ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
ACTE NECESARE

A) ÎN CAZUL, ÎN CARE SOŢII SUNT CETĂŢENI ROMÂNI
ESTE OBLIGATORIE PREZENTAREA URMĂTOARELOR
DOCUMENTE:
CERTIFICATELE DE NAŞTERE ORIGINALE;
ACTE DE IDENTITATE VALABILE ORIGINALE ;
CERTIFICATE MEDICALE PRENUPŢIALE, CU MENŢIUNEA APT
PENTRU CĂSĂTORIE (SUNT VALABILE 14 ZILE, INCLUSIV ZIUA
DEPUNERII DOSARULUI ŞI CEA A CĂSĂTORIEI)
ACTELE DE IDENTITATE A DOI MARTORI, CARE TREBUIE SĂ FIE
PREZENŢI LA OFICIERE;
DOUĂ DOSARE CU ŞINĂ;
TAXĂ OFICIERE SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ SAU TAXĂ URGENȚĂ (DUPĂ
CAZ)

DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE – FORMULAR TIP
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ NU EXISTĂ NICIO
PIEDICĂ LEGALĂ PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI – FORMULAR
TIP
ATENTIE!!!
DUPĂ ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI, OFIȚERUL DE STARE CIVILĂ
ANULEAZĂ CARTEA DE IDENTITATE A SOȚULUI CARE ÎȘI SCHIMBĂ
NUMELE DE FAMILIE, ANULAREA SE FACE PRIN TĂIEREA COLȚULUI
ÎN CARE SE AFLĂ ÎNSCRISE SERIA ȘI NUMĂRUL.
CĂSĂTORIA SE INCHEIE DUPĂ 10 ZILE DE LA DEPUNEREA
ACTELOR, PREZENŢA VIITORILOR SOŢI ESTE OBLIGATORIE LA
SEMNAREA DECLARAȚII DE CĂSĂTORIE!
ÎN CAZUL, ÎN CARE SOŢII AU MAI FOST CĂSĂTORIŢI, SE VA
PREZENTA, DUPĂ CAZ, SENTINŢA DE DIVORŢ CU MENŢIUNEA
DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ SAU CERTIFICATUL DE DIVORȚ,
DECES, IN ORIGINAL.

B) ÎN CAZUL, ÎN CARE UNUL DINTRE SOŢI ESTE
CETĂŢEAN STRĂIN
ESTE OBLIGATORIE PREZENTAREA URMĂTOARELOR
DOCUMENTE :
DOVEZII DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ CETĂŢEANUL STRĂIN
ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE DE FOND CERUTE DE LEGEA SA NAŢIONALĂ
ŞI NU EXISTĂ IMPEDIMENTE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN
ROMÂNIA, CARE SE ELIBEREAZĂ DE AMBASADA SAU CONSULATUL
ŢĂRII RESPECTIVE ÎN ROMÂNIA ;

1.

Pot încheia o căsătorie fără să prezinte dovada eliberată de ambasada ţării lor,
cetăţenii străini care deţin certificate de cutumă (de capacitate matrimonială),
recente sau valabile (3 luni de la data emiterii), eliberate de autorităţile
competente din următoarele ţări : Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi
Herţegovina, Cehia, Croaţia, China, R.P.Democrată Coreeană, R.Cuba,
Elveţia(necesita apostilarea), Franţa, Germania, R.P.Mongolia, Norvegia
(necesita apostilarea), Polonia, R.Ungaria, Federaţia Rusă, Slovacia, Slovenia,
Serbia, Ucraina. Intrucât Israelul nu eliberează dovezi, cetăţenii acestui stat vor

prezenta: extras din registrul de stare civilă sau extras din registrul de evidenţă
a populaţiei eliberat de Ministerul de Interne, declaraţie notarială pe propria
răspundere la data depunerii documentelor precum că nu există încheiată o altă
căsătorie.

2.

DECLARAȚIA NOTARIALĂ A SOȚULUI CETĂȚEAN STRĂIN DIN

CARE

SĂ

REZULTE

CĂ

ÎNDEPLINEȘTE

CONDIȚIILE

NECESARE

ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA, CĂ NU SUNT IMPEDIMENTE LA
ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI, PRECUM ȘI LEGEA APLICABILĂ REGIMULI
MATRIMONIAL ȘI REGIMUL MATRIMONIAL ALES;

3.

TRADUCEREA LEGALIZATĂ A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE A

CETĂŢEANULUI STRĂIN;

4.

CERTIFICATUL DE NAŞTERE ÎN ORIGINAL A CETĂŢEANULUI

STRĂIN CARE :

A. VA FI ÎN MOD OBLIGATORIU APOSTILAT cu excepția statelor
UNIUNII EUROPENE dacă este eliberat de instituţii ale următoarelor
state semnatare ale CONVENŢIEI DE LA HAGA din 05.10.1961:
a) Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua şi Barbuda,
Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan
b) Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia şi
Herţegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria
c) China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook
Islands, Croaţia, Cipru, Cehia
d) Dominica, Danemarca
e) Ecuador, Estonia, Elveţia, El Salvador
f) Fidji, Finlanda, Franţa
g) Germania, Grecia, Grenada
h) Honduras
i) India, Irlanda, Israel, Italia
j) Japonia
k) Kazahstan

l) Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg
m) F.R.I.Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie
şi Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic, Monaco
n) Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelandă
o) Olanda
p) Panama, Polonia, Portugalia
r) Rusia
s) Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and
Nevis, Samoa, San Marino, Serbia şi Muntenegru,
Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland,
Statele Unite ale Americii, Suedia
t) Tonga, Triniadad Tobago, Turcia
u) Ungaria
v) Venezuela.
B. VA FI SCUTIT DE SUPRALEGALIZARE SAU APOSTILARE
certificatul eliberat de instituţii ale următoarelor state cu care ROMÂNIA
a încheiat tratate sau acorduri bilaterale în acest sens:. Albania, Austria,

Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, China, Croaţia,
R.P.D. 4 Coreeană, Cuba, Fed. Rusă, Franţa, Moldova, Mongolia,
Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia Ungaria, Ucraina.
C. DOCUMENTELE CARE NU SE REGĂSESC ÎN PRIMELE DOUĂ
SITUAȚII

(a-b)

VOR

FI

ÎN

MOD

OBILGATORIU

SUPRALEGALIZATE în conf. cu art. 162 din Legea nr.105/1992 cu
privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional.

5.

ÎN CAZUL ÎN CARE CETĂȚEANUL STRĂIN A MAI FOST
CĂSĂTORIT, se va prezenta documentul prin care se atestă desfacerea
căsătoriei, care va fi, după caz, apostilat sau supralegalizat - a se vedea punctul
4 anterior.

6.

CETĂȚENII STATELOR CARE NU AU MISIUNE DIPLOMATICĂ
SAU OFICIU CONSULAR ACREDITAT ÎN ROMÂNIA VOR
PREZENTA DECLARAȚIA DATĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE,

AUTENTIFICATĂ DE UN NOTAR PUBLIC, DIN CARE SĂ REZULTE
CĂ VIITORUL SOȚ, CETĂȚEAN STRĂIN SAU APATRID, NU ESTE
CĂSĂTORIT ȘI ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE FOND CERUTE DE
LEGEA SA NAȚIONALĂ PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN
ROMÂNIA.

CONDIŢII

ÎN ROMÂNIA CĂSĂTORIA SE ÎNCHEIE ÎNTRE UN BĂRBAT ŞI
O FEMEIE PRIN CONSIMŢĂMÂNTUL PERSONAL ŞI LIBER AL
ACESTORA.
1. Vârsta matrimonială
Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate
căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau,
după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei
circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinţi

refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei
divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului.
Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi
manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.
Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este
necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să
exercite drepturile părinteşti.

2. Bigamia

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este
căsătorită.

3. Interzicerea căsătoriei între rude

Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi
între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul
al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie
îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa
pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au
devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat
prin efectul adopţiei.

4. Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră

Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela
sa.

5. Alienaţia şi debilitatea mintală

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.

6. Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria

Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.
Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în
străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute
în România.
Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate
sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu
sunt recunoscute în România.

ATENȚIE!
CĂSĂTORIA RELIGIOASĂ
CĂSĂTORIA CIVILĂ.

POATE FI

CELEBRATĂ

NUMAI DUPĂ

REGIMUL
MATRIMONIAL

În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales,
ei pot opta între:
REGIMUL COMUNITĂŢII LEGALE
REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI
REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE
ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul
matrimonial ales.

NUMELE DUPĂ
CĂSĂTORIE

ALEGEREA NUMELUI DE FAMILIE
Viitorii soţi pot conveni să:
1. păstreze numele dinaintea căsătoriei;
2. să ia numele oricăruia dintre ei;
3. să ia numele lor reunite;
4. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să
poarte numele lor reunite.

PUBLICITATEA
CĂSĂTORIEI

în aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă publică
un anunţ al intenţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special
amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să
se încheie căsătoria,
extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde: data afişării, datele de stare civilă
ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi
înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10
zile de la data afişării.

OPOZIŢIA LA
CĂSĂTORIE

orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă cunoaşte un impediment
legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se
întemeiază.

ELIBERAREA
CERTIFICATULUI

Soţilor cu ocazia încheierii căsătoriei sau ulterior oricăruia dintre cei 2, la
cerere.

IMPORTANT DE ŞTIUT

CUM SEMNĂM ACTELE ÎN MOMENTUL ÎNCHEIERII
CĂSĂTORIEI
actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au
învoit să-l poarte în timpul căsătoriei

MARTORII LA CĂSĂTORIE
martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber,
nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită
(fără traducător autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei
deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele,
martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni cu oricare dintre
viitorii soţi.

CELEBRAREA CĂSĂTORIEI
viitorii soţi se vor prezenta împreună la locul în care se încheie căsătoria, pentru
a-şi da consimţământul la aceasta, în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa
ofiţerului de stare civilă,
persoanele care aparţin minorităţilor naţionale pot solicita celebrarea căsătoriei
în limba lor maternă, cu condiţia ca ofiţerul de stare civilă, de serviciu la
căsătorii, să cunoască respectiva limbă.
MOMENTUL ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI
căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul
fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CARTEA DE IDENTITATE
ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care-şi schimbă
numele de familie prin căsătorie – anularea se face prin tăierea colţului în care
se află înscrisă perioada de valabilitate

persoanei a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea
unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie - sub sancţiunea
amenzii

PREVEDERI

FAMILIA

IMPORTANTE DIN

Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea

CODUL CIVIL

acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi
educarea copiilor lor.
Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.
Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea
căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei.
prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.

CĂSĂTORIA
Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în
condiţiile legii.
Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.

Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea
căsătoriei civile.

