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Domnule preşedinte,

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 41 al Legii nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, iniţiată de domnul senator 

USR Radu-Mihai Mihail împreună cu un grup de parlamentari USR 

(Bp. 63/2022).

1. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, în sensul reducerii de la 

60 la 10 zile a termenului în care se soluţionează cererile privind 

transcrierea actelor de stare civilă pentru cetăţenii care 

dobândesc/redobândesc cetăţenia română.

II, Observaţii

1. Dispoziţiile în vigoare ale art. 41 alin. (5), alin. (5^) şi alin. (5^) din 

Legea nr. 119/1996 stabilesc un termen de 60 de zile pentru soluţionarea 

cererilor privind transcrierea/înscrierea în registre de stare civilă române a 

certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine.
Procedura transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă 

presupune desfăşurarea de activităţi complexe de către ofiţerul de stare 

civilă constând, pe de o parte, în verificări efectuate în registrele de stare 

civilă (pentru a se stabili dacă mai există un alt act de stare civilă



transcris/înscris sau reconstituit în registrele de stare civilă române - art. 
75 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor 

în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
64/2011), în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (pentru a stabili 
competenţa teritorială), dar şi evidenţele altor instituţii pentru a stabili 

calitatea de cetăţean român a titularului actului de stare civilă (Direcţia 

Generală de Paşapoarte, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie).

2, In ceea ce priveşte alin. (5) şi (50 ale art. 41, precizăm faptul că 

acestea vizează competenţa ofiţerului de stare civilă din cadrul serviciului 

public comunitar local de evidenţă a persoanelor (SPCLEP), respectiv 

primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt 
constituite competent/ă să soluţioneze cererea.

în acest sens, potrivit art. 41 alin. (3) teza a Il-a din Legea nr. 
119/1996, „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
A,

In considerarea prevederilor legale invocate, dosarul constituit se 

transmite spre avizare de către structura de stare civilă de la nivel judeţean 

şi aprobare de către primarul localităţii unde se înregistrează actul 
transcris, astfel încât termenul de 10 zile nu poate fi considerat suficient 

pentru soluţionarea cererii cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale.
Mai mult decât atât, în Expunerea de motive se face referire la 

„documentele făcute pentru persoane care sunt deja cetăţeni români, se 

realizează în termen de 10 zile'' invocându-se în mod eronat, ca situaţie 

similară transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă, prevederile art. 
8 din Legea nr. 119/1996, dispoziţie legală care priveşte obligaţia 

transmiterii unor comunicări de către instituţiile care înregistrează 

modificările intervenite în statutul civil al persoanei la actele de stare civilă 

care o privesc pentru înscrierea menţiunilor pe marginea acestora.
în acest sens, exemplificăm cazul în care ofiţerul de stare civilă 

înregistrează un act ca urmare a transcrierii certificatului/extrasului de 

căsătorie, acesta având obligaţia ca în termen de 10 zile să transmită 

comunicare la primăriile care au în păstrare actele de naştere ale soţilor, 
pentru înscrierea menţiunii privind căsătoria pe marginea acestora.



3. în ceea ce priveşte alin. (5^) al art. 41, reiterăm argumentele 

anterior relevate şi apreciem că reducerea termenului actual prevăzut de 

lege în sarcina personalului consular de la misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare de carieră ale României acreditate în străinătate pentru înscrierea 

certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de 

stare civilă ar crea o sarcină administrativă suplimentară pentru misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare raportat la resursa umană actuală, în 

special pentru acelea care se confruntă cu un număr mare de astfel de 

solicitări.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

Nicolae-Ionel CIUCĂ

PROd RU

Domnului senator Florin-Vasile CÎŢU 

Preşedintele Senatului
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