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Proiect: Parlamentarii USR PLUS propun eliminarea certificatului medical
prenuptial cerut la casatorie
Trei parlamentari USR PLUS au depus la Parlament o initiativa legislativa care prevede eliminarea
certificatului medical prenuptial cerut la casatorie.
Propunerea legislativa vizeaza modificarea art. 25 din Codul civil, în sensul scoaterii certificatului medical
prenuptial, în acest fel reducându-se numarul de documente pe care cuplurile trebuie sa le pregateasca când se
prezinta la starea civila, transmite USR PLUS, miercuri, într-un comunicat de presa.
Initiatorii argumenteaza propunerea de eliminare a acestui certificat prin faptul ca România a ramas singurul stat
din UE care mai cere asemenea documente la casatorie si ca, astfel, se va degreva activitatea consulatelor si va
debirocratiza procedura de casatorie.
"Pentru românii din Diaspora este un chin sa obtina acest certificat. Întâi si întâi, trebuie sa îl obtina în limba
statului-gazda, apoi au la dispozitie 14 zile lucratoare sa îl traduca la consulat în limba româna. Iar cozile la
consulate pentru orice dureaza luni de zile. Programarile trebuie facute minutios si cu foarte mare precizie pentru a
putea fi rezolvate traducerile si legalizarile în timp util. Acest proiect ne-a fost cerut chiar de românii din
comunitatile din strainatate si ca urmare l-am depus împreuna cu colegii mei deputati USR PLUS de Diaspora în
Parlament", a afirmat Radu Mihail, liderul grupului USR PLUS din Senat, conform sursei citate.
Deputatul Simina Tulbure a sustinut ca certificat medical prenuptial este un document care se elibereaza în urma
unor teste medicale pentru a arata daca viitorii soti sunt bolnavi sau nu de HIV/SIDA, sifilis sau TB.
"Testul de sifilis, de exemplu, a fost introdus în SUA în anii '30, în contextul izbucnirii unei epidemii. Acum, la 90
de ani distanta, medicina a evoluat, sistemele de tratare si preventie au evoluat si ele si numarul cazurilor a scazut
vertiginos. Însa, desi numarul bolnavilor este foarte mic, legislatia nationala nu a fost modificata sau schimbata.
Asa se face ca România a ramas singurul stat din UE care înca cere în mod obligatoriu aceasta testare în vederea
casatoriei", a adaugat Simina Tulbure, potrivit comunicatului.
De asemenea, deputatul Iulian Lorincz a mentionat ca eliminarea acestui certificat este o masura dorita de românii
din strainatate.
"Eliminarea acestui certificat înseamna usurarea semnificativa a procesului casatoriei, în special pentru cei din
Diaspora care pe lânga obtinere, mai trebuie sa îl si traduca si legalizeze. E o masura dorita de românii din
strainatate, am avut multe discutii cu comunitatea din Spania pe subiect. Speram sa fie trimis la comisiile
competente cât mai rapid si sa fie adoptat pâna de sarbatori", a afirmat Iulian Lorincz.
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