
RECONSTITUIREA ȘI ÎNTOCMIREA ULTERIOARĂ A ACTELOR DE 

STARE CIVILĂ  sunt reglementate de art. 52-56  Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu 

privire la actele de stare civilă – republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

Art. 52 
Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă: 

a)registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate ori în parte; 
b)actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul 
ori extrasul de pe acest act. 

Art. 53 
Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă: 

a)întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă ori refuzată, deşi au fost 
depuse actele necesare întocmirii acestuia; 

b)întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, deşi a fost luat 
consimţământul soţilor de către ofiţerul de stare civilă. 
Art. 54 

 (1)Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, 
însoţită de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de 

evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale competente 
să întocmească actul. 
(11)În situaţiile prevăzute la art. 52 lit. b), cererea prevăzută la alin. (1) se depune 

la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăria unităţii 
administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul persoanei interesate. 

(12)Cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează în termen de 30 de zile, cu avizul 
conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelorprin 
dispoziţie a primarului, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la 

emitere. 
(2)Dispoziţia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească în 

a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă. 
Art. 55 

Dispoziţiile art. 52-54 se aplică, în mod corespunzător, persoanelor fără cetăţenie, 

care au domiciliul în România. 
Art. 56 

În cazul în care unul dintre exemplarele registrului de stare civilă este pierdut sau 
distrus, în totalitate ori în parte, acesta se înlocuieşte printr-o copie întocmită de pe 
registrul existent, care se certifică pentru conformitate de către ofiţerul de stare 

civilă. 
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