ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
CADRU GENERAL
Reglementarea legală în domeniu o regăsim în dispoziţiile Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu
privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Metodologiei nr. 1 din 13 octombrie 1997 pentru
aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în
Monitorul Oficial nr. 318 bis din 19 noiembrie 1997.
Căsătoria se încheie de catre ofiţerul de stare civilă, la sediul serviciului public comunitar local de
evidenţă a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, oraşului sau comunei în a
cărei rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.
Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor, cu aprobarea primarului, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în
imposibilitate de a se prezenta.
Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar
local de evidenţa persoanelor unde urmează a se încheia căsătoria.
Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni romani cu domiciliul în străinătate,
declaraţia de căsătorie se poate face la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor al
localităţii în care aceştia se afla temporar.
Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, el poate
face declaraţia de căsătorie la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor în a cărui rază
administrativ-teritorială are domiciliul sau reşedinţa, care o transmite, în termen de 48 de ore, la
serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor unde urmează a se încheia căsătoria.
DOCUMENTAŢIE
O dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
- actul de identitate;
- certificatul de naştere, în original şi în copie;
- certificatul medical privind starea sănătăţii.
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;
- acte, în original şi în copie traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care
să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
● certificatul de deces al fostului soţ;
● certificatul de despărţire sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951-1960);
● certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

● sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate între 8
octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de
căsătorie în termen de 60 se zile de la pronunţare.
Ofiţerul de stare civilă este obligat să confrunte datele înscrise în declaraţie cu actele prezentate,
iar semnarea declaraţiei se face în prezenţa sa.
Dosarul actului de căsătorie mai cuprinde, după caz, următoarele documente:
- aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului serviciul public comunitar
local de evidenţa persoanelor, la cererea persoanei interesate;
- încuviinţarea primarului sau a comandantului navei pentru încheierea căsătoriei înainte de
împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei
interesate;
- aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti,
în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, rudenie fireasca sau adopţie,
prevăzute de art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (2) din Codul familiei; - dovada eliberată ori
autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei
unui cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa
naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a
încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de
autorităţile competente din ţările respective.
- declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte ca
viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de
legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la lit. d)
nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat
în România. Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, în lipsa,
reşedinţa;
- procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între
persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi;
- aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului de interne, a ministrului de justiţie ori a
conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în cazul
cadrelor militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiteri) care se căsătoresc cu o persoană apatridă
sau care nu are exclusiv cetăţenia română.
TERMENUL ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI
Căsătoria se incheie în termen de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia
de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al oraşului sau al comunei unde urmează
a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de
împlinirea termenului menţionat.
Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a
fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria,
termenul de 10 zile se socoteşte de la data când s-a primit declaraţia la serviciul public comunitar
local de evidenţa persoanelor unde urmează a se încheia căsătoria.
După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai până la expirarea

termenului de valabilitate a certificatelor medicale. În cazul expirării termenului de valabilitate a
acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.
ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI
La incheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă ia consimţământul viitorilor soţi, liber şi deplin
exprimat, în prezenţa a doi martori, după care îi declară căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile din Codul
familiei, privind drepturile şi obligaţiile soţilor, şi întocmeşte, de îndată, actul de căsătorie.
Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în
timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.
La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români, dacă nu cunosc
limba română, precum şi în cazul în care unul sau ambii viitori soţi sunt surdomuţi, se va folosi
interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
Ofiţerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetăţeni străini numai dacă, pe lângă actele de
mai sus, viitorii soţi prezintă dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea
lor naţională, pentru încheierea căsătoriei.
Oficierea căsătoriei se face în limba română, de către ofiţerul de stare civilă.
După luarea consimţământului viitorilor soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi, le citeşte
dispoziţiile Codului familiei referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor şi întocmeşte, de îndată,
actul de căsătorie.
Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte
în căsătorie, şi de către ofiţerul de stare civilă.
Ofiţerul de stare civilă nu poate încheia căsătoria dacă constată că nu sunt îndeplinite cerinţele
legii. Refuzul său se consemnează într-un proces-verbal, motivat, întocmit în două exemplare, din
care unul se înmânează celor care voiau să se căsătorească.
După încheierea căsătoriei, în actul de identitate al soţului care prin căsătorie îşi schimbă numele
de familie se aplică ştampila cu următorul conţinut:
"Schimbat numele din .................... în ......................, prin căsătorie. Actul de identitate va fi
preschimbat până la .....................". Textul menţionat se înscrie şi în carnetele de identitate,
legitimaţiile provizorii şi paşapoartele eliberate de autorităţile române.
În situaţia persoanelor deţinătoare de cărţi de identitate informatizate, ofiţerul de stare civilă va
invalida cartea de identitate a soţului care îşi schimba numele de familie prin căsătorie.
Invalidarea se face prin perforarea spaţiului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.
NUMELE DE FAMILIE
O dată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, în
fata ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie, potrivit
dispoziţiilor Codului familiei.
Dacă înţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei, dar
înainte de a se încheia căsătoria, aceasta înţelegere se consemnează într-o declaraţie scrisă, separat,
care se anexează la declaraţia iniţială.

MODEL DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE
ROMÂNIA
Judeţul ...................
Primăria ..................
Starea civilă
D O S A R Nr. ............/........
cuprinzând documentele ce au stat la baza încheierii căsătoriei dintre
................................. şi .................................

Declaraţia de căsătorie a fost dată şi ------------------------semnată în fata noastră. | |
Am confruntat datele înscrise în declaraţie | P R I M A R I A |
cu cele din certificatele de naştere, care | ................... |
corespund întocmai. | |
| Starea civilă |
||
Ofiţerul de stare civilă, | Nr. ................ |
| din ....... 199 .... |
....................... | |
------------------------DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE
Subsemnaţii: ..............................................................
(numele şi prenumele soţului)
domiciliat în .................., str. ........................., nr. .........., bloc ...................., scara ........, etajul ......,
apartamentul ........, judeţul/sectorul ..............................., şi .........................., (numele şi prenumele
sotiei)
domiciliata în ............................, str. .............................., nr. ............., bloc ....., scara ....., etajul ......,
apartamentul ........, judeţul/sectorul ......................., în vederea căsătoriei pe care dorim să o incheiem,
declarăm că:
- am luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii noastre şi de prevederile art. 4-10 şi 27 din Codul
familiei şi nu există nici o piedică legală pentru încheierea căsătoriei;
- după încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:

SOŢUL ................................
SOTIA ................................
Ne legitimăm cu cartea/buletinul de identitate seria .............. nr. ... şi cartea/buletinul de identitate
seria ............ nr. ........... .
Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false.
Data ............... 199 ...

Semnăturile
.................

...................

Întocmit act căsătorie nr. ........../ 199....
Operat menţiuni pe actele de naştere din registrul ex. I nr. ..................... al localităţii ..................,
pentru soţ nr. ..................... al localităţii ..................., pentru soţie Trimis comunicare de menţiune cu
adresa nr. ........... din ................. la ............................................
Data ...................
Semnatura
..........................

ROMÂNIA PĂRINŢI
PRIMĂRIA ............... Numele de familie al tatălui .............
CERTIFICAT DE NAŞTERE Prenumele tatălui ........................
Numele de familie al mamei ...............
Prenumele mamei ..........................
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| LOCUL ÎNREGISTRĂRII
SAALLZZNNNNNC

Comuna
Oraşul ...................................
Numele de familie .................. Municipiul
Prenumele .......................... Judeţul ..................................
Sexul .............................. Naşterea a fost trecută în registrul de stare civilă
|Anul ..................... la nr. ............. din anul ............
| (cifre şi litere)
| luna ........................ ziua .......
Data <..........................
naşterii |
|Luna ..................... MENŢIUNI
|Ziua .....................
| (cifre şi litere) ..........................................
..........................................
LOCUL NAŞTERII COPILULUI
..........................................
Comuna
Oraşul ............................ Conform cu originalul
Municipiul Judeţul ........................... Semnatura
L.S.
Seria .............. nr. .......

ROMÂNIA PĂRINŢI
PRIMĂRIA ............... Numele de familie al tatălui .............
CERTIFICAT DE NAŞTERE Prenumele tatălui ........................
Numele de familie al mamei ...............
Prenumele mamei ..........................
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| LOCUL ÎNREGISTRĂRII
SAALLZZNNNNNC
Comuna
Oraşul ...................................
Numele de familie .................. Municipiul
Prenumele .......................... Judeţul ..................................
Sexul .............................. Nasterea a fost trecută în registrul de stare civilă
|Anul ..................... la nr. ............. din anul ............
| (cifre şi litere)
| luna ........................ ziua .......
Data <..........................
naşterii |
|Luna ..................... MENŢIUNI
|Ziua .....................
| (cifre şi litere) ..........................................

..........................................
LOCUL NAŞTERII COPILULUI
..........................................
Comuna Oraşul ............................ Conform cu originalul
Municipiul Judeţul ........................... Semnătura
L.S.
Seria .............. nr. .......
Prezentul dosar numerotat, sigilat şi parafat conţine ........... file.

Semnatura
...........................
--------------NOTĂ: Acte incidente în acest domeniu:
- Hotărârea Guvernului nr. 220 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind
procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civilă,
precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, publicată în Monitorul Oficial
nr. 205 din 6 martie 2006.

