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ROMANIA

PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
pentru modificarea art. 41 al Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. unic - La legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila republicata in Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu modiflcarile i^i completarile ulterioare, art. 41 se 
modifica dupa cum urmeaza:

Alineatele 5, 5^1, 5^3 se modiflca si vor avea urmatorul cuprins:

„(5). Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civila/extraselor multilingve ale actelor de stare 
civila privind cetatenii rom^ care nu au avut niciodata domiciliul in Romania, cu exceptia celor care 
au redobandit sau carora li s-a acordat cetatenia romana, in temeiul art. 10 §i 11 din Legea cetateniei 
romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cu aprobarea 
primarului sectorului 1 al municipiului Bucure^ti §i cu avizul prealabil al §efului Directiei Publice de 
Evidenta a Persoanelor §i Stare Civila a Sectorului 1 al Municipiului Bucure§ti, in termen de 10 zile 
de la data depunerii cererii de transcriere.”

„(5'^1). Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civil^extraselor multilingve ale actelor de stare 
civila privind cetatenii care au redobandit sau carora li s-a acordat cetatenia rom^a in temeiul art. 10 
si 11 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, si care nu au avut 
niciodata domiciliul in Rom^a se face in termen de 10 zile de la depunerea cererii, dupa cum 
urmeaza:
a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucure§ti §i cu avizul prealabil al §efilor 
serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucure§ti;
b) cu aprobarea primarilor municipiilor refedinta de judet §i cu avizul prealabil al §efilor serviciilor 
publice comunitare judefene de evidenta a persoanelor.”

,,(5^3). Inscrierea certificatelor/extraselor de stare civila/ extraselor multilingve ale actelor de stare 
civila privind cetafenii care au redobmdit sau c^ora li s-a acordat cetafenia romma se face in termen 
de 10 zile de la depunerea cererii, cu aprobarea §efilor misiunilor diplomatice ori ai oficiilor
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consulare, in cazul in care actele sau faptele de stare civila s-au produs s-au inregistrat in prealabil 
la autoritatea din statul in care acestea s-au produs, iar statul in care s-au produs s-au inregistrat 
actele sau faptele de stare civila se afla in circumscriptia misiunii diplomatice ori al oficiului consular 
al Romaniei.”

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art, 75 si ale - 

art 76 alin, (2) din Constitutia Romdniei, republicatd.
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