
ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ 

Conform prevederilor Legii nr. 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă* – 

republicată: 

 

Art. 10 

(1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate/extrase multilingve de naştere şi 

de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele/extrasele 

multilingve de deces membrilor familiei, persoanelor îndreptăţite ori, cu aprobarea 

primarului unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat decesul, altor persoane care 

justifică un interes legitim. Certificatele de stare civilă/Extrasele multilingve se pot elibera 

şi altor persoane împuternicite prin procură specială, precum şi avocaţilor împuterniciţi de 

către titulari sau de către reprezentanţii legali ai acestora, în baza împuternicirii avocaţiale 

emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului 

profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din 

România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În certificatele/extrasele 

multilingve de stare civilă nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă au fost înscrise 

în unele acte de stare civilă. 

 

(11) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate/extrase multilingve de naştere şi 

de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele/extrasele 

multilingve de deces, membrilor familiei, persoanelor îndreptăţite ori, cu aprobarea 

primarului unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat decesul, altor persoane care 

justifică un interes legitim. Certificatele de stare civilă/Extrasele multilingve ale actelor de 

stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială, precum şi 

avocaţilor împuterniciţi de către titulari, de către reprezentanţii legali ai acestora sau de către 

persoanele îndreptăţite, după caz, în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, … 

 

(2) În cazul în care certificatul de stare civilă nu a fost eliberat la data întocmirii actului, 

eliberarea acestuia se face la cererea scrisă a persoanelor prevăzute la alin. (1). 

 

(3) Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după 

caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă 

sau de la domiciliul ori reşedinţa persoanei interesate potrivit alin. (1). 

Conform prevederilor Metodologiei din 21 ianuarie 2011 cu privire la aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă: 
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Art. 147 

(1) Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin 

împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6), pe baza 

înregistrărilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilă, inclusiv din registrele 

întocmite de parohii, din cele deţinute de primării şi de Arhivele Naţionale. 

 

(2) Minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate, li se 

eliberează certificatul de naştere la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal. 

…………. 

 

(5) Dacă certificatul de stare civilă se solicită prin S.P.C.L.E.P. ori, după caz, prin primăria 

locului de domiciliu, obligaţia verificării identităţii persoanei revine personalului cu atribuţii 

pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau al primăriei unităţii administrativ-

teritoriale care primeşte cererea. 

………….. 

 

Art. 151 

(1) Cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie care au domiciliul pe teritoriul 

României, ale căror acte de stare civilă au fost întocmite în registrele române, li se eliberează 

certificate de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români. 

 

(2) Dacă titularul actului şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate, iar această 

menţiune nu este înscrisă pe marginea actului, la cerere se anexează fotocopia paşaportului, 

precum şi fotocopia şi traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume. 

………….. 

 

Art. 152 

(1) Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetăţenilor străini ale căror acte 

sau fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, precum şi ale cetăţenilor 

români cu domiciliul ori cu reşedinţa în străinătate se soluţionează de către S.P.C.L.E.P. sau, 

după caz, de primăria unităţii administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective şi, 

după caz …… de către D.E.P.A.B.D. 

………….. 

Art. 153 

(1) Persoanele care au domiciliul în alte localităţi decât cele în care sunt păstrate registrele 

de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă pot 



depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în 

raza căreia îşi au domiciliul ori reşedinţa, indicând unitatea administrativ-teritorială unde se 

găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia. 

……. 

 

Art. 155 

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i 

se eliberează, la cerere, un nou certificat, cu perceperea taxei legale de timbru; cererea pentru 

eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care 

acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 

59. 

 

Art. 155 

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i 

se eliberează, la cerere, un nou certificat; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie 

să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, 

întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59. 

 

Art. 156 

(1) Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea certificatului de stare civilă, ofiţerul de stare 

civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de 

identitate sau, după caz, a documentului prevăzut la art. 42 alin. (4)-(7); actul de identitate 

trebuie să fie în termen de valabilitate. 

 

(2) În situaţia în care S.P.C.L.E.P. care are în păstrare actul de stare civilă este acelaşi cu cel 

pe raza căruia persoana îşi are domiciliul, aceasta va depune cererea atât pentru obţinerea 

certificatului de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de 

evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Cererea privind eliberarea certificatului de 

stare civilă va fi transmisă structurii de stare civilă, spre competentă soluţionare. Certificatul 

de stare civilă, transmis în termen de 3 zile structurii de evidenţă a persoanelor din cadrul 

S.P.C.L.E.P., va fi înmânat solicitantului odată cu cartea de identitate. 

……….. 

Art. 157 

Certificatele de stare civilă prezentate cu modificări, ştersături, adăugări sau neconcordanţe 

cu privire la datele înscrise se reţin de către lucrătorii S.P.C.L.E.P. sau de ofiţerul de stare 



civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale şi se trimit instituţiei emitente în 

vederea anulării şi eliberării unui nou certificat de stare civilă. 

 

Art. 158 

(1) Certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu 

procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. 

(2) Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, 

certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal. 

……….. 

(4) Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură 

specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6). 

 

Art. 159 

(1) Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi. 

(2) Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera 

certificate de căsătorie, cu menţiunile corespunzătoare. 

 

Art. 160 

(1) Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. 

………….. 

 

Art. 162 

Cererile pentru procurarea de certificate de stare civilă din străinătate se soluţionează de 

către M.A.E. - D.C. 

Cererile pentru procurarea de certificate de stare civilă din străinătate se soluţionează de 

către M.A.E. - Dcons. 

 

 

 


