
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 

L E G E 
 

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, 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: 
 
- 
 1. 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 viceprimarului, 
secretarului sau altor funcţionari cu competenţă în acest domeniu, 
respectiv, unuia dintre agenţii diplomatici sau unuia dintre 
funcţionarii consulari.” 
  

2. La articolul 11, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul 
cuprins: 
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“(1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate 
de naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai 
acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor 
persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi 
altor persoane împuternicite prin procură specială. În certificatele 
de stare civilă nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă au 
fost înscrise în unele acte de stare civilă. 
……………………………………………………………………… 
 
 (3) Cererea se depune la autoritatea administraţiei publice 
locale care are în păstrare registrul de stare civilă sau a 
domiciliului ori a reşedinţei 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 lipseşte ori actele au fost predate Arhivelor 
Naţionale, autoritatea administraţiei publice locale, care primeşte 
cererea, solicită extras, după caz, de pe actul ce se găseşte în 
păstrarea consiliului judeţean, a Consiliului general al municipiului 
Bucureşti ori 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.” 
 
 3. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 “(1) In cazul adopţiei se va întocmi un nou act de naştere de 
către autoritatea administraţiei publice de la domiciliul adoptatului 
sau în raza căreia se află sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea 
căreia se găseşte adoptatul.” 
 
 4. La articolul 26, alineatul (4) se abrogă. 
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 5. La articolul 42, după alineatul (1) se introduc două noi 
alineate, alin.(2) şi (3) cu următorul cuprins: 
 “(2) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita 
înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile 
diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a 
certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care îi 
privesc, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare 
civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care 
aceştia se află; înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor 
diplomatice sau oficiilor consulare, iar refuzul acestora se 
motivează. 

(3) Autoritatea competentă în materie de evidenţa populaţiei 
repartizează misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale 
României liste cu coduri numerice precalculate, în vederea 
înscrierii lor în actele de naştere întocmite şi în certificatele 
eliberate în baza acestora.” 
 

6. La articolul 43, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul 
cuprins: 
 “(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 a certificatului sau extrasului de stare civilă, să ceară 
transcrierea acestor acte la autoritatea administraţiei publice locale 
în a cărei rază administrativ-teritorială are domiciliul. 

(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 autoritatea administraţiei publice locale în a cărei 
rază administrativ-teritorială au domiciliul, pe baza extrasului de 
pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea Arhivelor 
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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.” 
 

7. Articolul 46 se abrogă. 
 

8. Articolul 63 va avea următorul cuprins: 
 “Art.63.- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către primari, de către persoanele 
împuternicit prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean sau 
prin ordin al prefectului, precum şi de personalul anume desemnat 
din Ministerul Administraţiei şi Internelor.” 
 
 9. Articolul 64 va avea următorul cuprins: 
 “Art.64.- Dispoziţiile cuprinse în acest capitol se 
completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
 “10. In tot cuprinsul legii denumirea „Departamentul pentru 
Administraţia Publică Locală” se înlocuieşte cu denumirea 
„Ministerul Administraţiei şi Internelor”, iar denumirea „Arhivele 
Statului” se înlocuieşte cu denumirea „Arhivele Naţionale”. 
 
 
 Art. II.- 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, 
precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
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Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 
februarie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 
 
 

Doru Ioan Tărăcilă 
 
 
 
 
 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 16 martie 2004,  cu respectarea prevederilor 
articolului 76 alineatul  (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Valer Dorneanu 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bucureşti, 5 aprilie 2004 
Nr. 94 
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