
RECONSTITUIREA ȘI ÎNTOCMIREA ULTERIOARĂ A ACTELOR DE STARE 

CIVILĂ sunt reglementate de art. 52-56 Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu 

privire la actele de stare civilă – republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

Art. 52 

Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă: 

a) registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate ori în parte; 

b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de 

pe acest act. 

 

Art. 53 

Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă: 

a) întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă ori refuzată, deşi au fost depuse actele 

necesare întocmirii acestuia; 

b) întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, deşi a fost luat consimţământul soţilor 

de către ofiţerul de stare civilă. 

 

Art. 54 

(1) Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, însoţită de documentele 

doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii 

administrativ-teritoriale competente să întocmească actul. 

(11) În situaţiile prevăzute la art. 52 lit. b), cererea prevăzută la alin. (1) se depune la serviciul public 

comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăria unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se 

află domiciliul persoanei interesate. 

(12) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează în termen de 30 de zile, cu avizul conform al serviciului 

public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor/D.G.E.P.M.B., prin dispoziţie a primarului, care se 

comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere. 

(13) Începând cu data prevăzută la art. 2 alin. (4), cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează de serviciul 

public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii 

administrativ-teritoriale competente să întocmească actul. În situaţiile prevăzute la art. 52 lit. b), cererea 

se soluţionează de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de ofiţerul de stare civilă 

din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul persoanei interesate. 

Cererile se depun la oricare serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primărie a unităţii 

administrativ-teritoriale, personal sau prin împuternicit cu procură specială. 

(2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială 

îşi are sediul autoritatea emitentă. 

 

Art. 55 

Dispoziţiile art. 52-54 se aplică, în mod corespunzător, persoanelor fără cetăţenie, care au domiciliul în 

România. 



Art. 56 

În cazul în care unul dintre exemplarele registrului de stare civilă este pierdut sau distrus, în totalitate ori în 

parte, acesta se înlocuieşte printr-o copie întocmită de pe registrul existent, care se certifică pentru 

conformitate de către ofiţerul de stare civilă. 

 

CAPITOLUL V: Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a 

menţiunilor 

Art. 57 

(1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se 

poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. 

(2) În cazul anulării, completării şi modificării actelor de stare civilă, sesizarea instanţei judecătoreşti se 

face de către persoana interesată, de primăria unităţii administrativ-teritoriale, de serviciile publice 

comunitare locale sau judeţene de evidenţă a persoanelor ori de către parchet. Cererea se soluţionează de 

judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate 

de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi/sau de primăria unităţii administrativ-

teritoriale ori de alte instituţii abilitate, precum şi a concluziilor procurorului. 

(3) Soluţionarea cererilor de anulare, completare şi modificare a actelor de stare civilă formulate de cetăţenii 

români cu domiciliul în străinătate şi de străini este de competenţa Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti. 

(4) Hotărârea judecătorească prevăzută la alin. (1), precum şi înregistrarea făcută în temeiul acesteia sunt 

opozabile oricărei alte persoane, atâta timp cât printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul. 

 

Art. 58 

(1) Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul 

dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu 

sau la cererea persoanei interesate, cu avizul conform al şefului serviciului public comunitar judeţean de 

evidenţă a persoanelor/serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului municipiului 

Bucureşti. 

(11) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi actelor de stare civilă aflate în păstrarea serviciilor judeţene ale 

Arhivelor Naţionale/serviciului municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale. 

(2) Cererile înregistrate la serviciile de stare civilă ale sectoarelor municipiului Bucureşti se avizează în 

prealabil de către şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor. 

(3) Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele 

doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii 

administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar 

local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu. Cererea se soluţionează în termen 

de 30 de zile prin emiterea dispoziţiei prevăzute la alin. (1), care se comunică solicitantului în termen de 

10 zile de la data emiterii. 

(4) Dispoziţia prevăzută la alin. (1), precum şi înregistrarea făcută în baza acesteia sunt opozabile oricărei 

persoane până la proba contrară. 

(5) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială 

îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii. 



Art. 59 

Anularea, completarea şi modificarea unui act de stare civilă sau ale unei menţiuni înscrise pe acesta, 

dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă, precum şi rectificarea unui act de stare civilă ori a 

menţiunilor înscrise pe acesta, aprobate prin dispoziţie a primarului, se înscriu numai prin menţiune pe actul 

de stare civilă corespunzător. 

 


