Proiect

LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 47-48, art. 210), cu modificările
ulterioare, se completează şi se modifică după cum urmează:
1.
În cuprinsului legii sintagma „oficiul de stare civilă” se substituie cu
sintagma „oficiul stare civilă”.
2. Articolul 6:
la alineatul (1), cuvîntul „Cetăţenii”, se substituie cu cuvintele „Persoanele
fizice”;
la alineatul (2), cuvîntul „cetăţeni” se substituie cu cuvîntul „persoane”.
3. Articolul 9 alineat (1) se completează cu cuvintele „precum şi la alte
organe abilitate prin lege”.
4. Alineatul (1) al art. 10 va avea următorul cuprins:
„(1) Declaraţia de căsătorie se completează şi apoi se depune personal de
către viitorii soţi la orice oficiu stare civilă sau la primăria din raza teritorială în
care domiciliază unul dintre ei sau dintre părinţii acestora.”
5. La articolul 12:
alineatul (2), cuvintele „naşterea copilului etc.” se substituie cu cuvintele
„existenţa unui copil cu vîrsta de pînă la 1 an”.
alineatul (3), cuvîntul „două” se substituie cu cuvîntul „şase”.
6. Articolul 15:
la alineatul (2), cuvintele „expunîndu-şi în scris motivele şi anexînd dovezile
invocate” se substituie prin cuvintele „expunîndu-şi motivele şi prezentînd
dovezile invocate”.
7. La articolul 17,
alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
„La încheierea căsătoriei, fiecare dintre soţi, poate să-și păstreze numele lor
dinaintea căsătoriei, să ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor
conexate.”;
alineatul 3 va avea următorul cuprins:„(3) Schimbarea numelui de familie de către
unul dintre soţi nu atrage după sine schimbarea numelui de familie al celuilalt soţ.
”
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8. La articolul 36 alineatul (1), cuvintele „cu participarea obligatorie a
ambilor soţi” se exclud.
9. Articolul 37 alineatul (2) se exclude.
10. Articolul 42, alineat (1):
la lit. a), cuvintele „autoritate tutelară” se completează cu cuvintele
„Serviciul Stare Civilă”;
la lit. c), cuvintele „precedentă nedesfăcută” se completează cu cuvintele
„Serviciul Stare Civilă”;
se completează cu literă e) cu următorul conţinut:
„e) Serviciul Stare Civilă, procurorul în cazul încălcării prevederilor art. 11
al prezentului Cod”.
11. La articolul 49:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Cererea privind contestarea paternităţii/maternităţii poate fi depusă
timp de un an din momentul cînd persoana a aflat sau putea și trebuia să afle
despre înscrierea privind paternitatea/maternitatea sau despre faptul că este sau nu
este tată/mamă. ”.
se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Orice persoană poate contesta înscrierea în actul de naștere privind
paternitatea sau maternitatea timp de un an din momentul din care a aflat sau
trebuia să afle că persoanele înscrise în actul său, nu sunt părinții lui. Pentru minor
curgerea termenului de prescripție se suspendă pînă la atingerea majoratului. ”.
alineatul (3), lit. b), va avea următorul conţinut:
„(3) persoanele înscrise drept tată sau mamă ai copilului, în cazul stabilirii
paternităţii în baza declaraţiei comune a acestora, dacă în momentul depunerii
declarației știau că persoana înscrisă drept tată nu este tatăl firesc al copilului”.
12.
La articolul 53 alineatul (6) cuvintele „alţi cetăţeni” se substituie cu
cuvintele „alte persoane”.
13. Articolul 56:
alineatul (1) se completează cu alineatul (1)1 cu următorul cuprins:
„ (1)1 Cererea de schimbare a numelui de familie și/sau prenumelui copilului
minor poate fi depusă de către un părinte dacă celălat părinte:
a) este declarat incapabil;
b) este declarat dispărut fără veste;
la alineatul (2) cuvintele „oficiul de stare civilă, cu concursul” se exclud,
iar cuvintele „autorităţii tutelare” se substituie cu cuvintele „autoritatea tutelară”.
14. La articolul 155 alineatul (2) cuvintele „cu domiciliul în afara
teritoriului Republicii Moldova” se exclud.
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15. La articolul 156 alineatul (2), cuvintele şi cifrele „art. 11 şi art. 14” se
substituie cu cuvintele şi cifrele „art.11, 14 şi 15, li. a), c)-f), h)”.
Art. II. - Legea nr. 100-XVI din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765) cu modificări,
se completează şi se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1:
litera b) va avea următorul cuprins:
„lit. b) modul de înregistrare a faptelor de stare civilă, prin întocmirea
actelor de stare civilă şi/sau operarea menţiunilor pe acestea cu eliberarea
certificatelor.
la litera c), după cuvîntul „modificare” se completează cu cuvîntul
„transcriere”, iar cuvîntul „rectificare,” se exclude;

2. Articolul 4:
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Ca urmare a înregistrării faptelor de stare civilă, se întocmeşte actul
respectiv sau se înscriu mențiuni pe acesta şi se eliberează certificatul de stare
civilă”;
la alineatul (7) cuvintele „şi transcrierea” se exclud.
3. Articolul 5:
la alineatul (1) se completează cu propoziţia: „ Modelul declarației se aprobă
de către Serviciul Stare Civilă”;
la alineatul (2) după cuvintele „identitate” se completează cu cuvintele „sau
Registrul de stat al populaţiei”;
la alineatul (6) cuvintele „apoi se autentifică” se substituie cu conjuncţia
„şi”.
alineatul 7 va avea următorul cuprins:
„(7) În cazul în care declarantul nu cunoaşte limba română, este surd, mut
sau surdomut, înregistrarea actului de stare civilă va avea loc în prezenţa unui
traducător/interpret autorizat, antrenat de către declarant. Traducătorul/interpretul
autorizat, poartă răspundere personală pentru serviciile prestate.
Dacă declarantul este nevăzător sau din anumite motive întemeiate nu poate
completa şi semna declaraţia, cererea sau orice alt document, el poate împuternici
o altă persoană să le completeze/semneze în prezenţa sa şi a funcţionarului
organului de stare civilă, despre care fapt se va menţiona în actul de stare civilă.”;
se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
„(10) Funcţionarul de stare civilă este obligat să suspende înregistrarea
actelor de stare civilă sau prestarea altor servicii de stare civilă în cazul identificării
divergenţelor în datele personale ale beneficiarului serviciului în actele oficiale pe
numele acestuia, cu informarea imediată a Serviciului Stare Civilă și a
beneficiarului, pînă la soluționarea divergențelor apărute. ”.
beneficiarului
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4. Articolul 6:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Actul de stare civilă pe suport de hîrtie se sistematizează pentru fiecare
tip aparte, în ordine cronologică, organizîndu-se registrele respective de stare
civilă. În mod analogic se organizează în registre şi actul în format electronic.
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(4) Registrele actelor de stare civilă pe suport de hîrtie se includ în
inventarul documentelor de arhivă al fondului arhivistic al registrelor, care se ţine
de subdiviziunea competentă a Serviciului Stare Civilă.”.
5. Articolul 7 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Certificatele de stare civilă eliberate anterior modificării actului de stare
civilă sunt considerate nevalabile. Certificatele de stare civilă perfectate urmare a
modificării actelor de stare civilă, se eliberează concomitent cu retragerea
certificatelor de stare civilă (inclusiv a duplicatelor certificatelor de stare civilă)
eliberate anterior.”.
6. Articolul 8:
titlul şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins :
„Articolul 8. Duplicatul certificatului de stare civilă, extrasul de pe actul
de stare civilă şi alte documente de stare civilă;
(1) La solicitarea duplicatului, certificatului de stare civilă, oficiul stare
civilă şi Serviciul Stare Civilă, identificînd actul de stare civilă solicitat, eliberează
certificatul de stare civilă cu inscripţia „Duplicat”;
la alineatul (2), după cuvintele „de stare civilă” se completează cu cuvintele
„şi extrasul de pe actul de stare civilă”;
la litera a) după cuvintele „de stare civilă” se completează cu sintagma
”rudelor de gradul I şi II pe linie dreaptă, soţului/soţiei, fraţilor/surorilor;
la litera c) cuvîntul „majoratului” se substituie prin sintagma „de 16 ani”;
la litera d) după cuvîntul „duplicatul” se completează cu cuvintele „şi
extrasul.”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Nu se admite eliberarea duplicatului:
a) certificatului de naştere pe numele copilului – părinţilor sau unuia dintre
părinţii copilului, faţă de care ei au fost decăzuţi din drepturile părinteşti;
b) certificatului de căsătorie – persoanelor a căror căsătorie este încetată sau
a fost recunoscută nulă;
articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Cererea de solicitare a duplicatului certificatului de stare civilă, extrasul
de pe actul de stare civilă şi a altor documente de stare civilă poate fi depusă atît pe
suport de hîrtie, cît şi în format electronic. Modalitatea şi condiţiile de depunere a
cererii electronice se stabilesc prin instrucţiunile Serviciului Stare Civilă.”.
7.
Articolul 9 după cuvintele ”certificatelor de stare civilă” se
completează cu cuvintele „ ,duplicatelor certificatelor de stare civilă şi extraselor
de pe actele de stare civilă”.
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8.
Articolul 10
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Străinii care au drept de ședere provizorie sau permanentă pe teritoriul
Republicii Moldova pot cere înregistrarea actelor de stare civilă în aceleași condiții
ca și cetățenii Republicii Moldova”;
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Străinii care au dobîndit cetățenia Republicii Moldova sunt obligați să
transcrie toate actele de stare civilă înregistrate pe numele lor în străinătate. ”
9. Articolul 12:
alineatul (2) cuvintele „rectificarea, completarea” se substituie cu cuvintele
„modificarea”.
10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Articolul 13. Recunoaşterea valabilităţii actelor de stare civilă
(1) Sînt valabile numai actele de stare civilă înregistrate la organele de stare
civilă, precum și alte organe abilitate prin lege. Actele de stare civilă întocmite
conform ritualurilor religioase, eliberate pînă la instituirea sau reconstituirea
organelor de stare civilă şi înregistrate conform legii în vigoare la data săvîrşirii lor
sînt recunoscute valabile fără a se cere să fie înregistrate la organele de stare civilă.
(2) Documentele de stare civilă eliberate străinilor şi apatrizilor de către
organele competente ale ţărilor străine, în conformitate cu legile statelor respective,
sînt recunoscute valabile în Republica Moldova după supralegalizarea acestora,
dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.
(3) Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de
către organele competente ale ţărilor străine trebuie să fie transcrise în registrele de
stare civilă ale Republicii Moldova. Transcrierea actelor de stare civilă şi înscrierea
menţiunilor primite din străinătate se efectuează de către oficiile stare civilă, cu
aprobarea prealabilă a Serviciului Stare Civilă.”.
11. Se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:
„Articolul 131 Actele de stare civilă întocmite în localităţile din stînga
Nistrului
(1) Certificatele de stare civilă eliberate în localităţile din stînga Nistrului
(Transnistria) sunt valabile dacă au fost întocmite cu respectarea prevederilor
legislaţiei Republicii Moldova și în conformitate cu angajamentele internaționale la
care Republica Moldova este parte.
(2) În temeiul actelor de stare civilă întocmite în localităţile din stînga
Nistrului în conformitate cu alin. (1), organele stare civilă eliberează certificate de
stare civilă şi alte documente de stare civilă.”.
12. Articolul 14:
la alineatul (1) propoziția a doua se exclude;
la alineatul (2) cuvintele „o instituție publică cu” se substituie cu cuvintele,
„autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justiției,”, iar la sfîrșit se
completează cu propoziție nouă: „Oficiile stare civilă sunt subdiviziuni teritoriale
ale Serviciului Stare Civilă fără personalitate juridică. ”;
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la alineatul (42) cuvintele „Directorul general al” se substituie cu cuvîntul
„Directorul”.
13. Articolul 15:
la alineatul (1) cuvintele „supremă” se exclud;
alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) modul de prestare a serviciilor de stare civilă.”.
14. Articolul 16:
la alineatul (1) litera d) cuvintele „rectificarea, completarea” se exclud;
alineatul (3) ultima propoziţie va avea următorul cuprins:
„ Primarul va abilita un funcţionar al primăriei cu exercitarea atribuţiilor de
stare civilă.”.
15. Articolul 18:
alineatul (1) se completează cu propoziția:
„Informația respectivă poate fi eliberată instituțiilor abilitate prin lege, în
strictă conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter
personal.”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Serviciul Stare Civilă, oficiile stare civilă eliberează copii de pe actele
de stare civilă la cererea instanţelor judecătoreşti, procuraturii, organelor de
urmărire penală, organelor care exercită activitatea specială de investigaţie,
autorităţii tutelare, precum şi la cererea altor organe de stare civilă. Solicitările
acestor autorităţi urmează a fi întemeiate legal şi confirmate prin documente
justificative.”;
16.Articolul 19:
titlul va avea următorul cuprins:
„Articolul 19. Obligaţia de transmitere a actelor de stare civilă şi altor
documente Serviciului Stare Civilă”
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Oficiile stare civilă au obligaţia de a transmite, pînă la data de 10 a fiecărei
luni, Serviciului Stare Civilă al doilea exemplar al actelor de stare civilă
înregistrate, în baza căruia acesta organizează registrele de stare civilă, ordinare şi
computerizate şi le actualizează sistematic. Funcţionarul abilitat al primăriei are
obligaţia de a transmite actele de stare civilă şi documentele care au servit temei
pentru înregistrarea acestora oficiului stare civilă, în a cărui rază teritorială
activează, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare.”;
la alineatul (2) cuvintele „Organele de stare civilă” se substituie cu cuvintele
„Oficiile stare civilă, precum şi primăriile abilitate cu competenţa de înregistrare a
actelor de stare civilă”, iar cuvintele „extrasul de pe” se substituie cu cuvintele
„informaţia privind”.
17. Articolul 22 alineat (1) se completează cu cuvintele „, indicînd pe
propria răspundere neînregistrarea anterioară a faptului naşterii copilului”.
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18. Articolul 23 se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
„(51) Paternitatea poate fi stabilită şi faţă de copilul născut mort sau decedat
după naştere.”.
19. Articolul 26 alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Dacă declaraţia de naştere a fost depusă după expirarea termenului
prevăzut la art. 22 alin. (5) din prezenta lege, întocmirea actului de naştere se
efectuează de către oficiul stare civilă din raza domiciliului declarantului în baza
deciziei privind înregistrarea tardivă a naşterii, aprobată de Serviciul Stare Civilă.
(2) Modul de examinare a cererii de înregistrare tardivă a naşterii se
stabileşte de către Serviciul Stare Civilă.”.
20. Articolul 29:
la alineatul (1):
la litera b) cuvintele „codul numeric personal” se substituie cu cuvintele
„numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP)”;
la litera e) se completează la început cu cuvintele „Numărul de identificare
de stat al persoanei fizice (IDNP)”, iar cuvintele „şi locul” se exclud;
litera g) va avea următorul cuprins:
„g) numele de familie, prenumele, domiciliul declarantului şi numărul de
identificare de stat (IDNP) al acestuia sau denumirea, precum şi numărul de
identificare de stat (IDNO) al autorităţii care a declarat naşterea”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) atribuit la
naştere, se înscrie în certificatul de naştere, precum şi în celelalte acte şi documente
de stare civilă, care vizează persoana în cauză, cu excepția persoanelor care
renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de
stat al populaţiei. În cazul imposibilităţii eliberării certificatului medical
constatator al naşterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) se
atribuie la înregistrarea tardivă şi ulterioară a naşterii, precum şi în cazul
transcrierii actului de naştere. ”.
21. Articolul 30:
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) Numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP)”;
la litera b) după cuvîntul „prenumele” se completează cu cuvîntul „sexul”
la litera c) se completează la început cu cuvintele „număr de identificare de
stat al persoanei fizice (IDNP)”;
22. Articolul 32 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Căsătoria se înregistrează de organul de stare civilă la care a fost depusă
declaraţia de căsătorie”.
23. Articolul 33:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:

7

„Declaraţia de căsătorie se completează şi se depune personal de către
viitorii soţi, la orice oficiu stare civilă sau la primăria în a cărei rază teritorială
domiciliază unul dintre ei sau dintre părinţii acestora.
alineatul (2) se exclude.
24. Articolul 34:
titlul va avea următorul cuprins:
„ Articolul 34. Actele anexate la declaraţia de căsătorie”.
cuvintele „a certificatelor prin care se atestă trecerea controlului medical” şi
„desfacerea sau” se exclud.
25. Articolul 35:
la alineatul (1) cuvintele „în termen de” se substituie cu cuvintele „după
expirarea unui termen de cel puţin”;
la alineatul (6) cuvîntul „interpretului” se substituie cu cuvintele
„traducătorului/interpretului autorizat, antrenat de către unul dintre solicitanți.
Traducătorul/interpretul autorizat, poartă răspundere personală pentru serviciile
prestate.”.
26. Articolul 36 alineatul (1):
litera c) se completează la început cu cuvintele „numărul de identificare de
stat al persoanei fizice”, iar după cuvîntul „naşterii” se introduc cuvintele
„cetăţenia şi”
litera (d) se exclude.
27. La art. 37 litera a) după cuvintele „data şi locul naşterii” se
completează cu cuvintele „numărul de identificare de stat al persoanei fizice”.
28. La art. 48 alin. (1) lit. a) după cuvintele „data şi locul naşterii” se
completează cu cuvintele „numărul de identificare de stat al persoanei fizice
(IDNP)”.
29.
Articolul 49:
alineatul (2) se completează cu cuvintele „sau la oficiul stare civilă deţinător
al actului de stare civilă”;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„ Schimbarea prenumelui copilului pînă la vîrsta de 16 ani se soluţionează
de către oficiul stare civilă, pe baza cererii ambilor părinţi (sau a unuia dintre ei),
făcîndu-se modificările corespunzătoare pe actul de naştere al copilului (fără a se
întocmi actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui). În caz de
neînţelegere între părinţi, decide autoritatea tutelară. Decizia autorității tutelare se
va anexa la cererea de schimbare a numelui și/sau prenumelui copilului, depusă de
către unul din părinți.”.
30.
Articolul 50:
la alineatul (2) cuvîntul „rectificate” se substituie cu cuvîntul „modificate”;
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la alineatul (3), cuvîntele „înlăturate și/sau rectificate” se substituie cu
cuvîntul „modificate”;
la alineatul (4), cuvintele „rectificării” şi „rectificarea” se substituie
respectiv cu cuvintele „modificării” şi „modificarea”;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) După examinarea cererii cu privire la schimbarea numelui de familie
şi/sau a prenumelui, şeful oficiului stare civilă întocmeşte, în două exemplare,
decizia respectivă, care urmează a fi aprobată de către Serviciul Stare Civilă. După
aprobarea deciziei, se va întocmi actul de stare civilă respectiv în prezenţa
solicitantului sau reprezentantului acestuia, cît şi în lipsa acestora.”.
31.
La articolul 51 alineatul (1) litera c) după cuvintele „locul naşterii”
se completează cu cuvintele „numărul de identificare de stat al persoanei fizice
(IDNP), cetăţenia”.
32.
La articolul 52 după cuvintele „data şi locul naşterii” se completează
cu cuvintele „numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP)”.
33.
Articolul 53:
în titlul articolului, cuvîntul „rectificarea” se substituie cu cuvîntul
„modificarea”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins;
„(2) Părintele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani, în urma schimbării
numelui şi/sau prenumelui său, poate solicita modificarea datelor respective în
actul de naştere al copilului. Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi
atrage după sine modificarea numelui de familie al copilului.”.
la alineatul (3) cuvintele „se va ţine cont de avizul” se substituie cu cuvintele
„va decide autoritatea tutelară”;
la alineatul (4) cuvintele „rectifica” „rectificarea” se substituie cu cuvintele
„modifica”, „modificarea”.
34. Articolul 55:
la alineatul (1) cuvîntul „verbale” se exclude;
la alineatul (2) cuvintele „la cererea persoanei interesate” se exclud.
35.
La articolul 56 alineatul (4) cuvintele „poliţiei şi comisariatului
militar” se substituie prin cuvintele „organului competent de evidenţă şi
documentare a populaţiei şi centrului militar din raza de competenţă teritorială”.
36.
Se completează cu articolul (56)1 cu următorul cuprins:
„Articolul 561. Înregistrarea tardivă a decesului
„(1) Dacă declaraţia de deces a fost făcută după expirarea termenului
prevăzut la articolul 56 alin. (1) din prezenta lege, întocmirea actului de deces se
face de către oficiul stare civilă de la domiciliul decedatului în baza deciziei
privind înregistrarea tardivă a decesului, aprobată de Serviciul Stare Civilă.
(2) Modul de examinare a cererii de înregistrare tardivă a decesului se
stabileşte de Serviciul Stare Civilă”.
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37.
Articolul 57 alineatul (1):
la litera c) după cuvîntul „prenumele” se completează cu cuvintele „numărul
de identificare de stat al persoanei fizice; ”.
la litera c) după cuvintele „locul naşterii” se completează cu cuvîntul
„cetăţenia”;
litera g) va avea următorul cuprins:
„g) numele, prenumele şi numărul de identificare de stat al persoanei fizice
(IDNP) sau denumirea instituţiei (organizaţiei) care a întocmit declaraţia de deces
precum şi numărul de identificare de stat al unităţii de drept (IDNO)”.
38.
Articolele 59 şi 60 vor avea următorul cuprins;
„Articolul. 59 Reconstituirea actelor de stare civilă
(1) Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă:
a) registrele de stare civilă au fost pierdute integral ori parţial;
b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat
certificatul respectiv ori extrasul de pe actul de stare civilă.
(2) Întocmirea actului de stare civilă reconstituit are loc pe baza deciziei
oficiului stare civilă, aprobată de Serviciul Stare Civilă, hotărîrii judecătoreşti
privind constatarea înregistrării faptului, precum şi a hotărîrii judecătoreşti prin
care se schimbă locul naşterii copilului minor.
(3) Întocmirea actului de stare civilă reconstituit în condiţiile alin. (1) lit. a)
se efectuează de oficiul stare civilă care a deţinut actul pierdut, iar întocmirea
actului de stare civilă reconstituit în condiţiile alin. (1) lit. b) se efectuează de
oficiul stare civilă de la domiciliul solicitantului.”;
„Articolul 60. Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă
(1) Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se face, din oficiu, dacă
întocmirea actului de stare civilă, în termenele stabilite, a fost omisă de către
organul de stare civilă.
(2) Întocmirea ulterioară a actului de stare civilă se efectuează de oficiul
stare civilă din raza teritorială a domiciliului solicitantului, pe baza deciziei
corespunzătoare, aprobată de Serviciul Stare Civilă .”.
39.
Articolul 61:
la alineatul (1) cuvintele „Serviciul Stare Civilă” se substituie cu cuvintele
„şeful oficiului stare civilă”;
la alineatul (2) ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „În cazul
imposibilităţii reconstituirii actului de stare civilă pe cale administrativă, problema
urmează a fi examinată de instanţa judecătorească în procedură specială.”.
se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Hotărîrea judecătorească privind constatarea înregistrării actului de
stare civilă se execută la oficiul stare civilă din raza teritorială a instanţei
judecătoreşti respective.”.
40.
Articolul 65:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
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„(2) Transcrierea actelor de stare civilă se face cu aprobarea Serviciului Stare

Civilă, la cererea solicitantului, în baza copiei actului de stare civilă, extrasului de
pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă al ţării respective, numai în
cazul în care acestea nu contravin legii, ordinii publice şi bunelor moravuri.
se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Transcrierea actelor de stare civilă întocmite pe numele cetăţenilor
Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate se efectuează de către oficiul stare
civilă desemnat de Serviciul Stare Civilă. Cererea de transcriere, în acest caz, poate
fi depusă atît la oficiul stare civilă, cît şi la misiunea diplomatică sau oficiul
consular al Republicii Moldova.
Transcrierea actelor de deces se face la cererea moștenitorilor. ”.
41.
La articolul 66:
titlul va avea următorul cuprins:
„Articolul 66. Cererea privind modificarea actului de stare civilă”;
În tot textul articolului cuvintele „rectificarea sau completarea” la cazul
gramatical respectiv se exclud;
alineatul (1) se completează cu propoziţia: „Dacă persoana nu locuieşte pe
teritoriul Republicii Moldova, cererea se depune la oficiul stare civilă deţinător al
actului”.
alineatul (2):
litera a) se completează cu cuvintele „precum şi dacă actul de stare civilă a
fost întocmit conform normelor grafiei chirilice”;
litera c) cuvîntul „rectificării” se substituie cu cuvîntul „modificării”.
42.
La articolul 67:
titlul va avea următorul cuprins:
„Articolul 67. Decizia oficiului stare civilă privind modificarea actului
de stare civilă”;
alineatul (1) cuvintele „ , rectificarea sau completarea” se exclud, iar după
cuvîntul „decizia” se completează cu cuvintele „aprobată de şeful oficiului stare
civilă”;
alineatul (2) cuvintele „rectificarea sau completarea” se exclud.
43.
Articolul 69 alineatul (2):
cuvintele „rectificările şi completările” respective în actele de stare civilă se
substituie cu cuvintele „de modificare a actelor de stare civilă”;
la lit. j) cuvîntul „rectificarea” se substituie cu cuvîntul „modificarea”;
litera k) va avea următorul cuprins:
„k) deciziei oficiului stare civilă privind modificarea potrivit art. 67 sau
anularea actului de stare civilă potrivit art. 62 - 64 ori privind anularea menţiunii de
pe acesta;”;
la litera l) cuvintele „,rectificarea”, „completarea” se exclud;
se completează cu literele o) şi p) cu următorul cuprins:
„o) hotărîrii judecătoreşti privind decăderea din drepturile părinteşti;
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p) actului oficial emis în străinătate, care confirmă înregistrarea, modificarea
sau anularea actelor de stare civilă întocmite pe numele cetăţenilor Republicii
Moldova sau cu participarea acestora.”.
44.

Articolul 71 alineatele (5) şi (6) se exclud.

45.
Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
„Tirajarea, evidenţa şi păstrarea formularelor documentelor de stare
civilă”.
46.
La articolul 72:
titlul va avea următorul cuprins:
„Articolul 72. Tirajarea şi distribuirea formularelor utilizate de
organele de stare civilă”;
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Formularele utilizate de organele de stare civilă sunt documente oficiale
care se întocmesc pe blanchete tipizate”.
alineatul (2) se completează cu cuvintele „ , iar celelalte formulare – de către
Serviciul Stare Civilă.”.
alineatul (3) după cuvintele „Formularele actelor” se completează cu
cuvintele „de stare civilă”, iar cuvintele „certificatelor de stare civilă” se substituie
cu cuvintele „documentelor de strictă evidenţă”;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Formularele utilizate de organele de stare civilă se confecţionează
centralizat, prin metodă tipografică, din contul mijloacelor bugetului de stat alocate
de Guvern.”;
alineatul (5):
cuvintele „actelor şi certificatelor de stare civilă şi a altor formulare necesare
pentru înregistrarea actelor de stare civilă” se substituie prin cuvintele „utilizate de
organele de stare civilă”, iar cuvintele „formulare ale actelor şi certificatelor de
stare civilă” se substituie cu cuvintele „formularele actelor, certificatelor şi
extraselor de pe actele de stare civilă”;
se completează cu propoziţia „Primăriile oraşelor, satelor (comunelor) se
asigură cu formularele actelor şi certificatelor de stare civilă la demersul
primarului.”.
47.
La articolul 73:
titlul va avea următorul cuprins:
„ Articolul 73. Păstrarea formularelor documentelor de strictă
evidenţă”;
alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
(1) Sunt de strictă evidenţă formularele documentelor de stare civilă care
conţin serie şi număr de ordine.
(2) Responsabilitatea pentru păstrarea şi evidenţa strictă a formularelor
documentelor de stare civilă la oficiul stare civilă revine şefului acestuia, la
primăria oraşului, satului (comunei) – funcţionarului împuternicit al primăriei, iar
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la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în
străinătate – persoanelor responsabile de exercitarea funcţiilor consulare.”.
alineatul (3), cuvintele „certificatelor de stare civilă” se substituie cu
cuvintele „documentelor de strictă evidenţă”.
48.
Articolul 74:
în titlu şi la alineatul (1) cuvintele „certificatelor de stare civilă” se substituie
cu cuvintele „de strictă evidenţă”;
la alineatul (3):
cuvintele „certificatelor de stare civilă” se exclud;
la subpunctul 1), lit. a) cuvintele „certificatelor de stare civilă” se substituie
cu cuvintele „de strictă evidenţă”, la cazul gramatical respectiv;
la lit. b) cuvintele „certificatelor de stare civilă” se substituie cu cuvintele
„de strictă evidenţă”, la cazul gramatical respectiv, precum şi cuvintele „Primarul,
secretarul consiliului sau funcţionarul împuternicit al primăriei” se substituie prin
cuvintele „Funcţionarul împuternicit de primar”;
la subpunctul 2, cuvintele „,ale certificatelor de stare civilă” se exclud şi
cuvintele „comunelor şi satelor” se substituie cu cuvintele „satelor (comunelor),
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare”
alineatul (4), cuvîntul „Certificatele” se substituie cu cuvintele „Formularele
de strictă evidenţă”.
49.
Articolele 75 şi 76 vor avea următorul cuprins;
„Articolul 75. Verificarea evidenţei stricte a formularelor de stare civilă
(1) Primăriile oraşelor, satelor (comunelor) vor prezenta oficiului stare civilă
din raza teritorială respectivă raportul privind utilizarea formularelor de strictă
evidenţă nu mai tîrziu de ziua a doua a fiecărei luni.
(2) Raportul privind utilizarea formularelor de strictă evidenţă se prezintă
Serviciului Stare Civilă după cum urmează:
a) oficiile stare civilă – către data de 10 a fiecărei luni;
b) misiunile diplomatice şi oficiile consulare – trimestrial.
(3) Formularele de strictă evidenţă, ce urmează a fi declarate nevalabile, se
prezintă de oficiile stare civilă Serviciului Stare Civilă, lunar, însoţite de actul
corespunzător, către data de 10 a fiecărei luni. Misiunile diplomatice şi oficiile
consulare prezintă Serviciului Stare Civilă formularele de strictă evidenţă ce
urmează a fi declarate nevalabile trimestrial .
(4) În caz de furt sau pierdere a formularelor de strictă evidenţă, faptul, cu
descrierea amănunţită a circumstanţelor, se comunică în aceeaşi zi poliţiei şi
Serviciului Stare Civilă. Serviciul Stare Civilă publică pe pagina oficială web a
Serviciului Stare Civilă informaţia cu privire la faptul dispariţiei certificatelor de
stare civilă.”;
„Articolul 76. Nevalabilitatea şi distrugerea formularelor de strictă
evidenţă
(1) Se declară nevalabile formularele de strictă evidenţă:
a) uzate,
b) deteriorate,
c) care conţin erori de completare
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d) care conţin date false,
e) eliberate neîntemeiat,
f) pierdute,
(2) Formularele indicate la literele d), e), f) ale alin. (1) se declară nevalabile
prin decizia Serviciului Stare Civilă, iar celelalte prin decizia organului emitent.
(3) Formularele de strictă evidenţă declarate nevalabile, precum şi cele
primite de la organele de stare civilă naţionale şi străine şi nereclamate în termen
de 3 ani, se radiază de la evidenţă şi se supun distrugerii.
(4) Distrugerea formularelor de strictă evidenţă se efectuează în prezenţa
membrilor comisiei speciale creată de Serviciul Stare Civilă, întocmindu-se act de
nimicire”.
50.
Articolul 77 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Ambele exemplare ale actului de stare civilă, întocmite de către
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, precum şi
documentele care au servit temei pentru înregistrarea acestora se transmit, lunar,
spre sistematizare şi păstrare, Serviciului Stare Civilă.”.
51.
Articolul 78
alineatul (3) va avea următorul conţinut:
„(3) Serviciul Stare Civilă formează varianta electronică a registrelor actelor
de stare civilă întocmite manual.”.
52.

Articolul 79 se exclude.

53.
Articolul 80 va avea următorul cuprins:
„Articolul 80. Termenele şi modul de păstrare al materialelor de arhivă
(1) Primul exemplar al actelor de stare civilă se separă pe tipuri de acte
separat în dependenţă de localităţile unde au fost întocmite şi se sistematizează în
registre. Registrele se păstrează, în arhiva oficiului stare civilă, în ordine
cronologică şi se includ în inventarele dosarelor pentru păstrare permanentă.
(2) Documentele care au servit temei pentru înregistrarea actelor de stare
civilă se păstrează la arhiva oficiului stare civilă timp de 10 ani.
(3) Hotărîrile judecătoreşti privind încuviinţarea sau anularea adopţiei,
paternităţii, se păstrează la arhiva oficiului timp de 10 ani, iar cererile părinţilor,
care nu sunt căsătoriţi între ei, privind recunoaşterea paternităţii, precum şi
dosarele privind modificarea, reconstituirea, transcrierea şi anularea actelor de
stare civilă, registrele de evidenţă strictă a formularelor documentelor de stare
civilă se păstrează timp de 25 ani.
(4) Certificatul medical constatator al decesului se expediază pentru păstrare
la data de 7 a fiecărei luni, Biroului Naţional de Statistică.
(5) Cererile de solicitare a documentelor de stare civilă, cererile de
modificare a actelor de stare civilă în conformitate cu normele onomasticii
naţionale şi în baza actelor premergătoare, comunicările privind înscrierea
menţiunilor se păstrează în arhiva oficiului stare civilă sau după caz, a Serviciului
Stare Civilă timp de 3 ani, iar registrele de evidenţă a cererilor de solicitare a
documentelor de stare civilă timp de 5 ani.
14

(6) Actele prevăzute în prezentul articol se supun distrugerii după expirarea
termenului de păstrare şi aprobarea actului de nimicire privind distrugerea acestora
de către Serviciul Stare Civilă.”.
56.
se abrogă.

Capitolul VIII împreună cu articolele 82 și 83 din conținutul acestuia

54.
În titlul şi textul articolului 86 cuvintele „şi ale celor privind starea
sănătăţii viitorilor soţi” se exclud.
Art. III. – Codul civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 1107XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86,
art. 661), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
Art. 54 va avea următorul cuprins:
„Art. 54 Înregistrarea de stat a faptelor de stare civilă
1. Înregistrării de stat sunt supuse următoarele fapte de stare civilă:
a) Naşterea;
b) Adopţia;
c) Paternitatea (maternitatea);
d) Căsătoria;
e) Divorţul;
f) Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui;
g) Decesul.
2. Înregistrarea faptelor enumerate la alineatul (1) se efectuează de către
organele de stare civilă prin întocmirea actelor de stare civilă şi/sau operarea
menţiunilor pe acestea cu eliberarea certificatelor.
3. Organele de stare civilă, care efectuiază procedura de înregistrare,
transcriere, reconstituire, modificare şi anulare a actelor de stare civilă, conţinutul
actelor de stare civilă şi al certificatelor, precum şi modalitatea şi termenele de
păstrare a actelor de stare civilă, se stabilesc prin lege. ”.
Art. IV. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, aprobat prin
Legea nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2003, nr. 111-115, art. 451), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 279 alineatul (1) litera j), articolul 331 şi articolul 333
cuvintele „inexactităţii înscrierilor în registrele de stare civilă” se substituie cu
cuvintele „inexactităţilor în actele de stare civilă”.
2. La articolul 292 alineatul (5) cuvintele „a se asigura înregistrarea” se
substituie cu cuvintele „asigurarea înregistrării”.
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3. Articolul 300 alineatul (2) se completează cu fraza: „În termen de 3 zile
de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti privind declararea persoanei
decedate, instanţa transmite o copie autentificată de pe hotărîre oficiului stare
civilă din raza sa teritorială pentru înregistrarea de stat a decesului”.
4. La articolul 301 alineatul (4) cuvintele „ înregistrării decesului în
registrul de stare civilă” se substituie prin cuvintele „actului de deces”.
5. Titlul capitolului XXXIII în tot textul capitolului cuvintele „inexactităţii
înscrisurilor din registrele de stare civilă” se substituie cu cuvintele „inexactităţilor
în actele de stare civilă”.
6. La articolul 332, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) În cererea de constatare a inexactităţilor în actele de stare civilă se
indică datele referitoare la inexactitate, la modificările solicitate de petiţionar,
precum şi organul de stare civilă care a refuzat modificarea actelor de stare
civilă.”;
7. La articolul 334 cuvintele „corectării şi” se exclud.
Art. V. Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art. 116)
cu modificările şi completările ulterioare se modifică după cum urmează:
1.
La articolul 29 litera j) cuvintele „funcţionarea serviciului stare civilă”
se substituie cu cuvintele „înregistrarea de stat a actelor de stare civilă”.
2.
La articolul 39 litera k) cuvintele „serviciilor de stare civilă” se
substituie prin cuvintele „de înregistrare de stat a actelor de stare civilă”.
Art. VI. – Ministerul Justiţiei, în termen de 2 luni de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, va asigura republicarea Legii nr. 100-XVI din 26 aprilie
2001 privind actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI
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