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CONTRAVENŢII 

prevăzute de LEGEA nr. 119/16.10.1996 republicată  

cu privire la ACTELE DE STARE CIVILĂ  

Nr. crt. CONSTITUIE CONTRAVENTIE 
Prevăzută 

de 

Sancţionată  

de 

Valoarea 

amenzii 

RON 

1 
Detinerea fara drept a certificatului de stare civila 

apartinand altei persoane . 

art.63 

alin.(1),      

lit. a) 

art.63 alin.(2) 50-150 

2 
Nedeclararea nasterii sau decesului in conditiile si 

termenele prevazute de lege . 

art.63 

alin.(1),      

lit. b) 

art.63 alin.(2) 50-150 

3 

Neasigurarea conservarii si securitatii registrelor si 

certificatelor de stare civila, potrivit normelor privind 

evidenta si pastrarea acestora (v.art.61) sau 

netrimiterea la Arhivele Nationale a registrelor de 

stare civila, dupa trecerea termenului legal de pastrare 

(100 ani). 

art.63 

alin.(1),      

lit. c) 

art.63 alin.(2) 50-150 

4 

Necomunicarea la autoritatile publice competente, de 

catre ofiterul de stare civila, a mentiunilor, a copiilor 

de pe deciziile de admitere a schimbarii numelui, 

neinscrierea mentiunilor pe actele de stare civila ori 

netransmiterea celui de-al doilea exemplar al 

registrelor de stare civila la consiliul judetean sau, 

dupa caz, la Consiliul General al Municipiului 

Bucuresti, in termen de 30 zile de la data cand toate 

filele au fost completate. 

art.63 

alin.(1),      

lit. d) 

art.63 alin.(2) 100-200 

5 

Neprezentarea certificatelor de stare civila sau 

extraselor eliberate de autoritatile straine, ofiterului de 

stare civila de la locul de domiciliu, pentru transcriere 

în registrele de stare civila române, în termenul 

prevazut la art. 41 alin. 3 (6 luni de la întoarcerea în 

tara sau de la primirea din strainatate a certificatului 

sau extrasului de stare civila).  

art.63 

alin.(1),      

lit. e) 

art.63 alin.(2) 100-200 

6 

Omiterea declararii, în fata ofiterului de stare civila, a 

unor date referitoare la starea civila a persoanelor sau 

declararea lor în mod inexact. 

 

art.63 

alin.(1),      

lit. f) 

art.63 alin.(2) 100-200 
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7 

Neverificarea de catre ofiterul de stare civila a 

realitatii continutului declaratiei si a concordantei 

acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare 

civila si celelalte înscrisuri prezentate. 

art.63 

alin.(1),      

lit. g) 

art.63 alin.(2) 100-200 

8 

Comunicarea datelor înscrise în actele de stare civila 

în alte conditii decât cele prevazute de art.70 (la 

cererea autoritatilor publice, altele decât cele cu 

atributii legale în materie, cu aprobarea prefectului).  

art.63 

alin.(1),      

lit. h) 

art.63 alin.(2) 100-200 

9 

Neeliberarea de către personalul medico-sanitar 

competent, în termenele legale de declarare a naşterii 

si a decesului, a certificatelor medicale constatatoare 

ale acestor fapte.  

art.63 

alin.(1),      

lit. i) 

art.63 alin.(2) 100-200 

10 Pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila 

art.63 

alin.(1),      

lit. j) 

art.63 alin.(2) 100-200 

11 

Oficierea de catre deserventii cultelor a serviciului 

religios în cazul casatoriilor sau în vederea înhumarii 

sau incinerarii, fara sa li se fi prezentat certificatul de 

casatorie si, respectiv, documentul prevazut la art. 38 

(adeverinta de înhumare sau de incinerare a 

cadavrului).  

art.63 

alin.(1),      

lit. k) 

art.63 alin.(2) 100-200 

12 
Înregistrarea unui act de stare civila cu încalcarea 

competentei teritoriale prevazute în prezenta lege 

art.63 

alin.(1),      

lit. l) 

art.63 alin.(2) 100-200 

13 
Efectuarea de stersaturi, razuiri, prescurtari si 

adaugiri în actele de stare civila.  

art.63 

alin.(1),      

lit. m) 

art.63 alin.(2) 100-200 

14 

Netransmiterea comunicarilor cu privire la 

înregistrarea nasterii cetatenilor români cu domiciliul 

în România, ori a modificarilor intervenite în statutul 

civil al persoanelor, a cartilor/buletinelor de identitate 

ale persoanelor decedate, precum si a livretelor 

militare, autoritatilor administratiei publice 

competente. 

art.66 lit. n) art.63 alin.(2) 100-200 

15 

Nerespectarea termenului prevazut de lege privind 

sesizarea politiei despre gasirea unui copil sau 

abandonarea acestuia într-o unitate sanitara.  

art.63 

alin.(1),      

lit. o) 

art.66 alin.(2) 100-200 

16 
Înhumarea sau incinerarea cadavrului fara 

prezentarea documentului prevazut la art.38 

(adeverinta de înhumare sau de incinerare a 

art.63 

alin.(1),      

lit. p) 

art.66 alin.(2) 100-200 
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cadavrului).  

17 

Nerespectarea de catre ofiterii de stare civila a 

dispozitiilor prevazute la art.26  (nepublicarea în 

extras a declaratiei de casatorie, în ziua în care a fost 

primita, în locul special amenajat de la sediul 

primariei unde se va încheia casatoria) si art.29 

(neluarea consimtamântului viitorilor soţi în prezenta 

a doi martori, neîntocmirea de îndata a actului de 

casatorie sau nesemnarea lui de catre soti, cei doi 

martori si de catre ofiţerul de stare civila).  

art.63 

alin.(1),      

lit. r) 

art.66 alin.(2) 100-200 

 

 


