Ce trebuie să știți dacă doriți să vă căsătoriți în România

Unde trebuie să merg pentru a mă căsători?



În România, căsătoria se încheie la Oficiul de Stare Civilă din cadrul Primăriei, sau, după
caz, la Primăria din localitatea sau sectorul în care are domiciliul unul dintre viitorii soţi.
Pentru aceasta trebuie depusă o cerere şi o serie de documente, iar căsătoria se va încheia
numai după 10 zile de la data depunerii dosarului la Oficiul Stării Civile din cadrul
Primăriei de la domiciliul sau reședința unuia dintre viitorii soți.

Care este vârsta la care mă pot căsători?




Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani.
Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători doar dacă îndeplinește anumite
condiții (există un aviz medical, părinții săi sau tutorele sunt de acord și cu autorizarea
instanței de tutelă de care aparține minorul).
Pentru a face dovada vârstei, viitorii soți trebuie să prezinte documente de identitate
valabile: paşaport, carte de identitate/permis de şedere şi certificatul de naştere.

Care sunt actele de care am nevoie pentru a mă putea căsători?
În momentul depunerii cererii la Oficiul de Stare Civilă, ambii soţi trebuie să depună o
serie de documente (original şi copie), astfel:









Cetăţeanul român (dacă unul sau ambii soţi sunt cetăţeni români):
Declaraţie de căsătorie (formular tip pe care îl luaţi de la Oficiul de Stare Civilă).
În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi trebuie să menţioneze:
1. Numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei. Aceştia pot să îşi
păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor
reunite. De asemenea, un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar
celălalt să poarte numele lor reunite.
2. Regimul matrimonial ales, referitor la bunurile dobândite în timpul căsătoriei (soții
trebuie să aleagă între proprietatea comună sau separația de bunuri, putând schimba
acest regim după ce trece minim un an de la încheierea căsătoriei)
Cartea de identitate (buletinul), cartea de identitate provizorie sau paşaportul cetăţeanului
român care are stabilit domiciliul în străinătate;
Certificatul de naştere, în original şi în copie;
Certificatul medical privind starea sănătăţii, valabil 14 zile de la data emiterii, care
trebuie să conţină menţiunea expresă că persoana se poate căsători;
Documente, în original şi în copie, traduse şi legalizate, din care să rezulte desfacerea
căsătoriei anterioare sau certificatul de deces al fostului soţ/soţie, dacă este cazul;
Declaraţie (notarială) pe proprie răspundere că nu cunoaşte niciun motiv de natură legală
care să împiedice încheierea căsătoriei;
Chitanţa pentru achitarea taxei de timbru de 2 lei, plătită de fiecare dintre soţi, la orice
birou al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale.




Cetăţeanul străin (dacă unul sau ambii soţi sunt cetăţeni străini):
Declaraţie de căsătorie (formular tip pe care îl luaţi de la Oficiul de Stare Civilă) identic
cu cel depus de cetăţenii români, prin care se declară numele soţilor după căsătorie şi
regimul matrimonial.
Paşaportul pe care să fie aplicată o viză de lungă şedere valabilă, sau permisul de şedere
în România a cetățenilor/cetățeanului străin.

(!) Persoanele care au vize de scurtă şedere în România (ex: turism, vizită) nu se pot
căsători.










Certificatul de naştere (supralegalizat, apostilat sau tradus şi legalizat la un notar din
România, în funcţie de ţara de origine a străinului);
Un certificat de celibat (care confirmă faptul că persoana nu este deja căsătorită) emis de
autorităţile statului de origine sau de ambasada/consulatul statului respectiv și/sau o
declaraţie pe propria răspundere la notarul public că persoana nu este/nu mai este
căsătorită.
Dovada din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea naţională
din ţara de origine a cetăţeanului străin, pentru încheierea căsătoriei. Aceasta este
eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al ţării de origine a acestuia.
Cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică ori oficiu consular acreditat în România
şi care sunt în imposibilitatea de a obţine dovada, pot prezenta o declaraţie dată pe
propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că persoana,
cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de
legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.
Certificatul medical privind starea sănătăţii, care este valabil 14 zile de la data emiterii şi
care trebuie să precizeze că persoana se poate căsători.
Declarație notarială pe propria răspundere cu datele de stare civilă (nume și prenume,
data și locul nașterii, locul nașterii, precum și numele și prenumele părinților).
Declaraţie (notarială) pe proprie răspundere că nu cunoaşte niciun motiv de natură legală
care să împiedice încheierea căsătoriei.
Dacă cetăţeanul străin a mai fost căsătorit anterior, va trebui să depună la dosar şi actele,
traduse şi legalizate, supralegalizate sau apostilate (după caz), din care să rezulte
desfacerea căsătoriei anterioare (ex: sentinţa de divorţ) sau actele de deces ale fostului
soţ/soţie.
Dacă actul provine din țările cu care România a încheiat tratate și convenții
bilaterale care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilare, actele sunt scutite de
aceste
formalităţi.
Lista
acestor
ţări
poate
fi
accesată
aici:
http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=4.6.2



Actele emise de țările care nu au semnat Convenția de la Haga și nici tratat
bilateral cu România vor trebui supralegalizate (supralegalizarea documentului, vizat de
misiunea diplomatică a României din acel stat sau de către misiunea diplomatică a
statului de origine, din România și supralegalizarea finală a documentului de către
Ministerul Afacerilor Externe din România).
Procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei
între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi.








Chitanţa pentru achitarea taxei de timbru de 2 lei, plătită de fiecare dintre soţi, la orice
birou al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale

Ce trebuie să fac în ziua căsătoriei?
În ziua căsătoriei viitorii soți trebuie însoţiţi de 2 martori cu acte de identitate.
Pentru cetățenii străini care nu înțeleg limba română este obligatorie prezența unui
traducător autorizat (se va întocmi un proces verbal și se va anexa la dosar).
Oficierea căsătoriei se face în limba română.
Căsătoria se încheie prin consimțământul liber și personal al viitorilor soți.

Cine nu se poate căsători în România?








Persoana care este deja căsătorită, chiar dacă respectiva căsătorie a fost încheiată în
această ţară.
Minorii cu vârsta mai mică de 16 ani sau cei care au peste 16 ani dar NU îndeplinesc
următoarele cerinţe: beneficiază de un aviz medical, părinții săi sau tutorele sunt de acord
și au autorizarea instanței de tutelă de care aparține minorul.
Persoanele care sunt înrudite sau dacă unul dintre soți este tutorele celuilalt.
Persoanele care nu au un drept de şedere în România la data depunerii cererii de căsătorie
şi la data încheierii căsătoriei.
Cetățenii străini care au viză de scurtă şedere, statutul de tolerat, solicitanții de azil cu
identitate declarată, precum și străinii care au primit o decizie de returnare.
Înainte de a încheia o căsătorie în România este bine să vă interesaţi care sunt obligaţiile
care vă revin în acest sens, de la ambasada sau consulatul ţării dumneavoastră în
România.

Care sunt drepturile și obligaţiile soților?










Soţii hotărăsc de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria.
Soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral. Ei au îndatorirea de a locui
împreună. Ei pot hotărî să locuiască separat doar pentru motive întemeiate.
Un soţ nu are dreptul să cenzureze corespondenţa, relaţiile sociale sau alegerea profesiei
celuilalt soţ.
Soţii sunt obligaţi să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei. Unul dintre soţi nu
poate cere schimbarea acestui nume pe cale administrativă, în timpul căsătoriei, decât cu
consimţământul celuilalt soţ.
Fiecare soţ poate să îi ceară celuilalt să îl informeze cu privire la bunurile, veniturile şi
datoriile sale, iar în caz de refuz nejustificat se poate adresa instanţei de tutelă.
Soţii sunt obligaţi să îşi acorde sprijin material reciproc. Ei sunt obligaţi să contribuie, în
raport cu mijloacele fiecăruia, la cheltuielile căsătoriei, dacă prin convenţie matrimonială
nu s-a prevăzut altfel.
Fiecare soţ este liber să exercite o profesie şi să dispună, în condiţiile legii, de veniturile
încasate, cu respectarea obligaţiilor ce îi revin privind cheltuielile căsătoriei.
Munca oricăruia dintre soţi în gospodărie şi pentru creşterea copiilor reprezintă o
contribuţie la cheltuielile căsătoriei.

Cum îmi pot prelungi dreptul de şedere în baza căsătoriei cu un cetăţean
român?
Pentru a obţine un drept de şedere în baza căsătoriei (membru de familie al unui cetăţean
român), vă puteţi depune actele la Inspectoratul General pentru Imigrări.
 Persoanele care au deja un drept de şedere în baza unui alt scop (studenţi, persoane aflate
în România în scop de muncă, alte scopuri, etc.) îşi pot menţine permisul deja existent
însă sunt obligate să declare că s-au căsătorit şi să ofere o copie a certificatului de
căsătorie la Inspectoratul General pentru Imigrări
 Persoanele cărora le expiră dreptul de şedere deţinut la data căsătoriei, trebuie să solicite
cât mai repede un drept de şedere în baza căsătoriei. Pentru aceasta, cetăţenii străini
trebuie să depună la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) un dosar care să conţină
următoarele documente:
- cerere tip (obţinută de la IGI)
- pașaport (original şi copie)
- cartea de identitate (buletinul) cetăţeanului român (original şi copie)
- certificatul de căsătorie (original şi copie)
- dovada asigurării de sănătate la zi
- dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (contract de închiriere sau comodat,
declaraţie de luare în spaţiu)
- adeverinţă medicală obţinută de la un medic specialist sau un medic de familie
care arată că persoana “nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea
publică”
- declaraţie simplă din partea cetăţeanului român prin care atestă faptul că locuieşte
împreună cu cetăţeanul străin la adresa declarată de acesta.
- declaraţie scrisă din partea străinului că acesta nu mai este căsătorit cu altcineva
(declaraţia tip se obţine de la IGI)
- certificatele de naştere ale copiilor celor doi soţi (dacă este cazul)
- chitanţa pentru plata taxei de eliberare a permisului de şedere în valoare de 260
RON, plătită la CEC.
- timbru fiscal în valoare de 4 RON
(!) Anterior depunerii cererii/dosarului pentru obţinerea sau schimbarea dreptului de
şedere, vă recomandăm să verificaţi lista actelor necesare la Inspectoratul General pentru
Imigrări.

Cât timp durează să îmi obţin permisul de şedere, după depunerea actelor?
Cererea de prelungire a dreptului de şedere poate fi soluţionată în 30 de zile, însă când
prelungirea dreptului de şedere este solicitat în baza căsătoriei, termenul de soluţionare a
cererii poate fi prelungit până la 90 de zile.
Pentru a se constata dacă nu aţi încheiat o căsătorie de convenienţă, Inspectoratul General
pentru Imigrări va efectua o serie de verificări, ce constau în verificări la domiciliul declarat
al străinului, interviuri, etc.

În cazul în care dosarul dumneavoastră a fost depus şi dreptul de şedere pe teritoriul
României a expirat ulterior, însă nu aţi primit încă permisul de şedere, se consideră că şederea
dumneavoastră este legală.


Ce este căsătoria de conveniență?

Căsătoria de convenienţă reprezintă căsătoria încheiată cu singurul scop de a îi asigura
cetăţeanului străin un drept de şedere în România, soţii neavând de fapt o relaţie.
În acest sens, Inspectoratul General pentru Imigrări va face verificări, va solicita dovezi
care să ateste legătura dintre parteneri, va face vizite la domiciliu, va realiza unul sau mai
multe interviuri cu ambii soți etc. În urma acestor verificări cetăţeanul străin va primi fie un
permis de şedere, fie îi va fi respinsă prelungirea dreptului de sedere, în cazul în care se
constată că respectiva căsătorie este de convenienţă.
 O căsătorie poate fi declarată de conveniență dacă se constată:
o că soții nu locuiesc împreună
o că soţii nu s-au cunoscut (întâlnit niciodată) înainte de încheierea căsătoriei;
o că soţii nu vorbesc o limbă înţeleasă de amândoi;
o că soții nu contribuie efectiv la îndeplinirea obligaţiilor născute din căsătorie;
o că există date că anterior unul dintre soţi a mai încheiat o căsătorie de
convenienţă;
o că soţii sunt inconsecvenţi în declararea datelor cu character personal, a (declară
date cu caracter personal,) circumstanţe în care s-au cunoscut ori informații
relevante despre celălalt soț (diferite);
o că încheierea căsătoriei a fost condiţionată de plata unei sume de bani între soţi,
respectiv cetăţeanul străin i-a oferit bani cetăţeanului român pentru a încheia
căsătoria sau orice fel de aranjament de acest fel între aceştia.
 În cazul în care se constată existenţa unei căsătorii de convenienţă se refuză prelungirea
dreptului de şedere temporară în România, iar străinului i se eliberează o decizie de
returnare.
 În cazul refuzării dreptului de şedere în baza căsătoriei, străinul îşi va menţine după caz
dreptul de şedere deţinut anterior depunerii dosarului (dacă acesta este încă valabil) sau
va obţine o decizie de returnare prin care i se comunică faptul că în 30 de zile trebuie să
părăsească teritoriul ţării. Decizia poate fi contestată în termen de 10 zile de la data când i
s-a adus la cunoştinţă, la Curtea de Apel în a cărei rază de competență se află sediul
Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis decizia de returnare.
Mai multe detalii găsiți la Oficiul de Stare Civilă din cadrul Primăriei din localitatea sau sectorul
în care locuiește unul dintre viitorii soți. Pentru București, puteți accesa: http://dgepmb.ro/actenecesare-incheierii-casatoriei/35
Detalii cu privire la procedura apostilării cât și lista statelor semnatare a Convenției de la Haga,
găsiți accesând: http://www.mae.ro/node/1455 sau http://www.apostile.ro/.

