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  Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
              

     Vă înaintăm alăturat Raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români,  trimis Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PLx 451/2016  din 17  octombrie 2016. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 
 

VICEPREŞEDINTE,   PREȘEDINTE, 
                         Ion CĂLIN      Eugen NICOLICEA   
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COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 
Bucureşti, 22 noiembrie 2017 

 4c-11/1135/2016 
            

PLx. 451/2016           
    

RAPORT  COMUN 
asupra  proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu  

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, trimis cu adresa nr. PLx 451/2016 din 17 

octombrie 2016. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 10 octombrie 2016. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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Consiliului Legislativ  a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.618 din 29 iunie 2016. 

Comisia pentru sănătate și familie a avizat favorabil, conform avizului nr.4c-8/365 din 25 octombrie 2016. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil, conform avizului nr.4c-

5/828 din 26 octombrie 2016. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.119/1996, precum şi a Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, în vederea simplificării 

procedurilor privind întocmirea actului de naştere, astfel încât statul român să nu mai înregistreze situaţii de nedeclarare a naşterii 

copilului. În acest sens, se propune stabilirea a două modalităţi de înregistrare a naşterii, în funcţie de termenul în care aceasta se 

realizează. Astfel, ca regulă generală, înregistrarea evenimentului la starea civilă se va realiza în termen de 30 de zile de la data naşterii 

copilului (faţă de 15 zile cât prevede textul în vigoare). Ca situaţie de excepţie, înregistrarea naşterii se va putea realiza şi după 30 de 

zile, însă doar prin parcurgerea anumitor proceduri administrative. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 

lege în ședințe separate. 

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 membri. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de invitat domnul Florin Baba - director în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne.  

La lucrările Comisiei juridice de disciplină și imunități au fost prezenţi deputații comisiei, conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de invitați, domnul Cătălin Giulescu, împuternicit director al Direcției de 

Evidență a Persoanelor și Administrare a Bazei de Date și doamna Carmen Sîrb, împuternicit director adjunct. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au  hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de 

stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu amendamente admise redate în anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  

 
 
 
                 VICEPREŞEDINTE,     PREȘEDINTE,  
                Ion CĂLIN             Eugen NICOLICEA 

 
 
 
 

             SECRETAR,          SECRETAR,    
          Angelica FĂDOR    Alina Elena TĂNĂSESCU 
 
 
 
 
 Sef serviciu, Sofia Chelaru 
 Consilier parlamentar, Nicoleta Toma              Consilier parlamentar, Paul Șerban   
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ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE   

Nr. 
crt. 

Text initial Text Senat Amendament 
Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

Motivare 

1.  Titlul legii 
Lege  

privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2016 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 

normative privind actele de 
stare civilă şi actele de 

identitate ale cetăţenilor 
români 

 

Nemodificat  

2.   Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.33  din 28 iunie 
2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative privind actele de 
stare civilă şi actele de 
identitate ale cetăţenilor 
români, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.488 din 30 iunie 2016. 

 Art.I. - Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.33  din 
28 iunie 2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
privind actele de stare civilă şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.488 din 30 
iunie 2016, cu următoarele 
modificări și completări: 

 

 

3. Titlul ordonanței 
Ordonanța de urgență Guvernului 
pentru modificarea şi completarea 

 Nemodificat   
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unor acte normative privind actele 
de stare civilă şi actele de identitate 

ale cetăţenilor români 
 

4. Art. I - Legea nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
1.Articolul 14 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 14 
Întocmirea actului de naştere se face 
de personalul cu atribuţii de stare 
civilă din cadrul serviciului public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau din cadrul primăriei 
unităţii administrativ-teritoriale în a 
cărei rază s-a produs evenimentul ori, 
după caz, de către şeful misiunii 
diplomatice sau al oficiului consular 
de carieră." 
2.După articolul 14 se introduc trei 
noi articole, articolele 141-143, cu 
următorul cuprins: 
"Art. 141 
(1) Declararea naşterii se face în 
termen de 30 de zile pentru copilul 
născut viu şi în termen de 3 zile 
pentru copilul născut mort. Termenele 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://idrept.ro/00148250.htm
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se socotesc de la data naşterii, în cazul 
în care copilul născut viu a decedat 
înăuntrul termenului de 30 de zile, 
declararea naşterii se face în termen 
de 24 de ore de la data decesului. 
Pentru copilul născut mort se 
întocmeşte numai actul de naştere. 
(2) Întocmirea actului de naştere se 
face pe baza declaraţiei verbale a 
persoanelor prevăzute la art. 16, a 
actului de identitate al mamei şi al 
declarantului, a certificatului medical 
constatator al naşterii şi, după caz, a 
certificatului de căsătorie al părinţilor. 
(3) Întocmirea actului de naştere al 
copilului, în lipsa actului de identitate 
al mamei, se face pe baza celorlalte 
documente prevăzute la alin. (2), a 
documentului întocmit de 
reprezentantul poliţiei cu ocazia 
verificărilor efectuate la solicitarea 
unităţii sanitare în care a avut loc 
naşterea, cu privire la datele de 
identificare a mamei, şi a verificărilor 
în registrele de stare civilă sau în 
Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor. 
(4) Întocmirea actului de naştere al 
copilului, în cazul în care naşterea 
mamei nu este înregistrată, se face pe 
baza declaraţiei scrise a persoanelor 
prevăzute la art. 16, unui proces-
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verbal privind identitatea declarată de 
mamă, semnat de reprezentantul 
direcţiei generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului, de 
reprezentantul poliţiei şi de cel al 
unităţii sanitare, a certificatului 
medical constatator al naşterii şi a 
actului de identitate al declarantului. 
În acest caz, numele de familie şt 
prenumele copilului se stabilesc prin 
dispoziţie emisă în termen de 5 zile de 
la data solicitării de către primarul 
unităţii administrativ-teritoriale unde 
se înregistrează naşterea. 
(5) Dacă declaraţia priveşte un copil 
din afara căsătoriei, iar recunoaşterea 
paternităţii are loc în momentul 
declarării naşterii, datele privind tatăl 
copilului se înscriu în rubricile 
corespunzătoare din cuprinsul actului 
de naştere ce se întocmeşte. 
 
 
 
Art. 142 
(1) După împlinirea termenului de 30 
de zile, prevăzut la art. 141 alin. (1), 
întocmirea actului de naştere se face 
ia cererea scrisă a declarantului, cu 
aprobarea primarului unităţii 
administrativ-teritoriale în a cărei rază 
s-a produs evenimentul, cu avizul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La articolul I, alineatele (1) și 
(2) ale articolului 142 se modifică 
și vor avea următorul cuprins: 
 
(1) După împlinirea termenului de 
30 de zile, prevăzut la art. 141 alin. 
(1), întocmirea actului de naştere se 
face la cererea scrisă a declarantului 
cu aprobarea primarului unității 
administrativ – teritoriale în a cărei 
rază s-a produs evenimentul, cu 
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conform al serviciului public 
comunitar judeţean de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, al Direcţiei 
Generale de Evidenţă a Persoanelor a 
Municipiului Bucureşti. înregistrarea 
naşterii se realizează în termen de 90 
de zile de la data solicitării. 
 
 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), 
întocmirea actului de naştere se face 
pe baza documentelor prevăzute la 
art. 141 alin. (2) sau (3), a expertizei 
medico-legale cu privire la data 
naşterii, în format an, lună, zi, şi 
sexul persoanei, dacă nu există 
certificat medical constatator al 
naşterii, precum şi a verificărilor 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avizul conform al serviciului public 
comunitar județean de evidență a 
persoanelor sau, după caz, al 
Direcției Generale de Evidență a 
Persoanelor a Municipiului 
București. Înregistrarea nașterii se 
realizează în termen de 90 de zile de 
la data solicitării.  
 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), 
întocmirea actului de naştere se face 
pe baza documentelor prevăzute la 
art. 141 alin. (2) sau (3), precum şi a 
verificărilor stabilite prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
Autor:Dep. PSD 
 
 
2. La Art. I, după alin. (2) al art. 
142 se introduc trei noi alineate, 
alin. (21) – (23), cu următorul 
cuprins: 
   (21) Dacă nu există certificat 
medical constatator al nașterii, actul 
de naștere se întocmește pe baza 
celorlalte documente prevăzute la 
art. 141 alin. (2) sau (3), a expertizei 
medico –legale cu privire la data 
nașterii, în format an, lună, zi și 
sexul persoanei, și a declarației de 
recunoaștere a mamei potrivit art. 
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(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se 
aplică în mod corespunzător şi în 
cazul în care naşterea unui cetăţean 
român s-a produs în străinătate şi nu a 
fost declarată ori a fost înregistrată cu 
date nereale privind identitatea 
părinţilor, iar declararea naşterii sau 
înregistrarea naşterii se face în ţară. 
(4) Pentru situaţia prevăzută la alin. 
(3), actul de naştere se întocmeşte de 

408 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
    (22) În lipsa declarației de 
recunoaștere a mamei, actul de 
naștere se întocmește fără a se 
completa rubricile referitoare la 
părinți. În acest caz, numele de 
familie și prenumele se stabilesc 
prin dispoziție emisă în termen de 5 
zile de la data solicitării de către 
primarul unității administrativ – 
teritoriale unde se înregistrează 
nașterea. 
(23) Expertiza medico – legală 
prevăzută la alin. (21) se efectuează 
în mod gratuit. 
 
Autor:Dep. PSD 

 
 

Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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personalul cu atribuţii de stare civilă 
din cadrul serviciului public 
comunitar local de evidenţă a 
persoanelor sau din cadrul primăriei 
unităţii administrativ-teritoriale pe a 
cărei rază se află domiciliul părinţilor, 
după ce Ministerul Afacerilor Interne 
verifică, prin intermediul Ministerului 
Afacerilor Externe, dacă naşterea nu a 
fost înregistrată în străinătate. 
Art. 143 
În situaţia în care declarantul este 
cetăţean străin, necunoscător al limbii 
române ori persoană cu handicap 
auditiv sau surdocecitate, la 
depunerea documentelor necesare 
înregistrării naşterii se va folosi 
interpret autorizat sau, după caz, 
interpret autorizat al limbajului 
mimico-gestual şi al limbajului 
specific persoanelor cu surdocecitate, 
încheindu-se în acest sens un proces-
verbal." 
3.Articolul 16 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 16 
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, asistentului social sau, după 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă 
socială din unitatea sanitară în care a 
avut loc naşterea sau oricărei persoane 
care a luat cunoştinţă despre naşterea 
copilului." 
4.Articolul 17 se abrogă. 
5.Articolul 18 se abrogă. 
6.După articolul 21 se introduc 
două noi articole, articolele 211 şi 
212, cu următorul cuprins: 
"Art. 211 
(1) În scopul protejării dreptului la 
identitate al copilului, identificării 
mamei neînregistrate şi clarificării 
stării civile a acesteia, precum şi 
pentru eliminarea riscului substituirii 
de persoane, în situaţia prevăzută la 
art. 141 alin. (4), se colectează 
imaginea facială şi imaginea 
impresiunilor papilare a două degete 
ale mamei. 
(2) Imaginile colectate potrivit alin. 
(1) se utilizează exclusiv cu ocazia 
procedurii de înregistrare a naşterii 
mamei, pentru compararea cu 
imaginile colectate de la persoana 
care se prezintă pentru înregistrarea 
naşterii. 
(3) Imaginile colectate potrivit alin. 
(1) se stochează în Sistemul naţional 
informatic de evidenţă a persoanelor 
şi se şterg prin procedură automată 

 
 
 
 
 

Nemodificat 
Nemodificat 
Nemodificat 
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imediat după emiterea actului de 
identitate al mamei. 
(4) Procedurile de colectare şi de 
ştergere a imaginilor prevăzute la alin. 
(1) se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 
Art. 212 
Odată cu iniţierea procedurii 
prevăzute la art. 211, serviciul public 
de asistenţă socială de la domiciliul 
declarat al mamei este obligat să 
efectueze demersurile necesare pentru 
înregistrarea naşterii şi să urmărească 
obţinerea unui act de identitate de 
către aceasta." 
7.Articolul 30 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 30 
La încheierea căsătoriei între cetăţeni 
străini sau între aceştia şi cetăţeni 
români, dacă nu cunosc limba 
română, precum şi în cazul în care 
unul sau ambii viitori soţi au handicap 
auditiv sau surdocecitate, se va folosi 
interpret autorizat sau, după caz, 
interpret autorizat al limbajului 
mimico-gestual şi al limbajului 
specific persoanelor cu surdocecitate, 
încheindu-se în acest sens un proces-
verbal." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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5.  
 
 
 
 
 
Art.41. 
(5) Transcrierea certificatelor şi a 
extraselor de stare civilă privind 
cetăţenii români care nu au avut 
niciodată domiciliul în România, cu 
excepţia celor care au redobândit 
cetăţenia română, 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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(51) Transcrierea certificatelor şi a 
extraselor de stare civilă privind 

 3. La articolul I, după punctul 7 se 
introduc cinci noi puncte, punctele 
8 - 12, cu următorul cuprins: 
8. La articolul 41, alineatele (5) și 
(51)se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
(5)Transcrierea 
certificatelor/extraselor de stare 
civilă/extraselor multilingve ale 
actelor de stare civilă privind 
cetăţenii români care nu au avut 
niciodată domiciliul în România, cu 
excepţia celor care au redobândit 
sau cărora li s-a acordat cetăţenia 
română, în temeiul art. 10 și art. 
11 din Legea nr. 21/1991 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 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.  
 
Autor:Dep. PSD 
 
(51) Transcrierea 
certificatelor/extraselor de stare 
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cetăţenii care au redobândit cetăţenia 
română şi care nu au avut niciodată 
domiciliul în România se face în 
termen de 60 de zile de la depunerea 
cererii, după cum urmează: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 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 cazul celor care 
au depus cererea de 
redobândire la sediul 
Autorităţii Naţionale pentru 
Cetăţenie din Municipiul 
Bucureşti; 
    

 b) cu aprobarea primarilor 
municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu 
avizul prealabil al serviciilor 

civilă/extraselor multilingve ale 
actelor de stare civilă privind 
cetăţenii care au redobândit sau 
cărora li s-a acordat cetăţenia 
română în temeiul art. 10 și art. 
11 din Legea nr. 21/1991, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, şi care nu 
au avut niciodată domiciliul în 
România se face în termen de 60 de 
zile de la depunerea cererii, după 
cum urmează: 
    
Autor:Dep. PSD 
 
 a) cu aprobarea primarilor 
sectoarelor municipiului Bucureşti 
şi cu avizul prealabil al şefilor 
serviciilor publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor 
ale sectoarelor Municipiului 
Bucureşti; 
 
 
 
 
 
 
 
   b) cu aprobarea primarilor 
municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu 
avizul prealabil al şefilor serviciilor 



 16

publice judeţene de evidenţă a 
persoanelor, în cazul celor care au 
depus cererea de redobândire la 
birourile teritoriale ale Autorităţii 
Naţionale pentru Cetăţenie; 

 
    c) cu aprobarea şi cu avizul 
autorităţilor publice locale prevăzute 
la lit. a) sau b), în cazul celor care au 
depus jurământul de credinţă la 
misiunile diplomatice sau oficiile 
consulare ale României acreditate în 
străinătate. 
 
(Legea 119/1996) 

publice comunitare judeţene de 
evidenţă a persoanelor. 
 
 
Autor:Dep. PSD 
 
Nemodificat 

6.   4. La articolul 41, după alineatul 
(51) se introduc trei noi alineate, 
alineatele (52 - (54), cu următorul 
cuprins: 
    (52) -  Persoanele care au 
redobândit sau cărora li s-a acordat 
cetăţenia română şi care au avut 
domiciliul în România, depun 
cererea de transcriere a 
certificatelor/extraselor de stare 
civilă/extraselor multilingve ale 
actelor de stare civilă, la Serviciul 
public comunitar local de evidență a 
persoanelor/primăria unităţii 
administrativ-teritoriale pe raza 
căruia/căreia se află: 
a) ultimul loc de domiciliu avut în 
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ţară, înainte de pierderea 
cetăţeniei române; 

b) adresa imobilului în care a locuit 
înainte de dobandirea cetăţeniei 
române, înscrisă în documentul 
eliberat de structura pentru 
imigrări.   

    (53) - Înscrierea certificatelor/ 
extraselor de stare civilă/extraselor 
multilingve ale actelor de stare 
civilă privind cetăţenii care au 
redobândit sau cărora li s-a acordat 
cetăţenia română, se face în termen 
de 60 de zile de la depunerea 
cererii, cu aprobarea şefilor 
misiunilor diplomatice sau ai 
oficiilor consulare, în cazul în care 
actele sau faptele de stare civilă s-au 
produs şi s-au înregistrat în prealabil 
la autoritatea din statul în care 
acestea s-au produs, iar statul în 
care s-au produs şi s-au înregistrat  
actele sau faptele de stare civilă se 
află în circumscripţia misiunii 
diplomatice sau al oficiului consular 
al României. 
    (54)-  În situaţiile prevăzute la 
alin. (51) - (53) cererea de 
transcriere/ 
înscriere a certificatelor/extraselor 
de stare civilă/extraselor multilingve 
ale actelor de stare civilă se depune, 
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personal, de către titulari sau 
reprezentanţii legali ai acestora, în 
termen de 90 de zile de la data 
depunerii jurământului de credinţă 
faţă de România. Pentru minori 
cererea de transcriere/înscriere 
poate fi depusă, de către unul dintre 
părinţi sau, după caz, de 
reprezentantul lor legal, iar cei care 
au împlinit vârsta de 14 ani pot 
solicita şi personal. 
 
Autori: Dumitru Chirita - deputat 
PSD  și Virza Mihaita - deputat 
PSD 
 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. La articolul 41, după alineatul 
(61) se introduc două noi alineate, 
alineatele (62) și (63), cu următorul 
cuprins: 

 
(62)  Certificatele de 
naștere/extrasele de naștere/ 
extrasele multilingve ale actelor de 
naștere emise de autoritățile străine, 
prin care s-a stabilit o altă filiație 
decât cea prevăzută de legea 
română, se transcriu/înscriu în 
registrele de stare civilă cu aplicarea 
dispozițiilor art.414 alin.(1) și 
art.449 din Legea 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu 
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 modificările ulterioare. 
 
(63) In cazurile prevăzute la 
alin.(62), la rubrica mențiuni din 
actul și certificatul de naștere se 
înscrie: 
    a) în actul de naștere: ”Act 
transcris/înscris în conformitate cu 
dispozițiile art.414 alin.(1) și art.449 
din Legea nr.287/2009 privind 
Codul Civil, republicată, cu 
modificările ulterioare”; 
    b) în certificatul de naștere: ”Act 
transcris/înscris în conformitate cu 
dispozițiile art.414 alin.(1) și art.449 
din Legea nr.287/2009 privind 
Codul Civil, republicată, cu 
modificările ulterioare. Certificatul 
este valabil doi ani de la data 
eliberării”.  
 
Autor:Dep. PSD 
 

8. Art. 63 
    (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: 
.....................................................     
    e) neprezentarea certificatelor de 

 6. La articolul 63, litera e) a 
alineatului (1) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
e) neprezentarea certificatelor/ 
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stare civilă sau a extraselor eliberate 
de autorităţile străine ofiţerului de 
stare civilă de la locul de domiciliu, 
pentru transcriere în registrele de stare 
civilă române, în termenul prevăzut la 
art. 41 alin. (2); 

extraselor de stare 
civilă/extraselor multilingve ale 
actelor de stare civilă eliberate de 
autorităţile străine ofiţerului de stare 
civilă din cadrul Serviciului 
public comunitar local de 
evidență a persoanelor/primăriei 
unităţii administrativ-
teritoriale/misiunii diplomatice 
sau al oficiului consular al 
României competent, pentru 
transcrierea/înscrierea în registrele 
de stare civilă române, în termenele 
prevăzute la art. 41 alin. (3) și 
(54); 
 
Autori: Dumitru Chirita - deputat 
PSD  și Virza Mihaita - deputat 
PSD 
 

9. Art. 76 - Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 
2B şi 2C fac parte integrantă din 
prezenta lege. 
 (Legea nr.119/1996) 

 7. La articolul 76, după alineatul 
(1), se introduce un nou alineat, 
alineatul (2), cu următorul 
cuprins: 
     (2) Registrele de stare civilă 
aflate în uz, precum și cele aflate 
în stoc vor fi folosite până la 
epuizare.  
 
Autor: Simona Bucura-Oprescu - 
deputat PSD 
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10. Art. II - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor 
români] republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 719 
din 12 octombrie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
1.La articolul 20, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(2) Termenul de valabilitate a cărţii 
de identitate provizorie este de un an."
2.La articolul 22, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(2) Actul de identitate al persoanei 
fizice internate într-un centru educativ 
se păstrează pe durata internării de 
către administraţia acestei instituţii." 
3.La articolul 22, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu următorul cuprins: 
"(4) Cererea de eliberare a unui nou 
act de identitate, solicitat potrivit 
dispoziţiilor art. 19 alin. (1) de către 
persoana internată într-o instituţie 
sanitară, se primeşte şi se soluţionează 
în condiţiile alin. (3)." 
 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://idrept.ro/00143247.htm
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4.La articolul 34, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
"Art. 34 
(1) Pentru persoanele fizice care nu 
posedă act de identitate şi sunt 
internate sau primite spre îngrijire ori 
găzduire instituţii de ocrotire/centre 
de servicii sociale sau în centre 
educative se eliberează acte de 
identitate în care se înscrie"domiciliul 
sau reşedinţa la adresa instituţiei sau 
centrului respectiv. În acest caz, în 
vederea eliberării actului de 
identitate, dovada adresei de 
domiciliu sau reşedinţă se face cu 
declaraţia scrisă a conducătorului 
instituţiei sau centrului ori a 
persoanei abilitate de acesta." 
 

8. La articolul II punctul 4, 
alineatul (1) al articolului 34 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
Art. 34. - (1)  Pentru persoanele 
fizice care nu posedă act de 
identitate și sunt internate sau 
primite spre îngrijire ori găzduire în 
instituții de ocrotire/centre de 
servicii sociale sau în centre 
educative se eliberează acte de 
identitate în care se înscrie 
domiciliul sau reședință la adresa 
instituției sau centrului respectiv 
 
Autor:Dep. PSD 
 

11.   9. La art. II, după pct. 4 se 
introduce pct. 5 cu următorul 
cuprins: 
5.La articolul 34, după alineatul (1) 
se introduce alin. (11), cu următorul 
cuprins:  
(11) Dovada adresei de domiciliu 
sau de reședință se face cu 
declarația scrisă a conducătorului 
instituției sau centrului ori a 
persoanei abilitate de acesta, 
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pentru situațiile în care aceste 
instituții se află în administrarea 
autorităților administrației 
publice locale. Pentru celelalte 
situații, dovada adresei de 
domiciliu sau de reședință se face 
în conformitate cu dispozițiile art. 
28 alin. (1).  
 
Autor:Dep. PSD 

 
12. Art. III - Cererile privind 

înregistrarea tardivă a naşterii, depuse 
la instanţele de judecată până la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se soluţionează 
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 
la data depunerii acestora. 
 

 Nemodificat  

13. Art. IV - Dispoziţiile art. 141 alin. (3) 
şi (4) din Legea nr. 119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum a 
fost modificată şi completată prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, se 
aplică numai în situaţia copiilor 
născuţi după data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 

 Nemodificat  

14. Art. V- În termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 

 Nemodificat  

http://idrept.ro/00148250.htm
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ordonanţe de urgenţă, Guvernul va 
modifica şi/sau completa în 
consecinţă Hotărârea Guvernului 
nr. 64/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei cu privire la aplicarea 
unitară a dispoziţiilor în materie de 
stare civilă. 
 

15. _____________ _______________  Art.II - Anexele nr.1A și 
nr.2A din Legea nr.119/1996 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, ParteaI, nr743 din 2 
noiembrie 2009, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
și se înlocuiesc cu anexele nr.1 și 
nr.2 la prezenta lege. 
 
Autor: Simona Bucura Oprescu - 
deputat PSD 
 

 

  

 

http://idrept.ro/00138552.htm


Anexa nr.1 (Anexa nr.1A la legea nr.119/1996) 

 

 



Anexa nr.2 (Anexa nr.2A la legea nr.119/1996) 
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