ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ
Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, 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.
Certificatele de stare civilă se eliberează numai cetăţenilor care posedă
act de identitate. Cetăţenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumaţi să solicite
mai întâi formaţiunilor de evidenţă a populaţiei eliberarea actului de identitate.
Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror
acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se vor elibera certificate pe baza
paşaportului.
Dacă certificatul de stare civilă se solicită prin primăria locului de domiciliu,
obligaţia verificării identităţii persoanei revine ofiţerului de stare civilă care
primeşte cererea.
Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului.
Pentru copiii minori, care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi
sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului
legal.
Dacă un copil este născut viu şi a decedat până la data înregistrării naşterii, la
cererea părinţilor, se eliberează certificatul de naştere, cu menţiunea DECEDAT, sau
numai certificatul de deces.
Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere,
ambilor soţi.
Pentru soţul supravieţuitor sau în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se
pot elibera certificate de căsătorie cu menţiunile corespunzătoare.
Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane
îndreptăţite.
Este interzis să se înscrie în certificatul de deces, prin menţiune, cauza
decesului.
În cazuri deosebite - persoane grav bolnave, netransportabile, internate în
unităţi sanitare şi de protecţie socială etc. -, se eliberează certificatele de naştere sau
de căsătorie şi altor persoane, în afara celor prevăzute mai sus, cu aprobarea
primarului.
Persoanele cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate, a căror naştere şi/sau
căsătorie a fost înregistrată în România, pot solicita eliberarea certificatului de
naştere/căsătorie şi prin împuternicit cu procură specială.

