ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ ȘI
A EXTRASELOR MULTILINGVE

Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate / extrase multilingve de naștere și de
căsătorie titularilor sau reprezentanților legali ai acestora, iar certificatele/extrasele multilingve de
deces membrilor familiei, persoanelor îndreptățite ori, cu aprobarea primarului unității
administrativ-teritoriale care a înregistrat decesul, altor persoane care justifică un interes legitim.
Certificatele de stare civilă/Extrasele multilingve se pot elibera și altor persoane
împuternicite prin procură specială, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către
reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului
Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.
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 mai sus menționate.
Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după
caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la
domiciliul ori reședința persoanei interesate.
Se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de
stare civilă. Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept
sunt nule. Nulitatea se constată de către ofițerii de stare civilă, funcționarii din cadrul D.E.P.A.B.D.
sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor ori ofițerii de stare civilă din
cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României.
Certificatele de stare civilă eliberate de serviciul public comunitar local de evidență a
persoanelor sau, după caz, de primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actele și
faptele de stare civilă sunt valabile și în străinătate.
Extrasele multilingve sunt documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi
certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa
autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă
semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012 ( Legea nr. 65/2012).
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Extras multilingv naştere

•

Extras multilingv căsătorie

•

Extras multilingv deces

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr. 16
de către autorităţile competente ale statelor părţi, sunt recunoscute fără traducere, legalizare
sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii, ca şi certificatele de stare
civilă pe domeniul teritorial al Convenţiei.
Pentru persoanele arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii se pot elibera
certificate de stare civilă în baza cererii formulate de acestea, avizată de conducerea
arestului/penitenciarului, care o transmite pe bază de adresă serviciului public comunitar local de
evidență a persoanelor/ primăriei competent/competente.
În cazul în care autoritățile învestite cu atribuții de stare civilă și evidență a persoanelor
constată că unele date din cuprinsul unui certificat de stare civilă nu corespund cu cele din actul pe
baza căruia a fost eliberat, certificatul se reține și se trimite serviciului public comunitar local de
evidență a persoanelor sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale care a înregistrat
actul, în vederea anulării și eliberării unui nou certificat.
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