
Inregistrarea casatoriei 
 
 
Declaratia de casatorie, se face personal, de catre viitorii soti, în scris, la primaria locului de domiciliu sau 
de resedinta a unuia dintre ei. 
 
O data cu declaratia de casatorie viitorii soti prezinta urmatoarele acte: 
A. Actele de identitate valabile, în original si copie; 
B. Certificatele de nastere, în original si copie; 
C. Certificate medicale privind starea sanatatii, (acestea sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie 
sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori); 
D. Acte, în original si în copii traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa 
rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul. 
 
Aceste acte pot fi: 
- Certificatul de deces al fostului sot; 
- Sentinta de divort definitiva si irevocabila, în original si copie; 
- Certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei. 
 
Semnarea declaratiei de casatorie se face în prezenta ofiterului de stare civila. 
 
Dosarul în vederea încheierii casatoriei mai cuprinde, dupã caz, urmatoarele documente: 
A. Încuviintarea primarului pentru încheierea casatoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la 
data înregistrarii declaratiei de casatorie, la cererea persoanei interesate, pentru motive temeinice. 
B. Aprobarea primarului pentru încheierea casatoriei în afara sediului primariei, la cererea persoanei 
interesate, doar în cazuri deosebite; 
C. Dovada eliberata ori autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, 
în cazul casatoriei unui cetatean strain, din care sa rezulte ca îndeplineste conditiile de fond cerute de 
legea sa nationala pentru încheierea casatoriei în România; 
D. Declaratia data pe propria raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul 
sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si îndeplineste conditiile de fond cerute de legea sa 
nationala pentru încheierea casatoriei, în situatia cetatenilor statelor ce nu au misiune diplomatica în 
România; 
E. Procesul-verbal încheiat împreuna cu interpretul autorizat, în cazul încheierii casatoriei între persoane 
care nu cunosc limba româna sau între surdomuti. 
 
Odata cu depunerea declaratiei sau ulterior, pâna la încheierea casatoriei, viitorii soti declara, în fata 
ofiterului de stare civila, numele de familie pe care s-au învoit sa-l poarte în casatorie, potrivit Codului 
familiei. 
 
Vârsta legala pentru încheierea casatoriei este de 18 ani. 
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate casatori în temeiul unui aviz 
medical, cu încuviintarea parintilor sai, ori, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea directiei generale de 
asistenta sociala si protectia copilului în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. Daca unul dintre pãrinti 
este decedat sau se afla în imposibilitatea de a-si manifesta vointa, încuviintarea celuilalt parinte este 
suficienta. 
 
Daca nu exista nici parinti, nici tutore care sa poata încuviinta casatoria, este necesara 
încuviintarea persoanei sau a autoritatii care a fost abilitata sã exercite drepturile parintesti. 
 
Este oprit sa se casatoreasca alienatul mintal, debilul mintal, precum si cel care este lipsit vremelnic de 
facultatile mintale, cat timp nu are discernamântul faptelor sale. 
Orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii 
nu sunt îndeplinite, în termen de 10 zile de la depunerea dosarului în vederea încheierii casatoriei. 
Opunerea la casatorie se va face numai în scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se întemeiaza. 
Casatoria încheie prin consimtamantul viitorilor soti. Acestia sunt obligati sa fie prezenti împreuna, în fata 
ofiterului de starea civila , la sediul serviciului de stare civila, pentru a-si da consimtamantul personal, în 
mod public. 
Casatoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost 
facuta declaratia de casatorie, cât si ziua în care se oficiaza casatoria. 
 
PRECIZARI: 
Pentru cetatenii norvegieni, dovada în vederea incheierii casatoriei a fost înlocuita cu un document 
care poarta denumirea „Centrul National Register-confirmation of registred information” eliberat de 
Centrul National de Înregistrare, apostilat de o prefectura din Norvegia sau de Ministerul Regal al 
Afacerilor Externe al Norvegiei. 
Cetatenii istraelieni care doresc sã încheie casatorii pe teritoriul României vor face dovada ca sunt 
îndeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru încheierea casatoriei, cu urmatoarele 
documente: 



1. Extras de înregistrare de stare civila, eliberat de Ministerul de Interne sau extras din evidenþele 
populatiei, eliberat de Ministerul de Interne; 
Documentul va fi prezentat în original, la care se vor anexa copia xerox si traducerea legalizata a 
acestuia si se va avea în vedere ca data emiterii sã fie recenta (maximum 3 luni de la emitere). 
2. În cazul în care, în extras, în rubrica „stare civila “, este trecut “divortat”sau „vaduv”, se solicita, dupa 
caz, hotarârea de divort sau certificatul de deces, în original, la care se vor anexa si traducerea legalizata 
a documentului. 
3. Declaratia notariala pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca, la data depunerii documentelor la 
oficiul starii civile, nu exista încheiata o alta casatorie. 
Cetatenii elvetieni care doresc sa încheie casatorii pe teritoriul României vor prezenta numai un 
document eliberat de autoritatile din Elvetia sub forma unui „Certificat de capacitate matrimoniala”, 
document care trebuie sa aiba Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961 pentru a fi valabil. 
Cetatenii germani care doresc sa încheie casatorii pe teritoriul României vor face dovada ca sunt 
îndeplinite conditiile de fond de legea lor nationala pentru încheierea casatoriei numai cu certificatul de 
capacitate de casatorie eliberat de catre oficiul de stare civila competent din Germania , în original, pe 
care a fost aplicata Apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor 
oficiale straine, adoptata la Haga în anul 1961, împreuna cu traducerea acestuia în limba româna, 
legalizata la notarul public. 
 
Cetatenii statelor cu care România a încheiat tratate sau acorduri de asistenta juridica în materie civila 
sau de dreptul familiei vor prezenta dovada eliberata de catre autoritatile competente din statul de 
cetatenie. 


