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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul stării civile, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 

 

Având în vedere prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 

februarie 2021, reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19,  

Ținând cont de faptul că unele măsuri de sprijin instituite pentru persoane fizice sau juridice, 

se mențin pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea 

acestei stări, 

Având în vedere contextul epidemiologic actual, care impune, în continuare, măsuri pentru 

garantarea sănătății publice, cu asigurarea, în același timp, a condițiilor de siguranță și evitare a 

aglomerărilor, pentru desfășurarea activităților de înregistrare, declarare a faptelor de stare civilă și 

obținerea unor documente doveditoare de către solicitanți, 

Considerând că se impune instituirea unor măsuri corelative care să reducă interacțiunea 

interumană, fără a limita exercitarea unor drepturi, cum ar fi dreptul copilului la stabilirea 

identității, 

            Având în vedere că, în contextul pandemiei de COVID-19, la nivel național au fost 

identificate situații în care activitatea structurii de stare civilă din cadrul serviciului public 

comunitar local de evidență a persoanelor/primăriei unității administrativ-teritoriale unde nu 

funcționează astfel de servicii a fost suspendată ca urmare a instituirii măsurii de izolare/carantinare 

a personalului angajat, neputând fi identificate soluții la nivel local pentru asigurarea furnizării 

continue a serviciului de stare civilă,  

 Ținând cont de necesitatea simplificării unor formalități de declarare a decesului și obținerea 

autorizațiilor de înhumare, în contextul special generat de pandemia de COVID-19, 

 Luând în considerare faptul că neadoptarea prin ordonanță de urgență a acestor măsuri 

imediate, cu caracter excepțional, poate genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra 

bunei desfășurări a activității în domeniul stării civile, precum și faptul că ar aduce grave prejudicii 

cu efecte pe termen lung asupra cetățenilor,  

 Pentru că se impune asigurarea cadrului legal pentru asigurarea activităților specifice 

înregistrării nașterii, respectiv decesului în contextul epidemiologic,  

Având în vedere faptul că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație 

extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe 

calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru garantarea 

siguranței personale a unor categorii de persoane afectate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, 

 

În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituția României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență: 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?pid=43226719&d=2020-01-04#p-43226719
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Art. 1 - Pe durata stării de alertă instituite potrivit legii, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la 

data încetării acestei stări, instituțiile și autoritățile publice care, în exercitarea competențelor 

prevăzute de legislația specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în original și/sau 

fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în 

format electronic de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de oficiul 

de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează 

serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor. 

  

Ar. 2 - (1) Pe durata stării de alertă instituite potrivit legii, precum și pentru o perioadă de 6 luni de 

la data încetării acestei stări, documentele primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere și 

de deces se transmit de emitenți la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/oficiul 

de stare civilă competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de 

autorități ale statului român. 

(2) În termen de cel mult 90 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), instituțiile, 

autoritățile publice și persoanele fizice sunt obligate să efectueze demersuri pentru depunerea 

documentelor primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere și de deces prevăzute de lege, 

în original, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/oficiul de stare civilă care a 

înregistrat actul de stare civilă. 

 

Art. 3 - Pe durata stării de alertă instituite potrivit legii, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la 

data încetării acestei stări, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la 

încetarea din viață a persoanei, iar în situația decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 

zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator 

al decesului. 

 

Art. 4 - (1) În situația în care activitatea structurii de stare civilă din cadrul serviciului public 

comunitar local de evidență a persoanelor/primăriei unității administrativ-teritoriale unde nu 

funcționează astfel de servicii, competentă să înregistreze decesul, este suspendată ca urmare a 

instituirii măsurii de izolare/carantinare, înhumarea/incinerarea cadavrului se poate face în baza 

Adeverinței privind constatarea producerii decesului, eliberată electronic de către Serviciul public 

comunitar județean de evidență a persoanelor pe raza căruia s-a produs decesul, respectiv Direcția 

Generală de Evidență a Persoanelor a municipiului București. 

(2) Adeverința se eliberează în format electronic, în baza certificatului medical constatator al 

decesului și a actului de identitate al defunctului, după caz, transmise de medicul care a constatat 

decesul/persoana desemnată la nivelul spitalului/unității medicale/serviciului de medicină 

legală/medicul de familie, prin intermediul mijloacelor electronice administrate de instituțiile 

implicate. 

(3) Serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor pe raza căruia s-a produs decesul, 

respectiv Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a municipiului București va urmări 

înregistrarea decesului, după ridicarea măsurii de izolare/carantinare instituită asupra structurii de 

stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor/primăriei 

unității administrativ-teritoriale unde nu funcționeaza astfel de servicii. 
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