
 
                       Înscrierea divorţului  pronunţat în străinătate. 
         
        Înscrierea divortului pronuntat în străinătate privind un cetățean român se face numai dupa ce 
hotărârea străină, definitivă și irevocabila, a fost recunoscută de către tribunalul competent, conform 
prevederilor art. 166 și 170 din Legea nr. 105 /1992 cu completarile ulterioare. 

Hotărârile străine ale căror efecte sunt recunoscute ,potrivit legii, prin hotărâre pronunțată în România  
de instanta competenta se înscriu fără avizul D.E.P.A.B.D. 
 
   1.Cererea se adresează primarului unităţii administrativ teritoriale care are în păstrare actul de nastere ( în 
cazul în care nu a fost  transcrisă căsătoria) sau la primaria competentă care are în păstrare actul de 
căsătorie ( în cazul în care a fost transcrisă căsătoria) şi va fi însoţită de : 
- Hotărârea străină de divorţ în original rămasă definitivă şi irevocabilă cu APOSTILĂ ,traducerea 
acesteia, autentificata la notar public în România. 
- Hotărârea prin care au fost recunoscute pe teritoriul României efectele hotărârii străine, definitive si 
irevocabilă, în original precum şi : 
• certificatul de naştere, certificatul de căsătorie  (soti) original şi fotocopie ;  
•  paşaportul străin sau  românesc - original si fotocopie ; 
•  cartea de identitate ( buletinul de identitate) - original si fotocopie ; 
•  declaraţie  dată de ambii soţii cetăţeni români la ambasada / consultul  României din tara de reședința 
sau la notar public  ( cu Apostila conform Convenţiei de la Haga la 5.10.1961,)  cu privire la numele de 
familie dupa divorţ în cazul în care nu este specificat în sentinţa judecătorească străină ( daca din sentința 
de divorț emisă de autoritățile străine nu reiese numele pe care soții îl vor purta dupa divorț, se solicită 
declarație pe proprie raspundere din partea soțului care și-a schimbat numele de familie dupa căsătorie din 
care sa rezulte numele pe care dorește să îl poarte în urma  divorțului ; numele de familie al celuilalt soț se 
poarta numai cu consimțamîntul acestuia.)    
2. Solicitantul va adresa cererea personal sau prin împuternicit cu  procura speciala autentificată la notar sau 
la consulatul Românie, la sediul serviciului public comunitar local sau la primăria  competentă. 
 
 Procura speciala trebuie eliberata de ambasada sau consulatul Romaniei din tara respectiva sau  
eliberata si legalizata de un notar din tara respectiva care are aplicata APOSTILA in continutul  
careia se face careia se face referire la conventia de la Haga, incheiata la 5 octombrie 1961. 
In continutul procurii trebuie specificat;  
-persoana care împuterniceste,   
-persoana împuternicita,   
-scopul împuternicirii – sa depuna actele de inscrierea divortului in actele de stare civila  de la Primaria  
……, si sa ridice certificatul de casatorie cu mentiunea de divort sau dovada de stare civila cu mentiunea 
de divort al acestora dupa obtinerea aprobarii de inscriere, cat si aplicarea APOSTILEI. 
 
NOTA: 
Înscrierea divortului pronunțat în străinătate privind un cetățean român se face numai după ce hotărârea 
străină, definitivă și irevocabilă a fost recunoscută de către Tribunalul competent, conform 
prevederilor art 166 și 170 din Legea nr.105/1992 cu completarile ulterioare. 

    
Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de 
stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii : 



a. documentele eliberate de instituții ale statelor semnatare ale Conventiei de la Haga din 5 octombrie 
1961 se apostileaza; 

b. documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistența 
judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate; 

c. documentele care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizeaza, 
în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr.105/1992 cu completările ulterioare; 

 
 

Precizări cu privire la transcrieri * : 
 
1) VOR FI ÎN MOD OBLIGATORIU APOSTILATE documentele eliberate de instituţii ale statelor 
semnatare ale CONVENŢIEI DE LA HAGA din 05.10.1961: 
A: Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia,Australia, Austria, 
Azerbaidjan 
B: Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia şi Herţegovina,Botswana, Brunei, Bulgaria 
C: China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook Islands, Croaţia,Cipru, Cehia 
D: Dominica 
E: Ecuador, Estonia, Elveţia, El Salvador 
F: Fiji, Finlanda, Franţa 
G: Germania, Grecia, Grenada 
H: Honduras 
I: India, Irlanda, Israel, Italia 
J: Japonia 
K: Kazahstan 
L: Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg 
M: F.R.I.Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic, 
Monaco 
N: Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelandă 
O: Olanda 
P: Panama, Polonia, Portugalia 
R: Rusia 
S: Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa,San Marino, Serbia şi 
Muntenegru, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Statele Unite ale Americii, 
Suedia 
T: Tonga, Triniadad, Tobago, Turcia 
U: Ungaria 
V: Venezuela. 
 
2) SUNT SCUTITE DE SUPRALEGALIZARE SAU APOSTILARE documentele eliberate de instituţii 
ale statelor cu care ROMÂNIA are tratate sau acorduri bilaterale în acest sens:Albania, 
Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, China,Croaţia, R.P.D. Coreeană, Cuba, Fed. Rusă, 
Franţa, Moldova, Mongolia,Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Ucraina. 
3) DOCUMENTELE CARE NU SE REGĂSESC ÎN PRIMELE DOUĂ SITUAŢII VOF FI ÎN MOD 
OBILGATORIU SUPRALEGALIZATE în conf. cu art. 162 din Legea nr.105/1992 cu privire la 
reglementarea raporturilor de drept internaţional : 
 
 



     În conformitate cu art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la relaţiile de drept internaţional privat, 
pentru transcrierea în România a documentelor care emană de la o autoritate străină trebuie urmată 
procedura supralegalizării mai precis, documentele trebuie să fie recunoscute de Ministerul Afacerilor 
Externe din ţara de origine, de ambasada statului respectiv acreditată în România şi ulterior de către 
Ministerul Afacerilor Externe Roman. 
 
 
     În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila    
republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, modificarile intervenite în statutul civil al cetatenilor 
romani aflați în străinătate se înscriu de ofițerul de stare civila prin mențiune pe marginea actelor de stare 
civila cu aprobarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

 
 

 
 

 
 
  


