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ÎNREGISTAREA CĂSĂTORIEI
Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competenţă
teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un
sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale
respective.
Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de
evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea
primarului.
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 miniroul îşi are domiciliul.
Declaraţia de căsătorie, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P.
sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei şi se
publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, în condiţiile legii.
Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile de la afişarea declaraţiei de
căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.
Căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile, pentru motive
intemeiate, numai cu aprobarea primarului.
După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia, numai cu
aprobarea primarului, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea
termenului de valabilitate a certificatelor medicale, referitoare la starea sănătăţii
viitorilor soţi; în cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt
obligaţi să obţină şi să depună certificate medicale valabile.
Dacă de la data depunerii declaraţiei de căsătorie au trecut 30 de zile şi căsătoria nu
a fost încheiată ori dacă viitorii soţi doresc să modifice declaraţia iniţială, aceştia vor
face o nouă declaraţie de căsătorie.
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În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativteritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la
S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale pe
raza căreia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau,
după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde urmează a se
încheia căsătoria.
Persoanele arestate sau condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de
executare a pedepsei privative de libertate, pe timpul măsurii arestării şi executării
pedepsei pot depune declaraţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria
în a cărei rază administrativ-teritorială se găseşte sediul arestului/penitenciarului, care
va fi şi competentă să o încheie, indiferent de domiciliul sau reşedinţa viitorilor soţi.
Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
a) documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie;
b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
c) certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie
să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare,
semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data
emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate
căsători; certificatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate
rubricile şi să fie însoţite de traducerea în limba română legalizată, cu apostilă sau
supralegalizare, după caz;
d) documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de
stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.
Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele
documente:
a) certificatul de despărţenie sau de divorţ, eliberat în perioada 1951-1960;
b) certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
c) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţul pronunţat în
intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost
înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a
hotărârii.
Dovada încetării căsătoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului soţ.
Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente:
a) pentru cetăţenii români - buletin de identitate, carte de identitate sau carte de
identitate provizorie;
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b) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător;
c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din
anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz.
Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul
ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza
trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data
oficierii căsătoriei.
Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada
identităţii cu următoarele documente:
a) document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;
b) documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară protecţie umanitară condiţionată.
Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu paşaport
emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.
Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data
depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

Următoarele categorii de documente de identitate ale cetăţenilor străini nu sunt
valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României:
a) documentul temporar de identitate, pentru solicitanţii de azil, care are înscrisă
menţiunea "IDENTITATE DECLARATĂ";
b) documentul care face dovada statutului de tolerat;
c) decizia de returnare.
Dosarul de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente:
a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la
cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 24, precum şi
documente justificative în susţinerea cererii;
b) încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte sau după împlinirea
termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea
persoanei interesate;
c) încuviinţarea instanţei de tutelă, în cazul existenţei unor impedimente rezultate
din condiţiile de rudenie firească sau adopţie;
d) declaraţie, din care să rezulte că cei 2 soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală
care să împiedice încheierea căsătoriei;
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e) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi
autorizarea instanţei de tutelă pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor
impedimente rezultate din condiţiile de vârstă;
f) documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare
acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român,
din care să rezulte că primul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională
şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România;
g) documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate
recent - maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de
valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau
acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei;
h) declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care
să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte
condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România,
pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în
România; pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul
sau, după caz, reşedinţa;
i) procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii
căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi;
Documentele prevăzute la lit. f) şi g) vor fi însoţite de declaraţii notariale ale
viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei
în România.
Cetăţenilor statelor care nu pot prezenta dovada menţionată la lit. f) întrucât
ambasada statului al cărui cetăţean este nu mai eliberează un astfel de document li se
vor solicita documentele eliberate de autorităţile locale competente ale statelor
respective, comunicate prin D.E.P.A.B.D. de către misiunile diplomatice ale acestora
acreditate în România.
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