
ÎNSCRIEREA MENȚIUNILOR ÎN ACTELE DE STARE CIVILĂ este 

reglementată de art. 43-51 din Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare 

civilă – republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

Art. 43 
În actele de naştere şi, atunci când este cazul, în cele de căsătorie sau de deces se 

înscriu menţiuni cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei, în 
următoarele cazuri: 
a)stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi 

încuviinţarea purtării numelui;b)contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea 
paternităţii; 

c)căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei; 
d)adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei; 
e)pierderea sau dobândirea cetăţeniei române; 

f)schimbarea numelui; 
g)deces; 

h)rectificare, modificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă ori a 
menţiunilor înscrise pe ele;i)schimbarea sexului, după rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti; 

j)punerea sub interdicţie judecătorească; 
k)ortografierea sau traducerea numelui. 

Art. 44(1)Cererile de înscriere a modificărilor intervenite în statutul civil sau cu 
privire la nume, produse în străinătate, se depun personal sau prin împuternicit cu 
procură specială, la serviciul public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe 
marginea căruia urmează să se opereze menţiunea; modificările intervenite în 

statutul civil sau cu privire la nume, produse în străinătate, se înscriu de ofiţerul de 
stare civilă prin menţiune pe actele de stare civilă, cu aprobarea şefului serviciului 
public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor. 

……………………….. 
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) …., hotărârile străine ale căror efecte sunt 

recunoscute, potrivit legii, prin hotărâre pronunţată în România de instanţa 
competentă se înscriu fără avizul şefului serviciului public comunitar judeţean de 
evidenţă a persoanelor. 

(4)Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la înregistrarea în 
străinătate a modificărilor intervenite în statutul civil sau cu privire la nume, să 

solicite, personal sau prin împuternicit cu procură specială, înscrierea menţiunilor în 
registrele de stare civilă române.………………………. Art. 46 
(1)Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi, după caz, de 

căsătorie şi de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, pe baza actului 
de recunoaştere întocmit potrivit legii sau a hotărârii judecătoreşti definitive. 

(2)În situaţia în care ulterior s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al părintelui 
faţă de care s-a stabilit filiaţia, menţiunea se înscrie şi pe actele de naştere ale copiilor 

minori, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea acestora, depusă personal sau 
prin împuternicit cu procură specială. Art. 47 
Desfacerea, anularea sau constatarea nulităţii adopţiei, dispusă prin hotărâre 

judecătorească definitivă, se înscrie, prin menţiune, pe actul de naştere iniţial, pe cel 
întocmit în urma adopţiei şi, după caz, pe actul de căsătorie şi pe actele de naştere 

ale copiilor minori ai celui adoptat, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea 
acestora. Menţiunea se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, 
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personal sau prin împuternicit cu procură specială, pe baza hotărârii judecătoreşti 
definitive. Art. 48 
Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia 

dintre soţi, constatarea nulităţii, anularea sau desfacerea căsătoriei se înscrie prin 
menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. Menţiunea se 

înscrie, din oficiu, pe baza comunicării primite de la ofiţerul de stare civilă care a 
întocmit actul de deces, a hotărârii judecătoreşti definitive, a certificatului de divorţ 
transmis de ofiţerul de stare civilă sau de notarul public ori la cererea persoanei 

interesate, personal sau prin împuternicit cu procură specială. Art. 49 
Menţiunea privitoare la schimbarea numelui se înscrie pe actele de stare civilă ale 

persoanei în cauză, potrivit legii, respectiv pe actele de stare civilă ale copiilor, după 
caz. Art. 50 
Menţiunile privind acordarea sau pierderea cetăţeniei române se înscriu pe actul de 

naştere şi, dacă este cazul, pe cel de căsătorie, pe baza comunicării transmise de 
D.E.P.A.B.D. Art. 51 

(1)Persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) li se pot elibera certificate de stare civilă 
în care se înscriu menţiunile referitoare la modificările intervenite în statutul civil, iar, 
la cerere, şi alte menţiuni, cu excepţia celor privind adopţia. Certificatele de stare 

civilă eliberate anterior se retrag şi se anulează. 
(2)În cazul căsătoriilor desfăcute prin divorţ/încetate prin decesul unuia dintre soţi 

certificatul de căsătorie se eliberează numai cu menţiunile corespunzătoare. 
(3)Menţiunile prevăzute la alin. (1) se pot înscrie, la cerere, pe certificatele de stare 

civilă deţinute de titulari în cazul în care acestea nu sunt deteriorate; în acest caz se 
menţionează obligatoriu data înscrierii menţiunii, semnătura şi parafa ofiţerului de 
stare civilă. 
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