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COMUNICAT
În atenŃia persoanelor care solicită eliberarea din arhiva serviciului nostru a copiei
conforme cu originalul de pe certificatul medical constatator al născutului viu, în baza
căruia a fost înregistrată naşterea, în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara,
vă aducem la cunoştinŃă că aceste înscrisuri fac parte din categoria documentelor în
baza cărora sunt înregistrate actele de naştere în registrele de stare civilă, iar eliberarea
fotocopiilor de pe aceste documente este reglementată de prevederile art. 69 alin. (1) din
Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, potrivit cărora „La cererea scrisă a
Inspectoratului National pentru EvidenŃa Persoanelor, a serviciilor publice comunitare
de evidenŃă a persoanelor, a instanŃelor judecătoreşti, a parchetelor sau a poliŃiei, se pot
transmite extrase pentru uz oficial, însoŃite de copii ale înscrisurilor care au stat la baza
întocmirii actelor de stare civilă […]”.
Serviciul nostru a solicitat un punct de vedere în legătură cu cererile formulate de
către persoanele fizice privind eliberarea acestor înscrisuri, Ministerului AdministraŃiei şi
Internelor - DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
(D.E.P.A.B.D.) – instituŃie care, potrivit art. 73 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, cu privire
la actele de stare civilă îndrumă şi controlează, în condiŃiile legii, activitatea serviciilor
publice comunitare locale de evidenŃă a persoanelor, în domeniul stării civile.
Astfel, prin adresa nr. N 3673972 din 20.12.2016, a D.E.P.A.B.D., ne-au fost
comunicate următoarele:
 În conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, cu
privire la actele de stare civilă, fotocopii ale înscrisurilor care au stat la
baza întocmirii actelor de stare civilă se pot elibera, la cererea scrisă a
instanŃelor judecătoreşti, a parchetelor sau a poliŃiei.
 În consecinŃă, la solicitarea persoanelor fizice titulare ale actelor de stare
civilă, nu se pot elibera fotocopii ale înscrisurilor care au stat la baza
întocmirii actelor de stare civilă, duplicate ale certificatelor medicale
putând fi solicitate unităŃii medicale din cadrul sistemului medical public
sau privat, care a emis documentul.
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