
Înregistrarea căsătoriei 

 

Vârsta minimă pentru căsătorie este de optsprezece ani, atât pentru 

bărbat cât şi pentru femeie. 

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. 

Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul autorităţii 

administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are 

domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi. 

Căsătoria se poate încheia în afara sediului autorităţii administraţiei 

publice locale, cu aprobarea primarului, dacă din motive temeinice unul dintre 

soţi se află în imposibilitate de a se prezenta la primărie. 

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la 

autoritatea administraţiei publice locale unde urmează a se încheia căsătoria, 

cu 10 zile înainte de încheierea căsătoriei. Se iau în calcul la stabilirea acestui 

termen atât ziua când a fost făcută declaraţia, cât şi ziua în care se oficiază 

căsătoria. 

Ofiţerul de stare civilă, care primeşte declaraţia de căsătorie, solicită 

viitorilor soţi să prezinte următoarele documente: 

actele de identitate în termenele de valabilitate; 

certificatele de naştere; 

certificatele medicale privind starea sănătăţii, care trebuie să fie valabile 

atît la data depunerii declaraţiei cât şi la data încheierii căsătoriei; 

dacă este cazul, dovezi privind desfacerea sau încetarea căsătoriei, 

precum şi aprobarea preşedintelui consiliului judeţean în cazul existenţei unor 

impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în 

condiţiile prevăzute de lege 


