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

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele 
de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, actele de stare civilă se 
întocmesc în interesul statului şi al persoanei. 

În prezent, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale 
României se află un număr mare de cereri referitoare atât la preluarea actelor în 
vederea preschimbării documentelor de călătorie ale persoanelor care şi-au schimbat 
statutul civil ca urmare a căsătoriei, cât şi la eliberarea pentru prima dată a 
paşaportului pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate. 

Cele două categorii de cereri pot fi soluţionate conform dispoziţiilor legale în 
vigoare, respectiv dispoziţiile art.43 alin.(3) din Legea nr.119/1996, numai după 
transcrierea în registrele de stare civilă române ale actelor de stare civilă. 

În această situaţie eliberarea documentelor de călătorie se face după 
parcurgerea unei proceduri complexe, care necesită o perioadă mare de timp şi 
efectuarea unor cheltuieli materiale suplimentare din partea solicitanţilor. 

Singura modalitate actuală de transcriere prevăzută de acelaşi articol, 
presupune obligativitatea, atât pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară cât şi 
pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, de a cere transcrierea acestor 
acte la autorităţile administraţiei publice locale. 

Ca atare, se impune completarea de urgenţă a art.42 din Legea nr.119/1996, 
cu dispoziţii care să prevadă posibilitatea înscrierii în registrele de stare civilă 
române, aflate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale 
României a certificatelor de stare civilă care aparţin cetăţenilor români cu domiciliul 
în străinătate, cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare 
susmenţionate. 

În activitatea de eliberare a  extraselor de pe certificatele de stare civilă, a 
căror completare se face după registrele de stare civilă aflate în păstrarea filialelor 
Arhivelor Naţionale, actuala procedură prevede ca acestea să fie completate în baza 
unui extras pentru uz oficial de pe aceste registre. Filialele judeţene ale Arhivelor 
Naţionale solicită plata unor taxe pentru eliberarea acestor extrase în baza unor 
norme cu caracter intern, de către solicitanţi – oficiile de stare civilă din cadrul 
primăriilor – care, de fapt, sunt singurele abilitate să elibereze certificate de stare 
civilă şi unicele creatoare ale fondului arhivistic, în materie de stare civilă. 
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În scopul urgentării procedurii de obţinere a extraselor de pe actele civile şi 
având în vedere că solicitanţii sunt în cea mai mare parte cetăţeni străini sau cetăţeni 
români cu domiciliul în străinătate, iar plata taxelor consulare aferente procurării 
acestor extrase se face anticipat, se impune eliberarea extraselor de pe certificatele 
de stare civilă, fără plata unor taxe. 

Întrucât prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/1997 cu privire la 
adopţie, cu modificările şi completările ulterioare,  au fost abrogate dispoziţiile 
Capitolului III, „Adopţia”, al Titlului II din Codul familiei şi nu se mai face 
distincţie între adopţia cu efecte depline şi adopţia cu efecte restrânse, nu mai sunt 
oportune dispoziţiile referitoare la instituţia juridică a „adopţiei cu efecte restrânse” 
din Legea nr.119/1996. 

După înfiinţarea Direcţiei generale de evidenţă informatizată a persoanei, 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către primar, de 
către persoanele împuternicite prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean sau 
prin ordin al prefectului, precum şi de către personalul anume desemnat din cadrul 
formaţiunilor aparţinând acestei direcţii. Din acest considerent propunem 
modificarea art.63 din Legea nr.119/1996, în sensul introducerii prevederii ca 
personalul anume desemnat din Ministerul Administraţiei şi Internelor să aibă 
competenţa de a constata şi aplica amenzi. 

Modificările şi completările menţionate se impun în scopul armonizării 
legislaţiei existente, al acoperirii carenţelor legislative, al simplificării şi urgentării 
procedurilor de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă şi al scutirii de taxe, 
atât pentru eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă, a căror completare se 
face după registrele de stare civilă aflate în păstrare la filialele Arhivei Naţionale, cât 
şi de taxa de timbru la introducerea unor acţiuni având ca obiect rectificarea, 
modificarea, completarea sau anularea actelor de stare civilă. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea pentru 
modificarea şi  completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 
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