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  Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

  ARTICOL UNIC 

  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 

  1. La articolul 36, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  "(4) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) 

transmite lunar Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale 

(CNARNN-INFONOT) din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România (UNNPR), 

în format electronic, lista actualizată a informaţiilor aferente actelor de deces înregistrate în 

Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (RNEP), listă care cuprinde cel puţin numele şi 

prenumele defunctului, data decesului în format an, lună, zi şi ultimul domiciliu al defunctului. 

Structura datelor de referinţă, precum şi procedura prin care acestea sunt transmise se stabilesc 

prin protocol încheiat între DEPABD şi UNNPR." 

  2. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins: 

  "Art. 39^1. - (1) Înregistrarea decesului în situaţia prevăzută la art. 39 se face numai în baza 

hotărârii judecătoreşti definitive declarative de moarte, în care este prevăzută data decesului în 

format an, lună, zi. 

  (2) În cazul hotărârilor judecătoreşti incomplete, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, 

persoana interesată solicită instanţei stabilirea datei decesului conform art. 49 alin. (2) din Legea 

nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. 



  (3) Ofiţerul de stare civilă are obligaţia să întocmească acte de deces în cuprinsul cărora să 

fie menţionate data decesului în format an, lună, zi şi ultimul domiciliu al defunctului." 

  3. La articolul 41, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  "(5) Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu 

au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit cetăţenia română, 

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." 

  4. La articolul 41, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu 

următorul cuprins: 

  "(5^1) Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii care au 

redobândit cetăţenia română 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 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 cazul celor care au depus cererea de redobândire la sediul Autorităţii Naţionale 

pentru Cetăţenie din Municipiul Bucureşti; 

  b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al serviciilor 

publice judeţene de evidenţă a persoanelor, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la 

birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie; 

  c) cu aprobarea şi cu avizul autorităţilor publice locale prevăzute la lit. a) sau b), în cazul 

celor care au depus jurământul de credinţă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale 

României acreditate în străinătate." 

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 

ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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