
 
ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN CAZUL EXISTENŢEI UNOR IMPEDIMENTE 

REZULTATE DIN CONDIŢIILE DE VÂRSTĂ 
 
 

Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani. 
 
 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  
- cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.  

Avizul medical  şi dovada încuviinţării părinţilor se obţin înaintea autorizării instanţei de 
tutelă. 

 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. 
 În cazul în care părinţii sunt divorţaţi, pentru încheierea căsătoriei este necesar 
consimţământul ambilor părinţi. 
 Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, 
încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. 
 De asemenea este suficientă încuviinţarea părintelui care exercită autoritatea părintească. 
     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. 
  
 
 
 Încuviinţarea căsătoriei minorilor de către părinţi ori, după caz, de către tutore se face 
printr-o declaraţie dată la S .P.C.L.E.P. sau primăria competentă odată cu declaraţia de căsătorie;  
dacă părinţii ori, după caz, tutorele locuiesc/locuieşte în altă localitate decât cea în care se încheie 
căsătoria, încuviinţarea se poate da la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din localitatea de 
domiciliu sau de reşedinţă a acestora, care o înaintează în termen de 48 de ore la S.P.C.L.E.P. sau, 
după caz, primăriei competente pentru încheierea căsătoriei ori se poate prezenta o declaraţie pe 
proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea 
căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani. 
 
 Minorul care doreşte să se căsătorească face o cerere la instanţa de tutelă de la locul de 
domiciliu, în vederea obţinerii autorizării prevăzute la art. 272 alin. (2) din Codul Civil.  
 
Încheierea convenţiei matrimoniale de către minor: 
 

Minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate încheia sau modifica o convenţie 
matrimonială numai cu încuviinţarea ocrotitorului său legal şi cu autorizarea instanţei de tutelă. 
În lipsa încuviinţării sau a autorizării prevăzute  convenţia încheiată de minor poate fi anulată în 
condiţiile legii. 

 


