DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI
Art. 48 din Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civilă, modificată

Actul de deces se întocmeşte la primăria municipiului, oraşului ori comunei în a
cărei rază teritorială s-a produs decesul.
Declaraţia de deces se face, verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a
persoanei, de către persoanele prevăzute de lege. În acest termen se cuprinde atât ziua în care
s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
O dată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele documente:
a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul
mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără
prescurtări;
b) actul de identitate al celui decedat;
c) livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor
militare.
În cazurile în care declarantul nu poate prezenta actele prevăzute la lit. b) şi c), va declara, în scris, motivul
neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente,
precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit
din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. În astfel de cazuri, înregistrarea se face
pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau
de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre
deces. În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale,
întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului
Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetăţean român, de origine română sau
originar din România, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei
eliberate de primăria în a cărei raza administrativ-teritorială urmează să se facă
înhumarea sau incinerarea. Când decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la autorităţile
locale din străinătate sau la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României,
adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces întocmit
de una dintre aceste autorităţi.
Când nu a fost eliberat un certificat de deces sau decesul nu a fost înregistrat,
adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului.
Nota:
Nedeclararea decesului în termenele prevăzute de lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
la 50 la 150 lei RON. ( art. 61 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
modificată)
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari, de către persoanele împuternicite prin
dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean sau prin ordin al prefectului, precum şi de personalul anume desemnat
din Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Dispoziţiile privind contravenţiile se completează cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

