DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA
NAŞTERII
Art. 30 din Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a Legii nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, modificată

Înregistrarea naşterii se face la primăria municipiului, sectorului
din municipiul Bucureşti, oraşului sau comunei în care s-a produs.

1.

2.

3.

Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe
formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată
certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
Certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al
declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă –
original şi copie xerox;
Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt
căsătoriţi – original şi copie xerox;

În urma înregistrării naşterii, certificatul de naştere se eliberează numai părinţilor
sau reprezentantului legal pe baza actului de identitate cu termen de valabilitate neexpirat.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este
de
- 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în
viaţă;
- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a
decedat înăuntrul termenului de 15 zile.
Când declaraţia a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar înăuntrul
unui an de la data naşterii, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului, dată pe
declaraţia scrisă. În cuprinsul declaraţiei se va menţiona motivul întârzierii.
Dacă declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se
întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea
înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.

Nedeclararea naşterii în termenele prevăzute de lege, constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 50 la150 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.

