozitive, atragem aten^ia 

asupra faptului ca lipse§te articolul, ca element structural de baza al 
acesteia.

in acest sens, invederam prevederile art. 47 alin. (3) §i (4) din Legea 

nr. 24/2000, potrivit carora; ”(3) Articolul se exprima in textul legii prin 

abrevierea "art.". Articolele se numeroteazd in continuare, in ordinea din 

text, de la mceputul pdnd la sfdr§itul actului normativ, cu cifre arabe. 
Dacd actul normativ cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin 

expresia "Articol unic".
(4) In cazul actelor normative care au ca obiect modificdri sau 

completdri ale altor acte normative, articolele se numeroteazd cu cifre 

romdne, pdstrdndu-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele 

modificate sau completate. ”

3. Referitor la obiectul reglementarii, precizam ca, potrivit formei 

actuate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 119/1996: „Cdsdtoria 

se poate incheia in afara sediului serviciului public comunitar local de 

evidentd a persoanelor sau, dupd caz, al primdriei competente, cu 

aprobarea primarului.''
Astfel, prin excep^ie de la dispozi^iile art. 24 alin. (1) din Legea 

nr. 119/1996^, cu aprobarea primarului in a carei raza de competen^a 

teritoriala i§i are domiciliul ori re§edin|a unul dintre viitorii so^i sau, dupa 

caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unitapi 

administrativ-teritoriale respective, este posibila oficializarea casatoriei §i 
in afara sediului serviciului public comunitar local de eviden^a a 

persoanelor sau al primariei competente, spre exemplu in gradini publice, 
parcuri, sau alte locuri in aer liber.

^ potrivit carora: „Cdsdtoria se incheie de cdtre ofiferul de stare civild la sediul serviciului public 
comunitar local de evidenfd a persoanelor, al primdriei in a cdrei razd de competen^d teritoriald i§i 
are domiciliul ori re^edinfa unul dintre viitorii soft, sau, dupd caz, la un sediu destinat acestui scop, 
stabilit de primarul unitdfii administrativ-teritoriale respective.”



Observam a§adar ca legiuitorul a evitat sa reglementeze in sensul 

stabilirii unei liste exhaustive de locuri unde poate fi incheiata casatoria, 
lasand viitorilor so|i libertatea de apreciere cu privire la locul oficializarii 

casatoriei, eu aprobarea primarului.
Semnalam faptul ca actuala reglementare permite deja incheierea 

casatoriei §i in alte locuri in afara sediului serviciului public comunitar 

local de eviden^a a persoanelor, sau, dupa caz, al primariei competente, iar 

prin promovarea soluliilor normative propuse se poate conduce chiar la 

stabilirea unei limitari pentru viitori so^i in ceea ce prive§te locul incheierii 

casatoriei (gradini publice, parcuri, muzee §i alte locuri in aer liber).

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul sustine adoptarea acestei inifiativei legislative cu 

observatii si propuneri.

Cu stima,

Xudovic OJRBAN
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