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STAREA CIVILĂ   
 

 

                         

LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (**republicată**) 

cu privire la actele de stare civilă*) 

 

CONTRAVENȚII 

    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: 

a) deţinerea fără drept a certificatului de stare civilă aparţinând altei persoane; 

b) nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de 

lege; 

c) neasigurarea conservării şi securităţii registrelor şi certificatelor de stare 

civilă, potrivit normelor privind evidenţa şi păstrarea acestora, sau 

netrimiterea la Arhivele Naţionale a registrelor de stare civilă, după trecerea 

termenului legal de păstrare; 

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; 

e) neprezentarea certificatelor/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 evidenţă 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) şi (5^4); (Art. 41 alin. (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 judeţean 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). 



f) omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare 

la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact; 

g) neverificarea de către ofiţerul de stare civilă a realităţii conţinutului 

declaraţiei şi a concordanţei acesteia cu actele de identitate, certificatele de 

stare civilă şi celelalte înscrisuri prezentate; 

h) comunicarea datelor înscrise în actele de stare civilă în alte condiţii decât 

cele prevăzute la art. 70; 

i) neeliberarea de către personalul medico-sanitar competent, în termenele 

legale de declarare a naşterii şi a decesului, a certificatelor medicale 

constatatoare ale acestor fapte; 

j) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă; 

k) oficierea de către deservenţii cultelor a serviciului religios în cazul 

căsătoriilor sau în vederea înhumării sau incinerării fără a li se fi prezentat 

certificatul de căsătorie şi, respectiv, documentul prevăzut la art. 38; 

l) înregistrarea unui act de stare civilă cu încălcarea competenţei teritoriale 

prevăzute de prezenta lege; 

m) efectuarea de răzuiri, ştersături în cuprinsul actelor de stare civilă; 

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; 

o) nerespectarea termenului prevăzut de lege privind sesizarea poliţiei despre 

găsirea unui copil; 

p) înhumarea sau incinerarea cadavrului fără prezentarea documentului 

prevăzut la art. 38; 

q) nerespectarea de către ofiţerul de stare civilă a dispoziţiilor prevăzute la art. 

26 şi 29. 

 

    (2) Contravenţiile prevăzute la lit. a) - c) se sancţionează cu amendă de la 

50 lei la 150 lei, iar cele prevăzute la lit. d) - r), cu amendă de la 100 lei la 200 

lei. 


