
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 
 

L E G E 
 
 

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 
 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 
 
Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 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 şi completări: 

 
 
 

1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 142 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(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.” 
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2. La articolul I punctul 2, după alineatul (2) al articolului 
142 se introduc trei noi alineate, alin. (21) – (23), cu următorul 
cuprins: 

„(21) Dacă nu există certificat medical constatator al naşterii, 
actul de naştere se întocmeşte pe baza celorlalte documente 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, şi a declaraţiei de 
recunoaştere a mamei potrivit art. 408 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 

(22) În lipsa declaraţiei de recunoaştere a mamei, actul de 
naştere se întocmeşte fără a se completa rubricile referitoare la părinţi. În 
acest caz, numele de familie şi prenumele se stabilesc prin dispoziţie 
emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unităţii 
administrativ–teritoriale unde se înregistrează naşterea. 

(23) Expertiza medico-legală prevăzută la alin. (21) se efectuează în 
mod gratuit.” 
 
 

3. La articolul I, după punctul 7 se introduc cinci noi 
puncte, punctele 8 – 12, cu următorul cuprins: 

„8. La articolul 41, alineatele (5) şi (51) se modifică şi 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 şi 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 
republicată, cu modificările şi 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.  

(51) Transcrierea 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 în temeiul 
art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi 
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: 
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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 publice comunitare judeţene de 
evidenţă a persoanelor.» 
 
 

9. 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 evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale pe 
raza căruia/căreia se află: 

a) ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea 
cetăţeniei române; 

b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea 
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 ori 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 ori 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, 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.» 
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10. La articolul 41, după alineatul (61) se introduc două noi 
alineate, alineatele (62) şi (63), cu următorul cuprins: 

«(62) Certificatele de naştere/extrasele de naştere/extrasele 
multilingve ale actelor de naştere emise de autorităţile străine, prin care 
s-a stabilit o altă filiaţie decât cea prevăzută de legea română, se 
transcriu/înscriu în registrele de stare civilă cu aplicarea dispoziţiilor                   
art. 414 alin.(1) şi art. 449 din Legea 287/2009, republicată, cu 
modificările ulterioare. 

(63) În cazurile prevăzute la alin. (62), la rubrica menţiuni din 
actul şi certificatul de naştere se înscrie: 

a) în actul de naştere: „Act transcris/înscris în conformitate cu 
dispoziţiile art.414 alin.(1) şi art. 449 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare”; 

b) în certificatul de naştere: „Act transcris/înscris în 
conformitate cu dispoziţiile art. 414 alin. (1) şi art. 449 din Legea               
nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare. 
Certificatul este valabil doi ani de la data eliberării.”» 
 
 

11. La articolul 63, litera e) a alineatului (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

«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 (54);» 
 
 

12. 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 şi cele aflate 
în stoc vor fi folosite până la epuizare.»”  
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4. La articolul II punctul 4, alineatul (1) al articolului 34 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 în 
instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative se 
eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţă la 
adresa instituţiei ori centrului respectiv.” 
 
 

5. La articolul II, după punctul 4 se introduce un nou punct, 
pct. 5, cu următorul cuprins: 

„5. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:  

«(11) Dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se face cu 
declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei 
abilitate de acesta, pentru situaţiile în care aceste instituţii se află în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale. Pentru celelalte 
situaţii, dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se face în 
conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (1).»” 

 
 
Art. II. – Anexele nr. 1A şi nr. 2A din Legea nr. 119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 
nr. 2 la prezenta lege. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

 

PETRU – GABRIEL  VLASE CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 
Nr. 



Anexa nr. 1  
(Anexa nr. 1A la Legea nr. 119/1996) 
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Anexa nr. 2  
(Anexa nr. 2A la Legea nr. 119/1996) 

 

 




