ANEXA 27
DECLARAłIE
SubsemnaŃii: ........................................................................... (numele şi prenumele soŃului), domiciliat în
localitatea ....................................................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap.
......., judeŃul/sectorul ......................................., şi .............................................................................(numele şi
prenumele soŃiei), domiciliată în .........................................., str. .............................. nr. ......, bl. ......., sc. ......,
et. ....., ap. ...., judeŃul/sectorul ......................, în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că
am luat cunoştinŃă reciproc de starea sănătăŃii noastre şi de prevederile art. 272-278 şi 282 din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil şi nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei.
”ART. 272
Vârsta matrimonială
(1) Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soŃi au împlinit vârsta de 18 ani.
(2) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui
aviz medical, cu încuviinŃarea părinŃilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanŃei de tutelă în a
cărei circumscripŃie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinŃi refuză să încuviinŃeze
căsătoria, instanŃa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenŃe, având în vedere interesul superior al
copilului.
(3) Dacă unul dintre părinŃi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinŃa,
încuviinŃarea celuilalt părinte este suficientă.
(4) De asemenea, în condiŃiile art. 398, este suficientă încuviinŃarea părintelui care exercită autoritatea
părintească.
(5) Dacă nu există nici părinŃi, nici tutore care să poată încuviinŃa căsătoria, este necesară încuviinŃarea
persoanei sau a autorităŃii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
ART. 273
Bigamia
Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.
ART. 274
Interzicerea căsătoriei între rude
(1) Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală
până la al patrulea grad inclusiv.
(2) Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi
autorizată de instanŃa de tutelă în a cărei circumscripŃie îşi are domiciliul cel care cere încuviinŃarea. InstanŃa
se va putea pronunŃa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
(3) În cazul adopŃiei, dispoziŃiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin
adopŃie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopŃiei.
ART. 275
Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră
Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.
ART. 276
AlienaŃia şi debilitatea mintală*)
Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.
ART. 277
Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieŃuire cu căsătoria
(1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.
(2) Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăŃeni
români, fie de cetăŃeni străini nu sunt recunoscute în România.
(3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în
străinătate fie de cetăŃeni români, fie de cetăŃeni străini nu sunt recunoscute în România.

(4) DispoziŃiile legale privind libera circulaŃie pe teritoriul României a cetăŃenilor statelor membre ale
Uniunii Europene şi SpaŃiului Economic European rămân aplicabile.
ART. 278
Comunicarea stării de sănătate
Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soŃi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăŃii lor.
DispoziŃiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.
ART. 282
Alegerea numelui de familie
Viitorii soŃi pot conveni să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau
numele lor reunite. De asemenea, un soŃ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să
poarte numele lor reunite.”
Totodată menŃionăm faptul că nu cunoaştem niciun alt motiv de natură legală care să împiedice
încheierea căsătoriei.
Declarăm că naŃionalitatea soŃului este ........................................., iar naŃionalitatea soŃiei este
............................... .
Suntem de acord ca datele privind naŃionalitatea să fie completate în registrele de stare civilă – acte
de căsătorie.

Satu Mare
Data ............. 201......

SoŃul ..........................
SoŃia ...........................

