ÎNTOCMIREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ PRIN TRANSCRIEREA
CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ ELIBERATE DE
AUTORITĂȚILE STRĂINE CETĂȚENILOR ROMÂNI este reglementată de art.
41 din Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă – republicată, cu
modificările și completările ulterioare:

Art. 41
(1)Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au
putere doveditoare în ţară numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă
române.
(2)Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la înregistrarea actului
sau faptului de stare civilă la autorităţile străine respectiv de la data
dobândirii/redobândirii
cetăţeniei
române,
să
solicite
transcrierea
certificatelor/extraselor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidenţă
a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale competent/competentă
ori la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României.
(3)Transcrierea certificatelor/extraselor/extraselor multilingve de stare civilă se
efectuează în străinătate cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor
consulare de carieră, iar în ţară cu aprobarea primarului unităţii administrativteritoriale de la locul de domiciliu/ultimul domiciliu avut în România al titularului sau
al solicitantului, după caz, şi avizul conform al şefului serviciului public comunitar
judeţean de evidenţă a persoanelor/serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor al sectorului municipiului Bucureşti, iar refuzul acestora se motivează.
…………………………..
(5)Transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor de
stare civilă/extraselor multilingve eliberate de autorităţile străine, care nu conţin
toate rubricile prevăzute de certificatele de stare civilă române sau acestea nu sunt
completate, se efectuează pe baza documentului original emis de autorităţile străine
şi a altor înscrisuri autentice, emise de autorităţile publice competente române sau,
după caz, străine, care fac dovada datelor ce trebuie înscrise la rubricile respective,
prezentate de solicitant.
(6)Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve privind
cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor
care au redobândit cetăţenia română sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, în
temeiul prevederilor 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 conform 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.
(7)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 prevederilor 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:

a)cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul conform 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 conform al
şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.
(8)Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care
au/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;
c)domiciliul stabilit după redobândirea cetăţeniei române în temeiul prevederilor art.
10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare; în cazul în care persoanele deţin paşaport în care este menţionat domiciliul
din străinătate, competenţa aparţine Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi
Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.
…………………………………
(10)În situaţiile prevăzute la alin. (7)-(9) cererea de transcriere 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 6 luni de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România.
Pentru minori cererea de transcriere 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.
(11)Cetăţenii români ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi
care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, pot
solicita întocmirea actelor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidenţă
a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi au
domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea
Arhivelor Naţionale, cu aplicarea prevederilor art. 10 alin. (5). Transcrierea acestor
extrase în registrele de stare civilă se face cu aprobarea primarului unităţii
administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului şi cu avizul conform
al şefului serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.
(12)În situaţii temeinic justificate, pentru copiii cetăţeni români aflaţi în străinătate
faţă de care s-a dispus o măsură de protecţie specială, şefii misiunilor diplomatice şi
oficiilor consulare de carieră ale României pot transcrie în registrele de stare civilă
române, din oficiu, cu titlu gratuit, actele de stare civilă întocmite de autorităţile
străine, la sesizarea autorităţilor străine competente ori, după caz, a autorităţilor
române cu atribuţii în materie de protecţie a copiilor.
(13)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 în registrele de stare civilă cu aplicarea
dispoziţiilor art. 414 alin. (1) şi art. 449 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu
modificările ulterioare.
……………………………..
(16)Este interzisă transcrierea certificatelor de stare civilă/extraselor de stare
civilă/extraselor multilingve al actelor de stare civilă emise de autorităţile străine
privind căsătoria dintre persoane de acelaşi sex ori a parteneriatelor civile încheiate
sau
contractate
în
străinătate.

