ÎNTOCMIREA ACTULUI DE NAȘTERE este reglementată de art. 14-23 din Legea nr.
119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă – republicată, cu modificările și
completările ulterioare:
Art. 14
Întocmirea actului de naştere se face de ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciului
public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii administrativteritoriale/misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră, în a cărui/cărei
rază/circumscripţie
consulară
s-a
produs
evenimentul.
Art. 141(1)Declararea naşterii se face în termen de 30 de zile pentru copilul născut
viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la
data naşterii, în cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30
de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru
copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.
(2)Întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei verbale a persoanelor
prevăzute la art. 16, a actului de identitate al mamei şi al declarantului, a certificatului
medical constatator al naşterii şi, după caz, a certificatului de căsătorie al părinţilor.
(3)Întocmirea actului de naştere al copilului, în lipsa actului de identitate al mamei,
se face pe baza celorlalte documente prevăzute la alin. (2), a documentului întocmit
de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii
sanitare în care a avut loc naşterea, cu privire la datele de identificare a mamei, şi a
verificărilor în registrele de stare civilă sau în Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor.
(4)Întocmirea actului de naştere al copilului, în cazul în care naşterea mamei nu este
înregistrată, se face pe baza declaraţiei scrise a persoanelor prevăzute la art. 16,
unui proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei
şi de cel al unităţii sanitare, a certificatului medical constatator al naşterii şi a actului
de identitate al declarantului. În acest caz, numele de familie şt prenumele copilului
se stabilesc prin dispoziţie emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către
primarul unităţii administrativ-teritoriale unde se înregistrează naşterea.
(5)Dacă declaraţia priveşte un copil din afara căsătoriei, iar recunoaşterea
paternităţii are loc în momentul declarării naşterii, datele privind tatăl copilului se
înscriu în rubricile corespunzătoare din cuprinsul actului de naştere ce se întocmeşte.
Art. 142
(1)Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute la
art. 141 alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la naştere, întocmirea actului de
naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii
administrativ-teritoriale, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului
consular de carieră al României, în a cărei rază/circumscripţie consulară s-a produs
evenimentul, în termen de până la 30 de zile de la data solicitării.
(11)Dacă declaraţia de naştere a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii,
întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea
primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu
avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau,
după caz, al D.G.E.P.M.B. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile
de
la
data
solicitării.

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) şi (11), 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 )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)Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care
naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate şi nu a fost declarată ori a
fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, iar declararea naşterii
sau înregistrarea naşterii se face în ţară.
(4)Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), actul de naştere se întocmeşte de ofiţerul
de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor
sau din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află
domiciliul părinţilor/au avut ultimul domiciliu părinţii, după ce Ministerul Afacerilor
Interne verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă naşterea nu a
fost
înregistrată
în
străinătate.
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Art. 14
În situaţia în care declarantul este cetăţean străin, necunoscător al limbii române ori
persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, la depunerea documentelor necesare
înregistrării naşterii se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat
al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate,
încheindu-se
în
acest
sens
un
proces-verbal.
Art. 15
(1)Numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc potrivit art. 84 din Legea nr.
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
(2)Ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a refuza motivat, comunicând în scris
declarantului, înregistrarea prenumelor formate din cuvinte indecente, ridicole ori
altele asemenea, de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri sau interesele
copilului, după caz.
(21)Prenumele declarat la data înregistrării naşterii nu poate fi format din mai mult
de
trei
cuvinte.
(3)Dacă părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţă între
prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia
verbală a declarantului ori prenumele este format din mai mult de trei cuvinte,
întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii
părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.
(4)În lipsa acordului părinţilor cu privire la numele de familie, instanţa de tutelă
hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii
administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naştere.(5)În situaţia prevăzută
la alin. (4), în actul de naştere întocmit cu ocazia declarării naşterii nu se completează
numele de familie al copilului; certificatul de naştere se eliberează numai după

înscrierea menţiunii privind stabilirea numelui de familie de către instanţa de tutelă.
Art. 16
Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite
motive," nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost
de faţă la naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă
socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a
luat cunoştinţă despre naşterea copilului.
Art. 19
(1)Orice persoană care a găsit un copil ale cărui date de identificare nu se cunosc
este obligată să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie în termen de 24 de ore.
(2)Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face în termen de 30 de zile de
la data găsirii acestuia, de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor
sau, după caz, primăria în a cărui/cărei rază administrativ-teritorială a fost găsit
copilul, pe baza dispoziţiei privind plasamentul în regim de urgenţă sau, după caz, a
sentinţei privind plasamentul şi a procesului-verbal întocmit şi semnat de
reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, de reprezentantul unităţii de
poliţie competente şi de medic.
(3)În procesul-verbal prevăzut la alin. (2), care se întocmeşte în termen de 3 zile de
la data găsirii copilului, trebuie să se menţioneze data, locul şi împrejurările în care
a fost găsit copilul, sexul şi data presupusă a naşterii acestuia, stabilită de medic.
(4)Obligaţia de a face demersurile necesare în vederea înregistrării naşterii copilului
revine serviciului public de asistenţă socială în a cărui rază administrativ-teritorială a
fost găsit acesta.
Art. 20
(1)Întocmirea actului de naştere, în cazul copilului părăsit de mamă în unităţi
sanitare, se face imediat după împlinirea termenului de 30 de zile de la întocmirea
procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei
şi de cel al unităţii sanitare.
………………………………
(3)Întocmirea actului de naştere se face pe baza procesului-verbal prevăzut la alin.
(1), a certificatului medical constatator al naşterii, a dispoziţiei privind plasamentul
în regim de urgenţă sau, după caz, a sentinţei privind plasamentul, a răspunsului
poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei, a dispoziţiei de
stabilire a numelui de familie şi prenumelui copilului şi a declaraţiei de înregistrare a
naşterii. Art. 21
(1)În cazurile prevăzute la art. 19 şi 20, dacă nu se cunosc numele de familie şi/sau
prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispoziţie, de către primarul unităţii
administrativ-teritoriale unde se înregistrează naşterea.
(2)Dacă identitatea mamei nu a fost stabilită, serviciul public de asistenţă socială în
a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul/părăsit de mamă în unităţi
sanitare are obligaţia ca în termen de 48 de ore să declare în scris naşterea la serviciul
public comunitar de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale
competent/competente, cu încadrarea în termenele prevăzute la art. 19 alin. (2) şi
art. 20 alin. (1).
(3)În situaţia prevăzută la alin. (2), ofiţerul de stare civilă solicită primarului, în
termen de 5 zile de la data solicitării înregistrării naşterii, emiterea dispoziţiei privind
stabilirea numelui de familie şi a prenumelui copilului şi întocmeşte actul de naştere.
(4)Dispoziţia privind stabilirea numelui de familie şi a prenumelui copilului se emite
de către primar în termen de 5 zile de la data solicitării.

Art. 211
(1)În scopul protejării dreptului la identitate al copilului, identificării mamei
neînregistrate şi clarificării stării civile a acesteia, precum şi pentru eliminarea riscului
substituirii de persoane, în situaţia prevăzută la art. 141 alin. (4), se colectează
imaginea facială şi imaginea impresiunilor papilare a două degete ale mamei.
(2)Imaginile colectate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv cu ocazia procedurii de
înregistrare a naşterii mamei, pentru compararea cu imaginile colectate de la
persoana care se prezintă pentru înregistrarea naşterii.
(3)Imaginile colectate potrivit alin. (1) se stochează în Sistemul naţional informatic
de evidenţă a persoanelor şi se şterg prin procedură automată imediat după emiterea
actului de identitate al mamei.
(4)Procedurile de colectare şi de ştergere a imaginilor prevăzute la alin. (1) se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Odată cu iniţierea procedurii prevăzute la art. 211, serviciul public de asistenţă socială
de la domiciliul declarat al mamei este obligat să efectueze demersurile necesare
pentru înregistrarea naşterii şi să urmărească obţinerea unui act de identitate de
către aceasta. Art. 22
(1)La înregistrarea naşterii, ofiţerul de stare civilă atribuie cetăţeanului român codul
numeric personal, pe care îl înscrie în actul şi certificatul de naştere, precum şi în
toate celelalte acte care privesc persoana în cauză.
(2)D.E.P.A.B.D. repartizează serviciilor publice comunitare judeţene/D.G.E.P.M.B.,
precum şi misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României coduri
numerice precalculate, în vederea înscrierii lor în actele de naştere întocmite şi în
certificatele
eliberate
în
baza
acestora.
Art. 23(1)În cazul adopţiei se întocmeşte un nou act de naştere de către ofiţerul de
stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau,
după caz, al primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căruia/căreia se află
domiciliul adoptatorilor/adoptatorului.(2)În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni
străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate, noul act de
naştere se va întocmi de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativteritoriale în raza căreia s-a aflat domiciliul celui adoptat până la momentul
încuviinţării adopţiei ori sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor care s-au aflat
în îngrijirea acesteia anterior încuviinţării adopţiei.(3)În noul act de naştere întocmit,
rubrica «Locul naşterii» se va completa cu datele înscrise în actul de naştere iniţial.

