
 

 

 

 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea  

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

 

 

 

       Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

ART. I – Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicatã în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificările, se modifică şi se completează 

dupã cum urmează: 

 

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

„Art. 2  (1) Actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în 

două exemplare, ambele originale, şi se completează manual, cu cerneală specială de culoare neagră. 

       (2) De la data asigurării infrastructurii informatice necesare, exemplarul I al  actelor de stare 

civilă, precum şi menţiunile ulterioare vor fi întocmite în format electronic.” 

 

2. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 16  (1) În cazul prevăzut la art. 10, starea civilă se poate dovedi prin orice mijloace de 

probă în faţa instanţei judecătoreşti, conform dispoziţiilor art. 103 din Codul civil. 

       (2) Dispoziţiile alin. (1) cu privire la dovada stării civile sunt aplicabile şi în cazul în care se 

solicită serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau ofiţerului de stare civilă 

din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente, reconstituirea sau întocmirea 

ulterioară  a actelor de stare civilă.” 

 

3. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 18 (1) Numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc potrivit Codului Civil. 

(2) Ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a nu înregistra prenume formate din cuvinte 

indecente, ridicole ori altele asemenea, de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri sau 

interesele copilului, după caz, părinţii putând opta pentru un prenume corespunzător.  

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

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 lipsa acordului părinţilor, instanţa de tutelă 

hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă, serviciului public comunitar local de 

evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii 

administrativ-teritoriale unde s-a produs evenimentul în vederea întocmirii actului de naştere. ” 

 

4. Alineatul (2) al articolului 21 se modifică şi 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. Judecarea cererii are loc potrivit dispoziţiilor privind 

procedura necontencioasă. În vederea soluţionării, instanţa solicită serviciului public comunitar de 

evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ - teritorială are domiciliul persoana interesată 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.” 



 

5. Alineatul (3) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„(3) Întocmirea actului de naştere se face pe baza procesului verbal prevăzut la alin. (1), a 

certificatului medical constatator al naşterii, a autorizării instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie 

a fost găsit copilul, a răspunsului poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea 

mamei, a dispoziţiei de stabilire a numelui şi prenumelui copilului şi a declaraţiei de înregistrare a 

naşterii.” 

 

6. Alineatul (2) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„(2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, pentru motive temeinice, cu aprobarea 

primarului.” 

 

7. După alineatul (2) al articolului 27 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu 

următorul cuprins: 

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), căsătoria poate fi încheiată la serviciul public 

comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază 

teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului unităţii administrativ 

teritoriale unde se încheie căsătoria.   

 (4) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor ori primăria unde urmează să se 

încheie căsătoria va înştiinţa, de îndată, primăria de domiciliu sau de reşedinţă a viitorilor soţi, în 

vederea publicării declaraţiei de căsătorie.” 

 

8.Articolul 28 se modifică şi 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. În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există nici un 

impediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul 

căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales.  

(2) Pentru motive temeinice, dacă unul dintre viitorii soţi, se află în imposibilitatea de a se 

deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al 

primăriei competente, declaraţia de căsătorie se poate face şi în afara sediului acestuia/acesteia.     

(3) 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: 

a) autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere 

încuviinţarea 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 instanţei 

de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul pentru încheierea căsătoriei, în cazul 

existenţei unor impedimente legate de vârsta matrimonială, cu respectarea prevederilor Codului 

civil. 

(4) Dacă unul dintre viitorii soţi, părinţii sau tutorele  nu se află în unitatea administrativ-

teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, ei pot face declaraţia de căsătorie, respectiv pot 

depune dovada încuviinţării prevăzute la alin. (3) lit. b), la serviciul public comunitar local de 

evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale unde au domiciliul 

sau reşedinţa, 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.” 

 

9.Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 



„Art. 29  Ofiţerul de stare civilă dispune publicarea declaraţiei de căsătorie, în ziua primirii 

acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar 

local de evidenţă a persoanelor sau al primăriei unde urmează să se încheie căsătoria, precum şi pe 

pagina de internet a acestuia/acesteia. După  caz, declaraţia de căsătorie se afişează şi la sediul 

serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau al primăriei unde celălalt soţ îşi are 

domiciliul sau reşedinţa.” 

 

10. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 30 (1) Căsătoria se încheie în termen de 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, 

termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei. 

 (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).  

(3) Pentru motive temeinice, cu aprobarea primarului, căsătoria se poate încheia şi după 

expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dar fără depăşirea termenului de valabilitate a 

certificatelor medicale privind starea sănătăţii. 

(4) Dacă de la data depunerii declaraţiei de căsătorie au trecut 30 de zile şi căsătoria nu a fost 

încheiată, ori dacă viitorii soţi doresc să modifice declaraţia iniţială, aceştia vor face o nouă 

declaraţie de căsătorie. Dispoziţiile art. 29 şi 30 alin. (1) – (3) se aplică în mod corespunzător.” 

 

11.  Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 31  În cazul în care constată că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru 

încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă nu încheie căsătoria şi consemnează refuzul într-un 

proces-verbal. Dispoziţiile art. 10 se aplică în mod corespunzător.” 

 

12.  Alineatul (1) al articolului 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Ofiţerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetăţeni străini sau între aceştia şi 

cetăţeni români numai dacă, pe lângă actele prevăzute la art. 28, viitorii soţi cetăţeni străini prezintă 

dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din 

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

căsătoriei.” 

 

13.  Alineatul (2) al articolului 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului şi documentul cu care se 

face dovada identităţii celui decedat.” 

 

14.  Alineatul (4) al articolului 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, 

alin. (2), întocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.” 

 

15.  Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 39 (1) Documentul cu care se face dovada identităţii persoanei decedate se reţine de către 

ofiţerul de stare civilă şi se înaintează, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor la care 

este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul 

domiciliu, în termen de 10 zile de la data înregistrării decesului.  

(2) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta documentul prevăzut la alin. (1), precizează 

în scris motivul neprezentării acestuia şi datele de stare civilă ale decedatului. Declaraţia se 

înaintează autorităţii prevăzute la alin. (1).” 

 

16.  Formula introductivă a articolului 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: 



„Art. 42  Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de 

moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, de către serviciul public 

comunitar local de evidenţă a persoanelor sau ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii 

administrativ-teritoriale de la:” 

 

17.  Alineatul (2) al articolului 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „(2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României trimit, prin Ministerul 

Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civilă, pe măsura completării 

lor, la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-a întocmit actul. Al doilea exemplar al 

actelor din registrele de stare civilă se trimite, în termen de 30 de zile de la data când toate actele au 

fost completate, la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bucureşti.” 

 

18.  Alineatul (5) al articolului 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „(5) 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 cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă  

a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de 

transcriere. 

 

19.  După alineatul (6) al articolului 44 se introduce un alineat nou, alineatul (7), cu 

următorul cuprins: 

 „(7) Este interzisă transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă emise de autorităţile 

străine privind căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.” 

 

20.  La articolul 46, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„c) căsătorie, desfacerea căsătoriei prin hotărâre judecătorească definitivă sau prin certificat de 

divorţ, încetarea sau anularea căsătoriei;” 

 

21.  Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 50 Anularea, desfacerea sau constatarea nulităţii adopţiei, dispusă prin hotărâre 

judecătorească definitivă, se înscrie, prin menţiune, pe actul de naştere iniţial şi, după caz, pe cel 

întocmit în urma adopţiei, pe actul de căsătorie şi pe actele de naştere ale copiilor minori ai celui 

adoptat, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Menţiunea se înscrie, din oficiu sau la 

cererea persoanei interesate, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive.” 

 

22.  Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 51 Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre 

soţi, anularea sau desfacerea căsătoriei se înscriu prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de 

naştere ale foştilor soţi. Menţiunea se înscrie, din oficiu, pe baza comunicării primite de la ofiţerul 

stării civile care a întocmit actul de deces, a hotărârii judecătoreşti definitive, a certificatului de 

divorţ transmis de ofiţerul de stare civilă sau de notarul public ori la cererea persoanei interesate.” 

 

23.  Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 56  Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă: 

a) întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă sau refuzată, deşi au fost depuse actele 

necesare întocmirii acestuia; 

b) întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, deşi a fost luat consimţământul 

soţilor de către ofiţerul de stare civilă.” 

 



24.  După alineatul (3) al articolului 60 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 

următorul cuprins: 

„(4) Hotărârea judecătorească prevăzută la alin. (1), precum şi înregistrarea făcută în temeiul 

acesteia sunt opozabile oricărei alte persoane, atâta timp cât printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit 

contrariul.” 

 

25.  După alineatul (2) al articolului 61 se introduce un nou alineat, alineatul (2
1
), cu 

următorul cuprins: 

„(2
1
) Dispoziţia prevăzută la alin. (1), precum şi înregistrarea făcută în baza acesteia, sunt 

opozabile oricărei persoane până la proba contrară.” 

 

26.  La alineatul (1) al articolului 66, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„n) netransmiterea comunicărilor cu privire la înregistrarea naşterii cetăţenilor români cu 

domiciliul în România, ori a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, a actelor de 

identitate ale persoanelor decedate, serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

competente;” 

 

27.  Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 69  (1) La întocmirea actului de naştere, precum şi a celorlalte acte de stare civilă, numele 

de familie şi prenumele titularului se scriu în limba maternă folosindu-se alfabetul latin. 

(2) Numele sau prenumele formate din două sau mai multe cuvinte nu se despart prin cratimă.” 

 

28.  Alineatul (1) al articolului 75 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi ofiţerii de stare civilă din 

cadrul primăriilor întocmesc buletine statistice de naştere, de căsătorie, de divorţ şi de deces, iar 

judecătoriile, buletine statistice de divorţ.” 

 

Art. II  Odată cu asigurarea suportului tehnic necesar informatizării activităţii de stare civilă, vor 

fi furnizate servicii electronice privind informaţii şi documente cetăţenilor ale căror acte şi fapte de 

stare civilă au fost înregistrate în România. 

 

Art. III  În cuprinsul Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, 

următoarele denumiri/sintagme se înlocuiesc astfel: 

a) Codul familiei cu Codul civil; 

b) Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti cu Ministerul Justiţiei. 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 

ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.  
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