Actele de stare civilă
Înregistrarea naşterii
Întocmirea actului de naştere se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau,
după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a
produs evenimentul, pe baza declaraţiei ver- bale a părinţilor, medicului, persoanelor care au fost de faţă
la naştere, personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea, sau oricărei persoane
care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului, a actului de identitate al mamei şi al declarantului, a
certificatului medical constatator al naşterii şi, după caz, a certificatului de căsătorie al părinţilor..
Pentru minorul sub 14 ani, certificatul de naştere poate face dovada identităţii, cetăţeniei şi domiciliului
său, împreună cu actul de identitate al părintelui/reprezentantului său legal.
Acte necesare
• certificatul medical constatator al naşterii;
• declaraţia verbală a următoarelor persoane: oricare din- tre părinţi sau, dacă aceştia, din diferite
motive, nu o pot face, medicul, persoanele care au fost de faţă la naştere sau personalul din unitatea în
care a avut loc naşterea, rudele ori vecinii care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil;
• actul de identitate al mamei şi al declarantului;
• după caz, certificatul de căsătorie al părinţilor;
• declaraţia de recunoaştere, în cazul unui copil din afara căsătoriei, recunoaşterea paternităţii având loc
în momentul declarării naşterii;
• declaraţia scrisă a părinţilor, în cazul în care aceştia au nume de familie diferite ori există
neconcordanţă între prenume- le copilului trecut în certificatul constatator şi declaraţia verbală a
declarantului;
•

dispoziţia primarului, în cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie sau

prenumele copilului.
• solicitarea serviciului public de asistenţă socială în cazul în care copilul este găsit sau a fost părăsit de
părinţi într-o unitate sanitară.

Obligaţia de a face declaraţia de naştere
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, personalului
desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat cunoştinţă
despre naşterea copilului.
Termenul de declarare a naşterii
• 15 zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pen-tru copilul născut mort. Termenele se
socotesc de la data naşterii şi sunt calculate pe zile.
• 24 de ore de la data decesului, în cazul în care copilul născut viu a decedat în perioada primelor 15 zile
de la naştere. Termenul se calculează pe ore.
Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute mai sus, în limita
termenului de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului.
Nedeclararea naşterii în termenele legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
Trecerea unui an de la data naşterii
Când declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face în baza
hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii
actului de naştere. Acţiunea se introduce la judecătoria în a cărei rază teritorială are domiciliul persoana
interesată sau unde are sediul instituţia de ocrotire a copilului. În vederea soluţionării, instanţa solicită
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială are
domiciliul persoana interesată sau se află sediul instituţiei de ocrotire verificări pentru stabilirea
identităţii, precum şi avizul medicului legist cu privire la vârsta şi sexul persoanei al cărei act de naştere
se cere a fi întocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului.
Întocmirea actului de naştere al copilului găsit
Persoana care a găsit copilul este obligată să anunţe, în ter- men de 24 de ore, poliţia şi să prezinte
copilul cu toate obiectele şi înscrisurile aflate asupra lui. Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se
face, în termen de 30 de zile de la data găsirii copilului, de către serviciul public comunitar de evidenţă a
persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza unui proces-verbal
întocmit şi semnat de reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, de reprezentantul unităţii de
poliţie competente şi de medic.

În procesul-verbal 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.
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.
Întocmirea actului de naştere al copilului părăsit în maternitate
Întocmirea actului de naştere în cazul copilului părăsit de mamă în maternitate se face la 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 maternităţii.
Dacă identitatea mamei nu a fost stabilită în termenul prevăzut mai sus, serviciul public de asistenţă
socială în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza documentaţiei transmise de
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, are obligaţia ca în termen de 5 zile să obţină
dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui copilului şi să facă declaraţia de înregistrare a naşterii la
serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.
Întocmirea actului de naştere se face pe baza procesului-ver- bal, a certificatului medical constatator al
naşterii, a dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă, a răspunsului poliţiei cu privire la rezultatul
verificărilor privind identitatea mamei, a dispoziţiei de stabilire a numelui şi prenumelui copilului şi a
declaraţiei de înregistrare a naşterii.
Stabilirea numelui şi prenumelui copilului
În cazurile întocmirii actului de naştere al copilului găsit sau părăsit, dacă nu se cunosc numele de familie
şi prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispoziţie, de către primarul unităţii administrativteritoriale unde se înregistrează naşterea.
Întocmirea actului de naştere al copilului adoptat


În cazul adopţiei se va întocmi un nou act de naştere de către serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii
administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituţiei de
ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul.



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 servici- ul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii
administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul celui adoptat ori sediul instituţiei de
ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia.



În noul act de naştere întocmit, rubrica «Locul naşterii» se va completa cu denumirea unităţii
admin- istrativ-teritoriale unde îşi are sediul serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor sau, după caz, primăria unde se întocmeşte actul.

II. Căsătoria
Vârsta minimă de căsătorie este de optsprezece ani.Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit
vârsta de şaisprezece ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori,
după caz, a tutorelui şi cu autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a
cărei rază teritorială îşi are domiciliul.
Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea
celuilalt părinte este suficientă.
Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea
persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
Condiţii (cf. Noului Cod Civil)
Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz
medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a
cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze
căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior
al copilului.
Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposi- bilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea
celuilalt părinte este suficientă.
De asemenea, în condiţiile art. 398, este suficientă încuviinţarea părintelui care exercită autoritatea
părintească. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară
încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

Organul competent
1. Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă (pri- marul comunei, oraşului, primarii de sectoare
sau primarul general al Municipiului Bucureşti sau delegaţii acestora) la sediul autorităţii administraţiei
publice locale a municipiu- lui, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei în a cărei rază
administrativ-teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.
2. Căsătoria se poate încheia în afara sediului autorităţii administraţiei publice locale, cu aprobarea
primarului, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta.
3. Căsătoria nu poate fi dovedită decât prin certificatul de căsătorie, eliberat pe baza actului întocmit în
registrul actelor de stare civilă.

