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ÎNREGISTRAREA TARDIVĂ A NAȘTERII
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Când declarația nașterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute, dar
înăuntrul unui an de la data nașterii, înregistrarea actului se face cu aprobarea
primarului. În cuprinsul declarației se menționează motivul întârzierii.
Dacă declarația a fost făcută după trecerea unui an de la data nașterii, actul se
întocmește numai în baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, privind
încuviințarea înregistrării tardive, care trebuie să conțină toate datele necesare
înregistrării.
Competența soluționării acțiunii privind înregistrarea tardivă a nașterii revine
instanței de judecată în a cărei rază teritorială își are domiciliul persoana interesată.
La solicitarea instanțelor de tutelă investite cu soluționarea acțiunii privind
înregistrarea tardivă a nașterii, când persoana a depășit vârsta de un an, structura de
stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. efectuează verificări:
• în registrele de stare civilă curente ale localității în care s-a născut persoana;

•

în evidențele unității sanitare unde s-a produs nașterea sau ale medicului de
familie, în situația în care nașterea a avut loc la domiciliu;
• în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, în evidențele Direcției
Generale de Pașapoarte și, după caz, ale serviciului de cazier judiciar, statistică și
evidențe operative.
Pentru înregistrarea tardivă a nașterii persoanelor care au depășit vârsta de 14 ani,
se efectuează verificări în registrele de stare civilă ale localității în care s-a născut
persoana, în evidențele unității sanitare unde s-a produs nașterea și în R.N.E.P., precum
și verificări la adresele la care acești declară că au locuit, prin unitățile de poliție.
Persoanele care au depășit vârsta de 14 ani dau o declarație (anexa nr.20) la care
anexează două fotografii mărimea ¾ cm.
Părinții sau reprezentantul legalal persoanei care a îmolinit vârsta de 14 ani,
completează declarații, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr.21, în fața ofițerului de
stare civilă.
Ofițerul de stare civilă verifică corectitudinea datelor înscrise în declarație de
persoana care a împlinit vârsta de 14 ani, stabilește dacă fizionomia acestuia corespunde
cu fotografiile anexate și aplică cele două fotografii astfel: una pe declarația persoanei
care a împlinit vârsta de 14 ani și alta pe cea a părinților sau a reprezentantului legal.
Rezultatul verificărilor se consemnează într-un referat în care stă la baza
întocmirii comunicării ce urmează a fi transmisă instanței judecătorești. În comunicarea
către instanța judecătorească se menționează concluziile S.P.C.L.E.P. cu privire la
temeinicia sau netemeinicia cererii, precum și datele de stare civilă care au fost stabilite
în urma verificărilor, astfel încât, în dispozitivul hotărârii judecătorești definitive și
irevocabile să fie cuprinse toate datele necesare întocmirii actului de naștere.
Când mama declară că este căsătorită, dar nu poate prezenta certificatul de
căsătorie, dă o declarație scrisă în acest sens, iar înregistrarea nașterii se face numai
după ce personalul cu atribuții de stare civilă a stabilit datele referitoare la soț,
solicitarea unui extras de pe actul de căsătorie și din verificările în R.N.E.P.

