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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, transmis cu adresa nr. PL-x 565 
din 24 septembrie 2008, înregistrată sub nr. 31/911 şi respectiv 26/2947 din 24 septembrie 2008.     

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.2, din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 16 
septembrie 2008. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, 
conform avizului nr. 533 din 7 mai 2008. 



Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  a avizat 
favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 25/408 din 5 februarie 2009. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
armonizării legislaţiei în materia stării civile cu normele incidente reglementate în cuprinsul altor acte normative. 
Prin prezentul proiect de lege se urmăreşte descentralizarea unor activităţi, prin transferul de competenţe de la 
autorităţile administraţiei publice centrale la instituţiile cele mai apropiate de comunitate, reprezentarea corectă a 
competenţelor autorităţilor care participă la înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă, dar şi simplificarea 
procedurilor specifice domeniului, pentru reducerea unităţilor de timp alocate soluţionării unor anumite categorii 
de cereri. Totodată, se propune şi realizarea condiţiilor tehnice necesare informatizării stării civile, prin 
constituirea unor fluxuri de comunicaţii între autorităţile administraţiei publice locale şi cele centrale, care să 
permită preluarea informaţiilor specifice în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.  

În conformitate cu prevederilor art. 61 şi 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică  au 
dezbătut iniţiativă legislativă în şedinţe separate, în ziua de 3 februarie 2009 şi au întocmit raportul iniţial 
nr. PL-x 565/2008 prin care au supus plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu amendamente 
admise. 

În şedinţa din 2 martie 2009, plenul Camerei Deputaţilor, în temeiul art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea iniţiativei legislative celor două Comisii, în vederea 
reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

În conformitate cu prevederilor art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat dezbaterile la această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din 3 martie 2009. Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic au reluat dezbaterile la iniţiativa legislativă în şedinţa din 11 martie 2009. 

La lucrările celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Marin Pătuleanu – secretar de stat, iar din partea Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanei, domnul Daniel Baba – şef serviciu juridic. 

La acest proiect de lege au fost depuse, în scris, de către Asociaţia Directorilor Executivi ai 
Serviciilor Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor din România o serie de propuneri de 
îmbunătăţire a textelor supuse analizei. Unele dintre aceste propuneri au fost însuşite de membrii Comisiei 
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juridice, de disciplină şi imunităţi ca amendamente, şi susţinute şi de către reprezentanţii Ministerului 
Administraţiei şi Internelor.  

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la 
dezbateri 14 deputaţi, iar din numărul total de 31 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic  au participat la dezbateri 28 deputaţi. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două 
Comisii, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor organice.  
 
 
 

 PREŞEDINTE,            VICEPREŞEDINTE, 
 

                       Daniel BUDA               Mircea DUŞA                  
 
  
   SECRETAR,                       SECRETAR, 
 
            Gabriel ANDRONACHE      Mihai Cristian APOSTOLACHE 
   
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar,             Consilier  parlamentar, 
  Nicoleta GRECU              Sofia CHELARU 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.119/1996  cu 
privire la actele de stare civilă 

Nemodificat.  

2.  Art. I. - 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 
şi se completează după cum 
urmează: 
 

Nemodificat.  

3.  
 
 
Art. 3. - (1) Atribuţiile de stare civilă 
se îndeplinesc de către consiliile 
judeţene şi de către servicii publice 
comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor ale municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti, 
oraşelor şi comunelor, prin ofiţerii de 
stare civilă. 
 

1. La articolul 3, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.3.- (1) Atribuţiile de stare 
civilă se îndeplinesc de consiliile 
judeţene, respectiv de Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, 
de serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor, în 
unităţile administrativ-teritoriale 
unde acestea sunt constituite, 
precum şi de ofiţerii de stare civilă 
din cadrul primăriilor unităţilor 
administrativ-teritoriale în care 
nu funcţionează servicii publice 
comunitare locale de evidenţă a 

 Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

persoanelor.” 
4. (2) Sunt ofiţeri de stare civilă: 

a) primarii municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor; 
b) şefii misiunilor diplomatice şi ai 
oficiilor consulare de carieră ale 
României; 
c) comandanţii de nave şi aeronave. 
 

2. La articolul 3, după litera c) a 
alineatului (2) se introduce o literă 
nouă, lit. d), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
„d) ofiţerii de stare civilă 
desemnaţi prin ordin al 
ministrului apărării sau, după caz, 
al ministrului internelor şi reformei 
administrative, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(7).” 
 
 

 2. La articolul 3, după litera c) a 
alineatului (2) se introduce o nouă 
literă, litera d), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 „d) ofiţerii de stare civilă 
desemnaţi prin ordin al ministrului 
apărării naţionale sau, după caz, al 
ministrului administraţiei şi 
internelor, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(7).” 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

5.  
 
 
   (3) Primarii şi şefii misiunilor 
diplomatice şi ai oficiilor consulare 
de carieră ale României pot delega 
sau retrage, după caz, exercitarea 
atribuţiilor de ofiţer de stare civilă 
viceprimarului, secretarului sau altor 
funcţionari cu competenţă în acest 
domeniu, respectiv unuia dintre 
agenţii diplomatici sau unuia dintre 
funcţionarii consulari.  

3. La articolul 3, alineatul (3) 
va avea următorul cuprins: 
 
„(3) Primarii şi şefii misiunilor 
diplomatice şi ai oficiilor consulare 
de carieră ale României pot delega 
sau retrage, după caz, exercitarea 
atribuţiilor de ofiţer de stare civilă 
secretarului unităţii administrativ-
teritoriale sau altor funcţionari 
publici din aparatul propriu cu 
competenţă în acest domeniu, 
respectiv agentului diplomatic 
care îndeplineşte funcţii consulare 
sau unuia dintre funcţionarii 
consulari.”  
 

3.  Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
6.    

 
 
 (2) Persoanele fără cetăţenie sunt 
obligate să solicite înregistrarea 
actelor şi faptelor de stare civilă la 
serviciile publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor 
competente. 

4. La articolul 4, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
„(2) Persoanele fără cetăţenie sunt 
obligate să solicite înregistrarea 
actelor şi faptelor de stare civilă la 
serviciul public comunitar local de 
evidenţă a persoanelor sau, după 
caz, la primăria competentă.” 
 

4.  Nemodificat.  

7.     
 
 
 
Art. 8. - (1) Dacă naşterea sau 
decesul are loc în tren, pe o navă sau 
aeronavă, ori într-un alt mijloc de 
transport în timpul călătoriei pe 
teritoriul României, întocmirea 
actului de stare civilă se face la 
serviciul public comunitar local de 
evidenţa persoanelor a locului de 
coborâre sau de debarcare.  
 
 
 
 
 
 

…………………… 
 

(3) Comandantul navei poate încheia 
căsătorii numai între persoane de 

 5. La articolul 8, alineatele (1), (3) 
şi (7) vor avea următorul cuprins: 
 
 
„Art.8.- (1) Dacă naşterea sau 
decesul are loc în tren, pe o navă sau 
aeronavă ori într-un alt mijloc de 
transport în timpul călătoriei pe 
teritoriul României, întocmirea 
actului de stare civilă se face la 
serviciul public comunitar local de 
evidenţă a persoanelor al  locului 
de coborâre sau de debarcare sau, 
după caz, de ofiţerul de stare 
civilă din cadrul primăriei unităţii 
administrativ-teritoriale pe a cărei 
rază are loc coborârea sau 
debarcarea. 
 

……………………… 
 
(3) Comandantul navei poate 
încheia căsătorii numai între 

5. La articolul 8, alineatele (1), 
(3) şi (7) vor avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.8.- (1)  Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

cetăţenie română. El poate aproba, 
pentru motive temeinice, reducerea 
termenului prevăzut la art. 29 alin. 
(2). 
 
 
(7) În caz de mobilizare, război, 
participare la misiuni de menţinere a 
păcii sau în scop umanitar, Ministerul 
Apărării Naţionale desemnează 
cadrele militare care înregistrează 
actele şi faptele de stare civilă ale 
militarilor şi ale personalului civil şi 
le comunică autorităţilor 
administraţiei publice competente. 
 

persoane de cetăţenie română. El 
poate aproba, pentru motive 
temeinice, reducerea termenului 
prevăzut la art.29 alin.(1). 
……………………… 
 
(7) În caz de mobilizare, război, 
participare a forţelor armate la 
misiuni în afara teritoriului statului 
român, Ministerul Apărării sau, 
după caz, Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative, pentru 
efectivele proprii desemnează 
ofiţerii de stare civilă care 
înregistrează actele şi faptele de 
stare civilă ale militarilor, ale 
personalului civil, precum şi ale 
altor categorii de participanţi şi le 
comunică serviciului public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor, sau, după caz, ofiţerului 
de stare civilă din cadrul primăriei 
unităţii administrativ-teritoriale 
competente.” 
 

 
 
 
 
 
 
(7) În caz de mobilizare, război, 
participare a forţelor armate la 
misiuni în afara teritoriului statului 
român, Ministerul Apărării 
Naţionale sau, după caz, 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, pentru efectivele 
proprii desemnează ofiţerii de 
stare civilă care înregistrează 
actele şi faptele de stare civilă ale 
militarilor, ale personalului civil, 
precum şi ale altor categorii de 
participanţi şi le comunică 
serviciului public comunitar local 
de evidenţă a persoanelor, sau, 
după caz, ofiţerului de stare civilă 
din cadrul primăriei unităţii 
administrativ-teritoriale 
competente.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

8.  
 
 
Art. 9. - Orice modificare intervenită 
în statutul civil al unei persoane, ca 
urmare a întocmirii unui act de stare 

6. Articolul 9 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.9.- Orice modificare 
intervenită în statutul civil al unei 
persoane, ca urmare a întocmirii 

6. Nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

civilă sau, după caz, dispusă printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă, ori printr-un act 
administrativ, se comunică din oficiu, 
în termen de 10 zile, autorităţii 
administraţiei publice locale unde s-a 
întocmit actul de naştere, de căsătorie 
sau de deces al persoanei la care 
această modificare se referă, în 
vederea înscrierii menţiunilor 
corespunzătoare. 
 

unui act de stare civilă sau, după 
caz, dispusă printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi 
irevocabilă, ori printr-un act 
administrativ, se comunică din 
oficiu, în termen de 10 zile, 
serviciului public comunitar local 
de evidenţă a persoanelor sau, 
după caz, ofiţerului de stare civilă 
din cadrul primăriei unităţii 
administrativ-teritoriale care a 
întocmit actul de naştere, de 
căsătorie sau de deces al persoanei la 
care această modificare se referă, în 
vederea înscrierii menţiunilor 
corespunzătoare.” 
 

9.  
 
 
 
 
(3) Cererea se depune la serviciul 
public comunitar local de evidenţa 
persoanelor care are în păstrare 
registrul de stare civilă sau de la 
domiciliul ori reşedinţa 
petiţionarului. În cazul în care 
registrul de stare civilă nu se află în 
păstrarea autorităţii la care s-a depus 
cererea, aceasta îl solicită autorităţii 
administraţiei publice competente, în 
termen de 3 zile. În situaţia în care 
exemplarul 1 al actului de stare civilă 

7. La articolul 11, alineatele (3), 
(5) şi (7) vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
„(3) Cererea se depune la serviciul 
public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, la 
primăria unităţii administrativ-
teritoriale care are în păstrare 
registrul de stare civilă sau de la 
domiciliul ori reşedinţa 
petiţionarului. În cazul în care 
registrul de stare civilă nu se află în 
păstrarea autorităţii la care s-a depus 
cererea, aceasta îl solicită serviciului 
public comunitar local de evidenţă a 

7. La articolul 11, alineatele (3), 
(5) şi (7) vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
„(3) Cererea se depune la 
serviciul public comunitar local de 
evidenţă a persoanelor sau, după 
caz, la primăria unităţii 
administrativ-teritoriale care are în 
păstrare registrul de stare civilă 
sau de la domiciliul ori reşedinţa 
petiţionarului. În cazul în care 
registrul de stare civilă nu se află 
în păstrarea autorităţii la care s-a 
depus cererea, aceasta îl solicită 
serviciului public comunitar local 

 
 
 
 
 
Pentru redarea corectă a 
denumirii instituţiei. 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

lipseşte ori actele au fost predate 
Arhivelor Naţionale, serviciul public 
comunitar local de evidenţa 
persoanelor care primeşte cererea 
solicită extras, după caz, de pe actul 
ce se găseşte în păstrarea consiliului 
judeţean, a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti ori a 
Arhivelor Naţionale, pe baza căruia 
întocmeşte şi eliberează certificatul 
de stare civilă. Eliberarea extraselor 
de pe actele de stare civilă aflate în 
păstrarea Arhivelor Naţionale, la 
cererea oficiilor de stare civilă şi a 
structurilor competente ale 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, precum şi a altor autorităţi 
publice, se face gratuit.  
 
 
 

persoanelor sau, după caz, 
primarului unităţii administrativ-
teritoriale competent, în termen de 3 
zile. În situaţia în care exemplarul 1 
al actului de stare civilă lipseşte ori 
actele au fost predate Arhivelor 
Naţionale, serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau primăria 
competentă, care primeşte cererea 
solicită extras, după caz, de pe actul 
ce se găseşte în păstrarea consiliului 
judeţean, a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti ori a 
Arhivelor Naţionale, pe baza căruia 
întocmeşte şi eliberează certificatul 
de stare civilă. Eliberarea extraselor 
de pe actele de stare civilă aflate în 
păstrarea Arhivelor Naţionale, la 
cererea oficiilor de stare civilă şi a 
structurilor competente ale 
Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, precum 
şi a altor autorităţii publice se face 
gratuit. 
 

de evidenţă a persoanelor sau, 
după caz, primarului unităţii 
administrativ-teritoriale 
competente, în termen de 3 zile. În 
situaţia în care exemplarul 1 al 
actului de stare civilă lipseşte ori 
actele au fost predate Arhivelor 
Naţionale, serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau primăria 
competentă, care primeşte cererea 
solicită extras, după caz, de pe 
actul ce se găseşte în păstrarea 
consiliului judeţean, a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti 
ori a Arhivelor Naţionale, pe baza 
căruia întocmeşte şi eliberează 
certificatul de stare civilă. 
Eliberarea extraselor de pe actele 
de stare civilă aflate în păstrarea 
Arhivelor Naţionale, la cererea 
oficiilor de stare civilă şi a 
structurilor competente ale 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, precum şi a altor 
autorităţi publice se face gratuit. 
 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

  
(5) Cererile privind procurarea şi 
eliberarea certificatelor de stare civilă 
ale cetăţenilor străini, ale căror acte şi 

 ………………………… 
(5) Cererile privind procurarea şi 
eliberarea certificatelor de stare 
civilă ale cetăţenilor străini ale  căror  

………………………. 
(5) Cererile privind procurarea 
şi eliberarea certificatelor de stare 
civilă ale cetăţenilor străini ale  

 
Pentru redarea corectă a 
denumirii instituţiei. 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

fapte de stare civilă s-au produs şi s-
au înregistrat în România, adresate 
misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare ale acestor ţări, acreditate 
în România, precum şi ale cetăţenilor 
români cu domiciliul sau reşedinţa în 
străinătate, adresate misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare de 
carieră ale României sau Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, vor fi 
soluţionate de Ministerul 
Administraţiei şi Internelor.

acte şi fapte de stare civilă s-au 
produs şi s-au înregistrat în 
România, adresate misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare ale 
acestor ţări, acreditate în România, 
precum  şi ale cetăţenilor români 
aflaţi în străinătate, adresate 
misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare de carieră ale României 
sau Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, vor fi 
soluţionate de Inspectoratul Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor din 
cadrul Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative.          

căror  acte şi fapte de stare civilă 
s-au produs şi s-au înregistrat în 
România, adresate misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare 
ale acestor ţări, acreditate în 
România, precum  şi ale 
cetăţenilor români aflaţi în 
străinătate, adresate misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare 
de carieră ale României sau 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, vor fi soluţionate de 
Inspectoratul Naţional pentru 
Evidenţa Persoanelor din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor . 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

 (7) Certificatele de stare civilă 
eliberate de serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, care au înregistrat actele 
şi faptele de stare civilă, sunt valabile 
şi în străinătate. 
 

  (7) Certificatele de stare civilă 
eliberate de serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, de 
ofiţerul de stare civilă din cadrul 
primăriei unităţii administrativ-
teritoriale care a înregistrat actele şi 
faptele de stare civilă sunt  valabile 
şi în străinătate.” 
 
 

(7) Nemodificat. 
 

 

10.                     ----------------- 8. La articolul 11, după alineatul 
(7) se introduce un nou alineat, 
alin.(8), cu următorul cuprins: 
 

8. La articolul 11, după alineatul 
(7) se introduce un nou alineat, 
alineatul (8), cu următorul 
cuprins: 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

„(8) Certificatele de stare civilă se 
completează cu cerneală specială de 
culoare neagră, precum şi, după caz, 
în sistem informatic, cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr.183/2006 
privind utilizarea codificării 
standardizate  a setului de 
caractere în documentele în formă 
electronică.” 
 

„(8) Certificatele de stare civilă 
se completează cu cerneală 
specială de culoare neagră, precum 
şi, după caz, în sistem informatic, 
în condiţiile legii.” 
 
 
 

Autor: Comisia juridică. 

  Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. Nu se poate 
insera o prevedere care să 
facă trimitere la o Lege 
din 2006, atât timp cât 
legea supusă modificării 
şi completării este o lege 
din 1996. 

11.   
 
 
 
  (2) În cazul în care autorităţile 
învestite cu atribuţii de stare civilă 
constată că unele date din cuprinsul 
unui certificat de stare civilă nu 
corespund cu cele din actul pe baza 
căruia a fost eliberat, certificatul se 
reţine şi se sesizează serviciul public 
comunitar local de evidenţa 
persoanelor competent, în vederea 
anulării şi eliberării unui nou 
certificat. 
 

9. La articolul 12, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins:  
 
„(2) În cazul în care autorităţile 
învestite cu atribuţii de stare civilă 
constată că unele date din cuprinsul 
unui certificat de stare civilă nu 
corespund cu cele din actul pe baza 
căruia a fost eliberat, certificatul se 
reţine şi se sesizează serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, ofiţerul 
de stare civilă din cadrul 
primăriei unităţii administrativ-
teritoriale competente, în vederea 
anulării şi eliberării unui nou 
certificat.” 
 

9. Nemodificat.  

12.  
 
 
 
Art. 16. - Starea civilă se poate 
dovedi prin orice mijloace de probă 

10. La articolul 16, partea 
introductivă va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.16.- Starea civilă se poate 
dovedi prin orice mijloace de probă 

10. Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

în faţa instanţei judecătoreşti, în cazul 
prevăzut la art. 10, precum şi în faţa 
autorităţilor administraţiei publice 
când se solicită reconstituirea actelor 
de stare civilă, în următoarele situaţii: 
 

în faţa instanţei judecătoreşti, în 
cazul  prevăzut la art.10, precum şi 
în faţa serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor sau a ofiţerului de 
stare civilă din cadrul primăriei 
unităţii administrativ-teritoriale 
competente, când se solicită 
reconstituirea actelor de stare civilă, 
în următoarele situaţii:” 
 

13.  
 
 
Art. 17. - (1) Întocmirea actului de 
naştere se face la serviciul public 
comunitar local de evidenţa 
persoanelor în a cărui rază 
administrativ-teritorială s-a produs 
evenimentul, pe baza declaraţiei 
verbale a persoanelor prevăzute la 
art. 19, a actului de identitate al 
mamei şi al declarantului, a 
certificatului medical constatator al 
naşterii şi, după caz, a certificatului 
de căsătorie al părinţilor. 
 

11. La articolul 17, alineatul (1) 
va avea următorul cuprins: 
„Art.17.- (1) Întocmirea actului 
de naştere se face la serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, de 
ofiţerul de stare civilă din cadrul 
primăriei unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază s-a produs 
evenimentul, pe baza declaraţiei 
verbale a persoanelor prevăzute la 
art.19, a actului de identitate al 
mamei şi al declarantului, a 
certificatului medical constatator al 
naşterii şi, după caz, a certificatului 
de căsătorie al părinţilor.” 
 

11. Nemodificat.  

14.    
 
 
 (3) Dacă părinţii nu au nume de 
familie comun sau există 
neconcordanţă între prenumele 

12. La articolul 18, alineatul (3) va 
avea următorul cuprins: 
 
„(3) Dacă părinţii nu au nume de 
familie comun sau există 
neconcordanţă între prenumele 

12. Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

copilului trecut în certificatul medical 
constatator al naşterii şi declaraţia 
verbală a declarantului, întocmirea 
actului de naştere se face pe baza 
declaraţiei scrise şi semnate de ambii 
părinţi, din care să rezulte numele de 
familie şi prenumele copilului. În caz 
de neînţelegere între părinţi, va 
decide serviciul public comunitar 
local de evidenţa persoanelor de la 
locul înregistrării naşterii, prin 
dispoziţie scrisă. 

copilului trecut în certificatul 
medical constatator al naşterii şi 
declaraţia verbală a declarantului, 
întocmirea actului de naştere se face 
pe baza declaraţiei scrise şi semnate 
de ambii părinţi, din care să rezulte 
numele de familie şi prenumele 
copilului. În caz de neînţelegere 
între părinţi, va decide primarul 
unităţii administrativ-teritoriale 
de la locul înregistrării naşterii, prin 
dispoziţie.” 
 

15.  
 
 
Art. 19. - Au obligaţia de a face 
declaraţia de naştere oricare dintre 
părinţi, iar dacă, din diferite motive, 
nu o pot face, obligaţia declarării 
revine medicului, persoanelor care au 
fost de faţă la naştere sau 
personalului din unitatea în care a 
avut loc naşterea, rudelor ori 
vecinilor care au luat cunoştinţă 
despre naşterea unui copil. 
 

13. Articolul 19 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.19.- Au obligaţia de a face 
declaraţia de naştere oricare dintre 
părinţi, iar dacă, din diferite motive, 
nu o pot face, obligaţia declarării 
revine medicului, persoanelor care 
au fost de faţă la naştere, 
personalului desemnat din unitatea 
sanitară în care a avut loc naşterea 
sau oricărei persoane care a luat 
cunoştinţă despre naşterea 
copilului.” 
 
 

13. Nemodificat.  

16.  
 
 
(2) Dacă naşterea s-a produs în 
străinătate şi întocmirea actului nu a 

14. La articolul 20, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 

 
„(2) Dacă naşterea s-a produs în 
străinătate şi întocmirea actului nu a 

14.  La articolul 20, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Dacă naşterea s-a produs în 
străinătate şi întocmirea actului nu 

 
 
 
Pentru redarea corectă a 
denumirii instituţiei. 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

fost făcută la misiunea diplomatică 
sau la oficiul consular de carieră al 
României ori la autoritatea locală din 
străinătate, întocmirea actului de 
naştere se face în ţară, la serviciul 
public comunitar local de evidenţa 
persoanelor de la domiciliul 
părinţilor, după ce Ministerul 
Administraţiei şi Internelor verifică, 
prin intermediul Ministerului 
Afacerilor Externe, dacă naşterea nu 
a fost înregistrată în străinătate.

fost făcută la misiunea diplomatică 
sau la oficiul consular de carieră al 
României ori la autoritatea locală 
din străinătate, întocmirea actului de 
naştere se face în ţară, la serviciul 
public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, de 
ofiţerul de stare civilă din cadrul 
primăriei unităţii administrativ-
teritoriale pe a cărei rază se află 
domiciliul părinţilor, după ce 
Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative verifică, prin 
intermediul Ministerului Afacerilor 
Externe, dacă naşterea nu a fost 
înregistrată în străinătate.” 
 

a fost făcută la misiunea 
diplomatică sau la oficiul consular 
de carieră al României ori la 
autoritatea locală din străinătate, 
întocmirea actului de naştere se 
face în ţară, la serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, de 
ofiţerul de stare civilă din cadrul 
primăriei unităţii administrativ-
teritoriale pe a cărei rază se află 
domiciliul părinţilor, după ce 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor verifică, prin 
intermediul Ministerului 
Afacerilor Externe, dacă naşterea 
nu a fost înregistrată în 
străinătate.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

17.  
 
 
 
(2) Acţiunea se introduce la 
judecătoria în a cărei rază are 
domiciliul persoana interesată sau 
unde are sediul instituţia de ocrotire a 
copilului. În vederea soluţionării, 
instanţa solicită poliţiei verificări 
pentru stabilirea identităţii, precum şi 
avizul medicului legist cu privire la 
vârsta şi sexul persoanei al cărei act 

15. La articolul 21, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
 
„(2) Acţiunea se introduce la 
judecătoria în a cărei rază are 
domiciliul persoana interesată sau 
unde are sediul instituţia de ocrotire 
a copilului. În vederea soluţionării, 
instanţa solicită serviciului public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor în a cărui rază 
administrativ-teritorială are 

15. La articolul 21, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) Acţiunea se introduce la 
judecătoria în a cărei rază 
teritorială are domiciliul persoana 
interesată sau unde are sediul 
instituţia de ocrotire a copilului. În 
vederea soluţionării, instanţa 
solicită serviciului public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor în a cărui rază 

 
 
 
 
Reglementare corectă. 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

de naştere se cere a fi întocmit. 
Judecarea cauzei se face cu 
participarea procurorului. 
 

domiciliul persoana interesantă 
sau se află sediul instituţiei de 
ocrotire verificări pentru stabilirea 
identităţii, precum şi avizul 
medicului legist cu privire la vârsta 
şi sexul persoanei al cărei act de 
naştere se cere a fi întocmit. 
Judecarea cauzei se face cu 
participarea procurorului.” 
 

administrativ-teritorială are 
domiciliul persoana interesantă sau 
se află sediul instituţiei de ocrotire 
verificări pentru stabilirea 
identităţii, precum şi avizul 
medicului legist cu privire la 
vârsta şi sexul persoanei al cărei 
act de naştere se cere a fi întocmit. 
Judecarea cauzei se face cu 
participarea procurorului.” 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie. 
 

18.     
 
 
Art. 24. - În cazurile prevăzute la art. 
22 şi 23, dacă nu se cunosc numele 
de familie şi prenumele copilului, 
acestea se stabilesc, prin dispoziţie, 
de către primarul localităţii unde se 
înregistrează naşterea. 
 

16. Articolul 24 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.24.- În cazurile prevăzute la 
art.22 şi 23, dacă nu se cunosc 
numele de familie şi prenumele 
copilului, acestea se stabilesc, prin 
dispoziţie, de către primarul unităţii 
administrativ-teritoriale unde se 
înregistrează naşterea.” 
 

16. Nemodificat.  

19.     
 
 
Art. 26. - (1) În cazul adopţiei se va 
întocmi un nou act de naştere de către 
serviciul public comunitar local de 
evidenţa persoanelor de la domiciliul 
adoptatului sau în raza căreia se află 
sediul instituţiei de ocrotire în 

17. Articolul 26 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.26.- (1) În cazul adopţiei se va 
întocmi un nou act de naştere de 
serviciul public comunitar local de 
evidenţă a persoanelor sau, după 
caz, de ofiţerul de stare civilă din 
cadrul primăriei unităţii 

17. Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

îngrijirea căreia se găseşte adoptatul.  
 
 
 
 
  (2) În situaţia în care adoptatorii 
sunt cetăţeni străini ori cetăţeni 
români cu domiciliul sau cu reşedinţa 
în străinătate, noul act de naştere se 
va întocmi de către serviciul public 
comunitar local de evidenţa 
persoanelor în a cărui rază 
administrativ-teritorială are 
domiciliul cel adoptat sau unde îşi are 
sediul instituţia de ocrotire, în cazul 
copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia.  
 
 
 
   (3) În noul act de naştere întocmit, 
rubrica "Locul naşterii" se va 
completa cu denumirea unităţii 
administrativ-teritoriale unde îşi are 
sediul serviciului public comunitar 
local de evidenţa persoanelor care 
întocmeşte actul. 
 

administrativ-teritoriale în raza 
căreia se află domiciliul adoptatului 
ori sediul instituţiei de ocrotire în 
îngrijirea căreia se găseşte adoptatul. 
 
(2) În situaţia în care adoptatorii 
sunt cetăţeni străini ori cetăţeni 
români cu domiciliul sau cu 
reşedinţa în străinătate, noul act de 
naştere se va întocmi de serviciul 
public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, de 
ofiţerul de stare civilă din cadrul 
primăriei unităţii administrativ-
teritoriale în raza căreia se află 
domiciliul celui adoptat ori sediul 
instituţiei de ocrotire în cazul 
copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia. 
 
(3) În noul act de naştere întocmit, 
rubrica „Locul naşterii” se va 
completa cu denumirea unităţii 
administrativ-teritoriale unde îşi are 
sediul serviciul public comunitar 
local de evidenţă a persoanelor sau, 
după caz, primăria unde se 
întocmeşte actul.” 
 

20.  
 
 
Art. 27. - (1) Căsătoria se încheie de 
către ofiţerul de stare civilă, la sediul 
serviciului public comunitar local de 

18. Articolul 27 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.27.- (1) Căsătoria se încheie de 
către ofiţerul de stare civilă, la sediul 
serviciului public comunitar local de 

18. Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

evidenţă a persoanelor, sectorului 
municipiului Bucureşti, oraşului 
sau comunei în a cărei rază 
administrativ-teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa unul dintre 
viitorii soţi. 
   (2) Căsătoria se poate încheia în 
afara sediului serviciului public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor, cu aprobarea primarului, 
dacă din motive temeinice unul dintre 
soţi se află în imposibilitate de a se 
prezenta. 
 

evidenţă a persoanelor sau, după 
caz, al primăriei în a cărei rază de 
competenţă teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa unul dintre 
viitorii soţi. 
 
(2) Căsătoria se poate încheia în 
afara sediului serviciului public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, al 
primăriei competente, cu aprobarea 
primarului, dacă din motive 
temeinice unul dintre soţi se află în 
imposibilitate de a se prezenta.” 
 

21.  
 
 
Art. 28. - (1) Declaraţia de căsătorie 
se face personal de către viitorii soţi, 
în scris, la serviciul public comunitar 
local de evidenţa persoanelor unde 
urmează a se încheia căsătoria.  
 
 
 
 (2) Ofiţerul de stare civilă, care 
primeşte declaraţia de căsătorie, 
solicită viitorilor soţi să prezinte 
actele de identitate, certificatele de 
naştere, certificatele medicale privind 
starea sănătăţii acestora şi, dacă este 
cazul, dovezi privind desfacerea 
sau încetarea căsătoriei, precum şi 

19. Articolul 28 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.28.- (1) Declaraţia de 
căsătorie se face personal de către 
viitorii soţi, în scris, la serviciul 
public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, la 
primăria competentă unde urmează a 
se încheia căsătoria. 
 
(2) Ofiţerul de stare civilă care 
primeşte declaraţia de căsătorie 
solicită viitorilor soţi să prezinte 
actele de identitate, certificatele de 
naştere, certificatele medicale 
privind starea sănătăţii acestora, 
precum şi: 
 

19. Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

aprobarea preşedintelui consiliului 
judeţean sau a primarului general 
al municipiului Bucureşti pentru 
încheierea căsătoriei, în cazul 
existenţei unor impedimente 
rezultate din condiţiile de vârstă, 
rudenie firească sau adopţie, în 
condiţiile prevăzute de lege. 
 

a) aprobarea preşedintelui 
consiliului judeţean sau a 
primarului general al 
municipiului Bucureşti, după caz, 
pentru încheierea căsătoriei, în 
cazul existenţei unor impedimente 
rezultate din condiţiile de rudenie 
firească sau adopţie, în condiţiile 
prevăzute de lege; 
b) avizul medical, dovada 
încuviinţării părinţilor ori, după 
caz, a tutorelui şi autorizarea 
direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului 
pentru încheierea căsătoriei, în 
cazul existenţei unor impedimente 
rezultate din condiţiile de vârstă, 
cu respectarea prevederilor 
Codului familiei. 
 

  
 

(3) Odată cu documentele 
prevăzute la alin.(2), viitorii soţi 
depun, în mod obligatoriu, o 
declaraţie pe proprie răspundere 
că nu cunosc niciun motiv de 
natură legală care să împiedice 
încheierea căsătoriei. 
 

  

  (3) Dacă unul dintre viitorii soţi nu 
se află în localitatea unde urmează a 
se încheia căsătoria, el poate face 
declaraţia de căsătorie la serviciul 
public comunitar local de evidenţa 
persoanelor în a cărui rază 

(4) Dacă unul dintre viitorii soţi nu 
se află în unitatea administrativ-
teritorială unde urmează a se 
încheia căsătoria, el poate face 
declaraţia de căsătorie la serviciul 
public comunitar local de evidenţă a 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

administrativ-teritorială are 
domiciliul sau reşedinţa, care o 
transmite, în termen de 48 de ore, la 
serviciul public comunitar local de 
evidenţa persoanelor unde urmează a 
se încheia căsătoria.

persoanelor sau, după caz, la 
primăria unităţii administrativ-
teritoriale unde se află temporar, 
care o transmite, în termen de 48 de 
ore serviciului public comunitar 
local de evidenţă a persoanelor sau, 
după caz, primăriei unde urmează a 
se încheia căsătoria.” 
 

22.    
 
 
 (2) Primarul municipiului, al 
sectorului municipiului Bucureşti, al 
oraşului sau al comunei unde 
urmează a se încheia căsătoria poate 
să încuviinţeze, pentru motive 
temeinice, încheierea căsătoriei 
înainte de împlinirea termenului 
prevăzut la alin. (1). 
 

20. La articolul 29, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
„(2) Primarul municipiului, al 
sectorului municipiului Bucureşti, al 
oraşului sau al comunei unde 
urmează a se încheia căsătoria poate 
să încuviinţeze, pentru motive 
temeinice, încheierea căsătoriei 
înainte de împlinirea termenului 
prevăzut la alin.(1). Căsătoria se 
poate oficia şi după expirarea 
termenului prevăzut la alin.(1), 
numai cu aprobarea primarului, 
dar fără depăşirea termenului de 
valabilitate a certificatelor 
medicale privind starea sănătăţii.” 
 

20. Nemodificat.  

23.    Art. 33. - Ofiţerul de stare civilă 
poate încheia căsătoria între cetăţeni 
străini numai dacă, pe lângă actele 
prevăzute la art. 28, viitorii soţi 
prezintă dovezi eliberate de misiunile 
diplomatice sau oficiile consulare ale 
ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care 

21. La articolul 33 se introduc 
două noi alineate, alin.(2) şi (3), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 

21.  Nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

să rezulte că sunt îndeplinite 
condiţiile de fond, cerute de legea lor 
naţională, pentru încheierea 
căsătoriei. 
 
 

 
 
 
 
„(2) Cetăţenii statelor cu care 
România a încheiat 
tratate/convenţii/acorduri de 
asistenţă juridică în materie civilă 
sau de drept al familiei, precum şi 
cetăţenii statelor care nu au 
misiune diplomatică acreditată în 
România fac dovada îndeplinirii 
condiţiilor de fond cerute de legea 
lor naţională pentru încheierea 
căsătoriei, cu documente 
justificative eliberate de 
autorităţile competente ale 
statului de cetăţenie. 
(3) Documentele prevăzute la 
alin.(1) şi (2) trebuie să fie însoţite 
de declaraţii notariale ale 
viitorilor soţi, din care să rezulte 
că îndeplinesc condiţiile necesare 
încheierii căsătoriei în România.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24.  
 
 
Art. 34. - (1) Întocmirea actului de 
deces se face la serviciul public 
comunitar local de evidenţa 
persoanelor în a cărui rază 
administrativ-teritorială s-a produs 
decesul, pe baza declaraţiei verbale 
făcute de către membrii familiei 

22. Articolul 34 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.34.- (1) Întocmirea actului 
de deces se face la serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, de 
ofiţerul de stare civilă din cadrul 
primăriei unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază s-a 

22. Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

decedatului, iar în lipsa acestora, de 
către colocatari, vecini, 
administratorul imobilului, medicul 
sau alt cadru din unitatea sanitară 
unde s-a produs decesul, şi a 
certificatului medical constatator al 
decesului.  
 
 
 
 
 
  (2) Declarantul va depune 
certificatul medical constatator al 
decesului, actul de identitate şi, 
dacă este cazul, livretul militar sau 
adeverinţa de recrutare ale celui 
decedat.  
 

produs decesul, pe baza 
certificatului medical constatator al 
decesului şi a declaraţiei verbale 
făcute de membrii familiei 
decedatului sau, în lipsa acestora, 
de una din următoarele persoane: 
a) medicul sau alt cadru din 
unitatea sanitară unde s-a produs 
decesul; 
b) orice persoană care are 
cunoştinţă despre deces. 
 
(2) Declarantul va depune 
certificatul medical constatator al 
decesului, documentul cu care se 
face dovada identităţii şi, după 
caz, livretul militar ale celui 
decedat.” 

25.    
 
 
 Art. 38. - (1) Actul de identitate şi 
livretul militar sau adeverinţa de 
recrutare ale persoanei decedate se 
reţin de către ofiţerul de stare civilă şi 
se înaintează, după caz, serviciului 
public comunitar de evidenţă a 
persoanelor sau comandamentului 
militar, până la data de 5 a lunii 
următoare.
 
 
 

23. Articolul 38 va avea 
următorul cuprins:  
 
”Art.38.- (1) Documentul cu care 
se face dovada identităţii şi livretul 
militar ale persoanei decedate se 
reţin de către ofiţerul de stare civilă 
şi se înaintează, după caz, serviciului 
public comunitar de evidenţă a 
persoanelor la care este arondată 
unitatea administrativ-teritorială 
pe raza căreia persoana decedată 
a avut ultimul domiciliu sau 
comandamentului militar, până la 
data de 5 a lunii următoare celei în 

23. Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
   (2) În cazurile în care declarantul 
nu poate prezenta actele menţionate 
la alin. (1), va preciza, în scris, 
motivul neprezentării acestora şi 
datele de stare civilă ale decedatului. 
Declaraţia se înaintează autorităţilor 
competente. 

care s-a înregistrat actul. 
 
(2) În cazurile în care declarantul nu 
poate prezenta documentele 
prevăzute la alin.(1), precizează, în 
scris, motivul neprezentării acestora 
şi datele de stare civilă ale 
decedatului. Declaraţia se înaintează 
autorităţilor prevăzute la alin.(1).” 
 

26.  
 
 
Art. 39. - (1) Întocmirea actului de 
deces privind un cadavru găsit se face 
la serviciul public comunitar local de 
evidenţa persoanelor în a cărui rază 
administrativ-teritorială a fost găsit.  
 
 
 
 
 
(3) Datele privind identitatea 
cadavrului, stabilite ulterior de către 
autorităţile administraţiei publice 
competente, se înscriu prin menţiune 
pe actul respectiv. Menţiunea se 
comunică serviciului public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor care are în păstrare actul 
de naştere, poliţiei şi, după caz, 
comandamentului militar.  
 

24. La articolul 39, alineatele (1) şi 
(3) vor avea următorul cuprins: 
 
„Art.39.- (1) Întocmirea actului 
de deces privind un cadavru găsit se 
face la serviciul public comunitar 
local de evidenţă a persoanelor sau, 
după caz, de ofiţerul de stare 
civilă din cadrul primăriei unităţii 
administrativ-teritoriale în a cărei 
rază a fost găsit. 
 ………………………… 
 
(3) Datele privind identitatea 
cadavrului, stabilite ulterior de 
poliţie, se înscriu prin menţiune pe 
actul respectiv. Menţiunea se 
comunică serviciului public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau primăriei care are 
în păstrare actul de naştere şi, după 
caz, comandamentului militar.” 
 

24. Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

27.    
 
 
 (2) Înhumarea sau incinerarea unui 
cetăţean român, al cărui deces s-a 
produs şi s-a înregistrat în străinătate, 
se face pe baza adeverinţei eliberate 
de serviciul public comunitar local de 
evidenţa persoanelor în a cărui rază 
administrativ-teritorială urmează să 
se facă înhumarea sau incinerarea. 
Când decesul cetăţeanului român s-a 
înregistrat la misiunea diplomatică a 
României, adeverinţa se va elibera pe 
baza certificatului de deces eliberat 
de misiunea diplomatică sau de 
oficiul consular de carieră. 
 

25. La articolul 40, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins:  
 
„(2) Înhumarea sau incinerarea unui 
cetăţean român al cărui deces s-a 
produs şi s-a înregistrat în străinătate 
se face pe baza adeverinţei eliberate 
de serviciul public comunitar local 
de evidenţă a persoanelor sau de 
ofiţerul de stare civilă din cadrul 
primăriei unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază urmează să 
se facă înhumarea sau incinerarea. 
Adeverinţa se întocmeşte pe baza 
certificatului de deces eliberat de 
autorităţile străine, precum şi a 
traducerii legalizate a acestuia. 
Când decesul cetăţeanului român s-a 
înregistrat la misiunea diplomatică a 
României, adeverinţa se întocmeşte 
pe baza certificatului de deces emis 
de misiunea diplomatică sau de 
oficiul consular de carieră.” 
 

25. Nemodificat.  

28.  26. La articolul 40, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin.(21), cu următorul cuprins: 
 
„(21) Adeverinţa prevăzută la 
alin.(1) şi (2) se eliberează într-un 
singur exemplar. În cazul în care 
declarantul decesului nu mai 
deţine adeverinţa de înhumare sau 
de incinerare, la solicitarea 

26. Nemodificat.  
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Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

acestuia, autorităţile prevăzute la 
alin.(1) şi (2) îi eliberează un 
duplicat.” 
 

29.  
 
 
 
Art. 43. - (1) Şefii misiunilor 
diplomatice şi ai oficiilor consulare 
de carieră ale României încheie 
căsătorii între cetăţeni români sau 
dacă unul dintre viitorii soţi este 
cetăţean român, dacă aceasta este în 
concordanţă cu legislaţia ţării în care 
sunt acreditaţi.  
 
 
 
 
     ……………………..
(3) Actele de stare civilă ale 
cetăţenilor români, întocmite la 
autorităţile străine, au putere 
doveditoare în ţară numai dacă sunt 
înscrise sau transcrise în registrele de 
stare civilă române. Transcrierea 
actelor de stare civilă şi înscrierea 
menţiunilor primite din străinătate se 
efectuează cu aprobarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 
Cetăţeanul român este obligat ca, în 
termen de 6 luni de la întoarcerea în 
ţară sau de la primirea din străinătate 

27. La articolul 43, alineatele (1) şi 
(3) vor avea următorul cuprins: 
 
 
„Art.43.- (1) Şefii misiunilor 
diplomatice şi ai oficiilor consulare 
de carieră ale României încheie 
căsătorii între cetăţeni români sau 
dacă unul dintre viitorii soţi este 
cetăţean român, dacă aceasta este în 
concordanţă cu legislaţia ţării în care 
sunt acreditaţi şi dacă cel puţin unul 
dintre viitorii soţi, cetăţean român, 
are domiciliul sau reşedinţa în 
circumscripţia consulară a misiunii 
diplomatice sau a oficiului consular. 
     ………………………. 
(3) Actele de stare civilă ale 
cetăţenilor români, întocmite de 
autorităţile străine, au putere 
doveditoare în ţară numai dacă sunt 
înscrise sau transcrise în registrele 
de stare civilă române. Transcrierea 
certificatelor şi a extraselor de stare 
civilă se efectuează din dispoziţia 
primarului unităţii administrativ-
teritoriale de la locul de domiciliu al 
solicitantului. Cetăţeanul român este 
obligat ca, în termen de 6 luni de la 
întoarcerea în ţară sau de la primirea 

27. La articolul 43, alineatele (1) 
şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
(1) Nemodificat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
…………………….. 

 
,,(3) Actele de stare civilă ale 
cetăţenilor români, întocmite de 
autorităţile străine, au putere 
doveditoare în ţară numai dacă 
sunt înscrise sau transcrise în 
registrele de stare civilă române. 
Transcrierea certificatelor şi a 
extraselor de stare civilă se 
efectuează cu aprobarea primarului 
unităţii administrativ-teritoriale de 
la locul de domiciliu al  
solicitantului, cu avizul prealabil 
al serviciului public comunitar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experienţa practică a 
personalului din cadrul 
structurilor judeţene de 
evidenţă a persoanelor 
care pot acorda 
serviciilor locale sprijin 
substanţial în materia 
soluţionării cererilor 
privind transcrierea 
certificatelor de stare 
civilă procurate din 
străinătate. 
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( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

a certificatului sau a extrasului de 
stare civilă, să ceară transcrierea 
acestor acte la serviciul public 
comunitar local de evidenţa 
persoanelor în a cărui rază 
administrativ-teritorială are 
domiciliul.  
 

din străinătate a certificatului sau a 
extrasului de stare civilă, să ceară 
transcrierea acestor acte la serviciul 
public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau la primăria unităţii 
administrativ-teritoriale în a cărei 
rază domiciliază.” 
 

local de evidenţă a persoanei. 
Cetăţeanul român este obligat ca, 
în termen de 6 luni de la 
întoarcerea în ţară sau de la 
primirea din străinătate a 
certificatului sau a extrasului de 
stare civilă, să ceară transcrierea 
acestor acte la serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau la primăria unităţii 
administrativ-teritoriale în a cărei 
rază domiciliază.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

30.  28. La articolul 43, după alineatul 
(31) se introduce un nou alineat, 
alin.(32), cu următorul cuprins: 
 
 
„(32) Transcrierea certificatelor şi a 
extraselor de stare civilă privind 
cetăţenii români care nu au avut 
niciodată domiciliul în România se 
face cu aprobarea primarului 
sectorului 1 al municipiului 
Bucureşti.” 
 
 
 
 
 
 
 

28. La articolul 43, după 
alineatul (31) se introduce un 
nou alineat, alin.(32), cu 
următorul cuprins: 
 
„(32) Transcrierea certificatelor şi 
a extraselor de stare civilă privind 
cetăţenii români care nu au avut 
niciodată domiciliul în România se 
face cu aprobarea primarului 
sectorului 1 al municipiului 
Bucureşti şi avizul prealabil al 
Direcţiei Generale de Evidenţă a 
Persoanelor a Municipiului 
Bucureşti.”  
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 
 
 
 
 
Competenţele structurilor 
judeţene, referitoare la 
coordonarea 
metodologică a activităţii 
în materie, conform art.7 
alin.(1) lit. b) din OG 
nr.84/2001. 
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(autorul amendamentului) 
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31.     
 
 
 
(4) Cetăţenii români ale căror acte de 
stare civilă au fost înregistrate în 
localităţi care au aparţinut României, 
iar în prezent se găsesc pe teritoriul 
altor state, pot solicita întocmirea 
actelor de stare civilă la serviciul 
public comunitar local de evidenţa 
persoanelor în a cărui rază 
administrativ-teritorială au 
domiciliul, pe baza extrasului de pe 
actul de stare civilă ce se găseşte în 
păstrarea Arhivelor Naţionale, cu 
aplicarea prevederilor art. 11 alin. 
(3). Transcrierea acestor extrase în 
registrele de stare civilă se va face cu 
aprobarea Ministerului Administraţiei 
şi Internelor.  
 

29. La articolul 43, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins: 
 
 
„(4) Cetăţenii români ale căror acte 
de stare civilă au fost înregistrate în 
localităţi care au aparţinut României, 
iar în prezent se găsesc pe teritoriul 
altor state, pot solicita întocmirea 
actelor de stare civilă la serviciul 
public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau la primăria  unităţii 
administrativ-teritoriale în a cărei 
rază au domiciliul, pe baza 
extrasului de pe actul de stare civilă 
ce se găseşte în păstrarea Arhivelor 
Naţionale, cu aplicarea prevederilor 
art.11 alin.(3). Transcrierea acestor 
extrase în registrele de stare civilă se 
face cu aprobarea primarului unităţii 
administrativ-teritoriale de la locul 
de domiciliu al solicitantului.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. La articolul 43, alineatul (4) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
,, (4) Cetăţenii români ale căror 
acte de stare civilă au fost 
înregistrate în localităţi care au 
aparţinut României, iar în prezent 
se găsesc pe teritoriul altor state, 
pot solicita întocmirea actelor de 
stare civilă la serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau la primăria unităţii 
administrativ-teritoriale în a cărei 
rază au domiciliul, pe baza 
extrasului de pe actul de stare 
civilă ce se găseşte în păstrarea 
Arhivelor Naţionale, cu aplicarea 
prevederilor art. 11 alin.(3).  
Transcrierea acestor extrase în 
registrele de stare civilă se face cu 
aprobarea primarului unităţii 
administrativ-teritoriale de la locul 
de domiciliu al solicitantului şi 
avizul prealabil al serviciului 
public comunitar local de 
evidenţă a persoanei sau după 
caz, al Direcţiei Generale de 
Evidenţă a Persoanelor a 
Municipiului Bucureşti.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 
 
 
 
Competenţele structurilor 
judeţene, referitoare la 
coordonarea 
metodologică a activităţii 
în materie, conform art.7 
alin.(1) lit. b) din OG 
nr.84/2001. 
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32.                   ------------------- 30. După articolul 43 se introduce 
un nou articol, art.431, cu 
următorul cuprins: 
 
„Art.431.- (1) Registrul naţional de 
evidenţă a persoanelor este 
actualizat prin mijloace 
informatice cu date conţinute de 
certificatele sau extrasele de stare 
civilă eliberate cetăţenilor români 
de autorităţile străine care au fost 
înscrise/transcrise în registrele de 
stare civilă române, astfel: 
a) în cazul unităţilor 
administrativ-teritoriale unde 
funcţionează servicii publice 
comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, primarul dispune 
serviciului public comunitar local 
de evidenţă a persoanelor 
actualizarea componentei locale a 
registrului naţional de evidenţă a 
persoanelor; 
b) în cazul unităţilor 
administrativ-teritoriale unde nu 
funcţionează servicii publice 
comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, primarul sau 
persoana delegată de acesta să 
îndeplinească atribuţiile de ofiţer 
de stare civilă actualizează 
registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor; 
c) serviciul public comunitar 

30. Nemodificat.  
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local de evidenţă a persoanelor al 
sectorului 1 al municipiului 
Bucureşti actualizează, prin 
mijloace informatice, registrul 
naţional de evidenţă a persoanelor 
cu datele conţinute de actele de 
stare civilă eliberate cetăţenilor 
români de autorităţile străine, 
înscrise în condiţiile prevăzute la 
art.42 alin.(2) în registrele de stare 
civilă române de la misiunile 
diplomatice sau oficiile consulare 
de carieră ale României. 
 

  (2) Până la asigurarea 
infrastructurii informatice 
necesare îndeplinirii obligaţiei 
prevăzute la alin.(1) lit. b), 
primarul care a aprobat 
transcrierea sau persoana 
delegată de acesta să îndeplinească 
atribuţiile de ofiţer de stare civilă 
transmite extrase pentru uz oficial 
de pe certificatele sau extrasele de 
stare civilă transcrise la serviciul 
public comunitar local de evidenţă 
a persoanelor la care este 
arondată unitatea administrativ 
teritorială pe raza căreia 
domiciliază titularul actului 
transcris, în vederea actualizării 
componentei locale a registrului 
naţional de evidenţă a 
persoanelor. 
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(3) Pe măsura asigurării 
infrastructurii informatice 
necesare, serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor efectuează activităţile 
de actualizare direct în registrul 
naţional de evidenţă a 
persoanelor.” 
 

33.                      ------------------ 31. După articolul 44 se introduc 
două noi articole, art.441 şi 442, cu 
următorul cuprins: 
 
„Art.441.- Modificările intervenite 
în statutul civil al cetăţenilor 
români aflaţi în străinătate se 
înscriu de ofiţerul de stare civilă 
prin menţiune pe marginea actelor 
de stare civilă, cu aprobarea 
Inspectoratului Naţional pentru 
Evidenţa Persoanelor. 
 
Art.442.- Pe măsura asigurării 
infrastructurii informatice 
necesare, comunicările privind 
faptele de stare civilă, precum şi 
cele referitoare la înscrierea 
menţiunilor în actele de stare 
civilă se realizează şi în sistem 
informatic.” 
 

31. Nemodificat. 
 
 

 

 

34.  
 
 

32. La articolul 54, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
 

32. La articolul 54, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
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 Art. 54. - (1) Cererea de 
reconstituire sau de întocmire 
ulterioară a unui act de stare civilă, 
însoţită de actele doveditoare, se 
depune la serviciul public comunitar 
local de evidenţa persoanelor, 
competent să întocmească actul, sau a 
locului de domiciliu al persoanei 
interesate, în cazul prevederilor art. 
52 lit. b). Cererea se soluţionează în 
termen de 30 de zile, prin dispoziţie a 
primarului, care se comunică 
solicitantului în termen de 10 zile de 
la emitere. 
 

„Art.54.- (1) Cererea de 
reconstituire sau de întocmire 
ulterioară a unui act de stare civilă, 
însoţită de documentele doveditoare, 
se depune la serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau la ofiţerul de stare 
civilă din cadrul primăriei unităţii 
administrativ-teritoriale competent 
să întocmească actul. În situaţiile 
prevăzute la art.52 lit. b), cererea se 
depune la serviciul public comunitar 
local de evidenţă a persoanelor sau 
la ofiţerul de stare civilă din cadrul 
primăriei unităţii administrativ-
teritoriale pe a cărei rază se află 
domiciliul persoanei interesate. 
Cererea se soluţionează în termen de 
30 de zile, prin dispoziţie a 
primarului, care se comunică 
solicitantului în termen de 10 zile de 
la emitere.” 
 

„Art.54.-  (1) Cererea de 
reconstituire sau de întocmire 
ulterioară a unui act de stare civilă, 
însoţită de documentele 
doveditoare, se depune la serviciul 
public comunitar local de evidenţă 
a persoanelor sau la ofiţerul de 
stare civilă din cadrul primăriei 
unităţii administrativ-teritoriale 
competente să întocmească actul. 
în situaţiile prevăzute la art.52 lit. 
b), cererea se depune la serviciul 
public comunitar local de evidenţă 
a persoanelor sau la ofiţerul de 
stare civilă din cadrul primăriei 
unităţii administrativ-teritoriale pe 
a cărei rază se află domiciliul 
persoanei interesate. Cererea se 
soluţionează în termen de 30 de 
zile, cu avizul prealabil al 
serviciului public comunitar 
local de evidenţă a persoanei, 
prin dispoziţie a primarului, care 
se comunică solicitantului în 
termen de 10 zile de la emitere.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 
Competenţele structurilor 
judeţene, referitoare la 
coordonarea 
metodologică a activităţii 
în materie, conform art.7 
alin.(1) lit. b) din OG 
nr.84/2001. 

35.               …………….. 
(4) Actele de stare civilă 
reconstituite nu pot fi completate.

33. La articolul 57, alineatul (4) se 
abrogă. 
 

33. Nemodificat.  

36.    
 
 

34. La articolul 571, alineatul (2) 
va avea următorul cuprins: 
 

34. La articolul 571, alineatele 
(1) şi (2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Art. 57 .1  - (1) Rectificarea actelor de 
stare civilă şi a menţiunilor înscrise 
pe marginea acestora se face în 
temeiul dispoziţiei primarului unităţii 
administrativ-teritoriale care are în 
păstrare actul de stare civilă, din 
oficiu sau la cererea persoanei 
interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Cererea de rectificare a actelor de 
stare civilă şi a menţiunilor înscrise 
pe acestea, însoţită de actele 
doveditoare, se depune la serviciul 
public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor care are în păstrare actul 
de stare civilă sau la serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor de la locul de domiciliu. 
Cererea se soluţionează în termen de 
30 de zile, prin emiterea dispoziţiei 
prevăzute la alin. (1), care se 
comunică solicitantului în termen de 
10 zile de la data emiterii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(2) Cererea de rectificare a actelor 
de stare civilă şi a menţiunilor 
înscrise pe acestea, însoţită de actele 
doveditoare, se depune la serviciul 
public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau la primăria unităţii 
administrativ-teritoriale care are în 
păstrare actul de stare civilă ori, 
după caz, la serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau primăria de la locul 
de domiciliu. Cererea se 
soluţionează în termen de 30 de zile 
prin emiterea dispoziţiei prevăzute la 
alin.(1), care se comunică 
solicitantului în termen de 10 zile de 
la data emiterii.” 
 

„Art. 57 .1 - (1) Rectificarea 
actelor de stare civilă şi a 
menţiunilor înscrise pe
marginea acestora se face în 
temeiul dispoziţiei primarului 
unităţii administrativ-teritoriale 
care are în păstrare actul de stare 
civilă,    din oficiu sau la cererea 
persoanei interesate, cu avizul 
prealabil al  serviciului public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanei.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

„(2) Cererea de rectificare a 
actelor de stare civilă şi a 
menţiunilor înscrise pe acestea, 
însoţită de actele doveditoare, se 
depune la serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau la primăria unităţii 
administrativ-teritoriale care are în 
păstrare actul de stare civilă ori, 
după caz, la serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau la primăria de la 
locul de domiciliu. Cererea se 
soluţionează în termen de 30 de 
zile prin emiterea dispoziţiei 
prevăzute la alin.(1), care   se 
comunică solicitantului în termen 
de 10 zile de la data emiterii.” 
 

Extinderea instituţiilor 
care pot beneficia, cu titlu 
gratuit, de extrase oficiale. 

Reglementare corectă. 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

37.    (4) Actele de stare civilă 
reconstituite nu pot fi rectificate.  
 

35. La articolul 571, alineatul (4) 
se abrogă. 
 

35.  Nemodificat  

38.    
 
 
 
 (2) Primul exemplar al registrelor de 
stare civilă se păstrează la serviciul 
public comunitar local de evidenţa 
persoanelor unde s-a întocmit, iar al 
doilea exemplar se înaintează, după 
caz, consiliului judeţean sau 
Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, în termen de 30 de zile de 
la data când toate filele din registru 
au fost completate. 
 

36. La articolul 60, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
„(2) Primul exemplar al 
registrelor de stare civilă se 
păstrează la serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau la primăria 
unităţii administrativ-teritoriale 
unde s-a întocmit, iar al doilea 
exemplar se înaintează consiliului 
judeţean sau Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti, după 
caz, în termen de 30 de zile de la 
data când toate filele din registru au 
fost completate.” 
 

36.  Nemodificat.  

39.  
 
 
Art. 61.-Autorităţile administraţiei 
publice care au în păstrare registrele 
de stare civilă sunt obligate să asigure 
conservarea şi securitatea acestora, 
cu respectarea normelor privind 
evidenţa şi păstrarea arhivelor. 
 

37. Articolul 61 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.61.-  Serviciul public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau primăria unităţii 
administrativ-teritoriale care are în 
păstrare registre de stare civilă este 
obligat să asigure conservarea şi 
securitatea acestora, cu respectarea 
legislaţiei arhivistice în vigoare şi a 
normelor interne de evidenţă şi 
păstrare a arhivelor.” 
 

37. Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

40. Art. 62. - (1) Constituie contravenţii 
la regimul actelor de stare civilă 
următoarele fapte, dacă nu sunt 
săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, sunt considerate 
infracţiuni:  
 
        ………………………. 
   d) necomunicarea la autorităţile 
administraţiei publice competente, de 
către ofiţerul de stare civilă, a 
menţiunilor, a copiilor de pe deciziile 
de admitere a schimbării numelui, 
neînscrierea menţiunilor pe actele de 
stare civilă ori netransmiterea celui 
de-al doilea exemplar al registrelor 
de stare civilă la consiliul judeţean 
sau, după caz, la Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, în termen de 
30 de zile de la data când toate filele 
au fost completate;  
 
           ……………………..  

38. La articolul 62, litera d) a 
alineatului (1) va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
           ……………………. 
„d) necomunicarea la serviciile 
publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor ori, după 
caz, la primăriile competente, de 
către ofiţerul de stare civilă, a 
menţiunilor, a copiilor de pe 
deciziile de admitere a schimbării 
numelui, neînscrierea menţiunilor pe 
actele de stare civilă ori 
netransmiterea celui de-al doilea 
exemplar al registrelor de stare 
civilă la consiliul judeţean sau la 
Consiliul  General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, în termen de 
30 de zile de la data când toate filele 
au fost completate;” 

38. Nemodificat.  

41.  
 
 
Art. 63. - Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor se fac de 
către primari, de către persoanele 
împuternicite prin dispoziţia 
preşedintelui consiliului judeţean sau 
prin ordin al prefectului, precum şi de 
personalul anume desemnat din 

39. Articolul 63 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.63.- Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către primari, 
persoanele împuternicite prin 
dispoziţie a preşedintelui consiliului 
judeţean, respectiv a primarului 
general al municipiului Bucureşti, 

39. Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor.  
 

precum şi de persoane 
împuternicite din cadrul 
serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor şi poliţişti 
anume desemnaţi.” 

42.     
 
 
Art. 68. - Înscrisurile care au stat la 
baza întocmirii actelor de stare civilă 
pot fi trimise, la cerere, instanţelor 
judecătoreşti, parchetelor sau poliţiei, 
care sunt obligate să le restituie, iar 
pentru motive temeinice, la cererea 
autorităţilor administraţiei publice, se 
pot elibera extrase de pe actele de 
stare civilă. 
 

40. Articolul 68 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.68.- (1) La cererea scrisă a 
Inspectoratului Naţional pentru 
Evidenţa Persoanelor, a serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, a instanţelor 
judecătoreşti, a parchetelor sau a 
poliţiei, se pot transmite extrase 
pentru uz oficial, însoţite de copii 
ale înscrisurilor care au stat la baza 
întocmirii actelor de stare civilă, iar 
pentru motive temeinice, la cererea 
instituţiilor responsabile de 
promovarea şi protecţia  drepturilor 
copilului, precum şi a notarilor 
publici, se eliberează gratuit extrase 
pentru uz oficial de pe actele de 
stare civilă aflate în arhiva proprie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Articolul 68 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.68.- (1) La cererea scrisă a 
Inspectoratului Naţional pentru 
Evidenţa Persoanelor, a serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, a instanţelor 
judecătoreşti, a parchetelor sau a 
poliţiei, se pot transmite extrase 
pentru uz oficial, însoţite de copii 
ale înscrisurilor care au stat la baza 
întocmirii actelor de stare civilă, 
iar pentru motive temeinice, la 
cererea serviciului public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanei., a oficiilor de stare 
civilă din cadrul primăriilor 
unităţilor administrativ-
teritoriale unde nu funcţionează 
serviciul public comunitar local 
de evidenţă a persoanei, a 
unităţilor din sistemul de ordine 
şi siguranţă publică din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, a instituţiilor 
responsabile cu asistenţa socială 
şi protecţia drepturilor copilului, 
precum şi a notarilor publici, se 

 

 34



Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi 
în cazul solicitărilor adresate 
direcţiilor judeţene şi a 
municipiului Bucureşti ale 
Arhivelor Naţionale, pentru actele 
aflate în păstrarea acestora, cu 
respectarea dispoziţiilor art.11 
alin.(3).” 
 

eliberează gratuit extrase pentru 
uz oficial de pe actele de stare 
civilă aflate în arhiva proprie.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
 
(2) Nemodificat. 

43.  
 
 Art. 69. - Comunicarea datelor 
înscrise în actele de stare civilă se 
poate face, în cazuri temeinic 
justificate, la cererea autorităţilor 
publice, altele decât cele cu atribuţii 
legale în materie, cu aprobarea 
prefectului. 
 

 41. Articolul 69 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.69.- Comunicarea datelor 
înscrise în actele de stare civilă se 
poate face, în cazuri temeinic 
justificate, la cererea autorităţilor 
publice, altele decât cele cu atribuţii 
legale în materie, cu aprobarea 
primarului unităţii administrativ-
teritoriale care are în păstrare 
actul.” 

41. Nemodificat.  

44.  
 
 
Art. 71. -(1) Serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor întocmesc buletine 
statistice de naştere, de căsătorie şi de 

42. La articolul 71, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.71.- (1) Serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor şi ofiţerii de stare 
civilă din cadrul primăriilor 

42. Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

deces, iar judecătoriile, buletine 
statistice de divorţ.  
 

întocmesc buletine statistice de 
naştere, de căsătorie şi de deces, iar 
judecătoriile, buletine statistice de 
divorţ.” 
 

45.  
 
 
Art. 72. - (1) Ministerul 
Administraţiei şi Internelor îndrumă 
şi controlează, în condiţiile legii, 
serviciile publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor şi judeţene 
în domeniul stării civile.  
 
 
 
(2) Prefecţii, preşedinţii consiliilor 
judeţene şi primarul general al 
municipiului Bucureşti organizează 
îndrumarea şi controlul activităţii de 
stare civilă desfăşurate de serviciile 
publice comunitare locale de evidenţă 
a persoanelor şi iau măsuri privind 
conservarea şi securitatea 
documentelor de stare civilă. 
 
 
___________________________ 
 

43. Articolul 72 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.72.- (1) Ministerul 
Internelor şi Reformei 
Administrative îndrumă şi 
controlează, în condiţiile legii, 
activitatea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor, în domeniul stării 
civile. 
 
(2) Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative acordă 
sprijin  şi îndrumare, în condiţiile 
legii, ofiţerilor de stare civilă din 
cadrul primăriilor în exercitarea 
atribuţiilor specifice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Articolul 72  va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.72.- (1) Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
îndrumă şi controlează, în 
condiţiile legii, activitatea 
serviciilor publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor, 
în domeniul stării civile.” 
 
 
(2) Preşedinţii consiliilor 
judeţene şi primarul general al 
municipiului Bucureşti, prin 
serviciile publice comunitare 
judeţene de evidenţă a 
persoanelor, respectiv prin 
Direcţia Generală de Evidenţă a 
Persoanelor a municipiului 
Bucureşti, organizează 
îndrumarea şi controlul 
metodologic al activităţii de 
stare civilă desfăşurate de 
serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor 
de pe raza judeţului, respectiv a 
municipiului Bucureşti şi iau 
măsuri privind conservarea şi 

 
 
 
 
Pentru redarea corectă a 
denumirii instituţiei. 
 
 
 
 
 
 
 Modificarea a preluat în 
întregime conţinutul  
alin. (3) din textul 
Senatului care este 
acoperitor. 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
 
(3) Preşedinţii consiliilor judeţene 
şi primarul general al 
municipiului Bucureşti, prin 
serviciile publice comunitare 
judeţene de evidenţă a 
persoanelor, respectiv prin 
Direcţia Generală de Evidenţă a 
Persoanelor a municipiului 
Bucureşti, organizează 
îndrumarea şi controlul 
metodologic al activităţii de stare 
civilă desfăşurate de serviciile 
publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor de pe raza 
judeţului, respectiv a municipiului 
Bucureşti şi iau măsuri privind 
conservarea şi securitatea 
documentelor de stare civilă.” 
 

securitatea documentelor de 
stare civilă.” 
 
(3) Se elimină. 
 
 
 
 
 
Autor:    Comisia juridică şi  
Comisia pentru administraţie.
 
 
 
 
 

 
 
 
Se propune eliminarea 
alin.(3) pentru că textul 
acestuia a fost preluat 
ca amendament la 
alin.(2). 

46. Art. 74. - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor asigură cerneala specială 
pentru completarea actelor de stare 
civilă, confecţionarea registrelor şi a 
certificatelor de stare civilă şi 
distribuirea, contra cost, a acestora 
serviciilor publice comunitare 
judeţene şi ale municipiului 
Bucureşti, precum şi Ministerului 
Afacerilor Externe. Celelalte 
imprimate auxiliare vor fi tipărite 
prin grija consiliilor judeţene şi a 

44. La articolul 74 se introduce un 
nou alineat, alin.(2), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti. 

    _______ 

„(2) Serviciile publice 
comunitare judeţene de evidenţă a 
persoanelor, respectiv Direcţia 
Generală de Evidenţă a 
Persoanelor a municipiului 
Bucureşti asigură distribuirea, 
contra cost, către serviciile publice 
comunitare locale de  evidenţă a 
persoanelor de pe raza judeţului, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti, a registrelor şi a 
certificatelor de stare civilă, a 
cernelii speciale şi a formularelor 
auxiliare. 

47.  Art.II. - Cererile de transcriere a 
certificatelor sau extraselor de 
stare civilă înregistrate în 
străinătate, depuse anterior 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
se soluţionează potrivit 
reglementărilor în vigoare la data 
depunerii cererii. 

Art.II. - Nemodificat.  

48.  Art.III .- Asigurarea suportului 
tehnic necesar actualizării, prin 
mijloace informatice, a registrului 
naţional de evidenţă a persoanelor 
cu datele conţinute de certificatele 
sau extrasele de stare civilă 
eliberate cetăţenilor români de 
autorităţile străine care au fost 
înscrise/transcrise în registrele de 
stare civilă române, se realizează 
eşalonat, de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, după cum 

Art.III. -Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
( Legea nr. 119/1996) 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

urmează: 
a) la nivelul serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, în termen de 2 ani; 
b) la nivelul primăriilor din 
unităţile administrativ-teritoriale 
în care nu funcţionează servicii 
publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor, în termen 
de 3 ani. 

 
 
 

 PREŞEDINTE,            VICEPREŞEDINTE, 
 

                       Daniel BUDA       Mircea DUŞA         
         
  
   SECRETAR,                       SECRETAR, 
 
            Gabriel ANDRONACHE      Mihai Cristian APOSTOLACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar,             Consilier  parlamentar, 
  Nicoleta GRECU              Sofia CHELARU 
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