ÎNSCRIEREA ÎN ACTELE DE STARE CIVILĂ A UNOR HOTĂRÂRI STRĂINE CARE
SE REFERĂ LA STATUTUL CIVIL AL CETĂŢENILOR ROMÂNI
-Înscrierea în actele de stare civilă a unor hotărâri străine, care se referă la statutul civil al
cetăţenilor români( referitoare la divorţ, adopţie, schimbare nume şi/sau prenume) care au
fost emise de autorităţilor statelor care nu sunt membre al Uniunii Europene( ex. din SUA), se
face după recunoaşterea hotărârii străine de către tribunalul competent a soluţiona cererea de
recunoaştere, respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are domiciliul persoana interesată.
-Cererea se depune la SPCLEP sau primăria competentă şi va fi însoţită de: hotărârea străină în
original şi fotocopie; traducerea în limba română legalizată la un notar public din România;
hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărîrii străine, rămasă
definitivă, în original, actele de stare civilă ale solicitantului în original şi copii xerox. Hotărârile
străine recunoscute de către tribunalul competent din România se înscriu în actele de stare
civilă fără avizul D.E.P.A.B.D.
- În situaţiile în care hotărârile străine( referitoare la divorţ, adopţie, schimbare nume şi/sau
prenume) sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România( hotărârile judecătoreşti
sunt pronunţate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele cu care
România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică), cererea persoanei
interesate se trimite, spre avizare, la D.E.P.A.B.D-Bucureşti, de către primăria competentă,
însoţită de hotărârea străină în original, apostilată, fotocopia şi traducerea legalizată a acesteia.
− Înscrierea hotărârii de adopţie- Adopţiile încuvinţate în străinătate privind cetăţenii români
se înscriu prin întocmirea unui nou act de naştere la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1
Bucureşti, în baza hotărârilor eliberate de autorităţile străine, cu îndeplinirea cerinţelor
mai sus prezentate.
− Înscrierea hotărârilor de divorţ, emise de autorităţile statelor care nu sunt membre ale
Uniunii Europene se face după recunoaşterea acestora de către tribunalul comptent a
soluţiona cererea de recunoaştere, respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are
domiciliul persoana interesată. Cererea se depune personal de către unul dintre soţi sau
prin mandatar cu procură specială, întocmită la Amabasada/Consulatul României, la
SPCLEP sau la primăria care are în păstrare actul de căsătorie, la care se anexează:
hotărârea străină apostilată sau supralegalizată, de către autorităţile străine în original şi
fotocopie; traducerea în limba română legalizată la un notar public din România; hotărârea
prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărîrii străine, rămasă definitivă,
în original, actele de stare civilă ale foştilor soţi în original şi copii xerox (certificat
căsătorie, certificate naştere, acte identitate). În cazul în care din sentinţa de divorţ nu reiese
numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, foştii soţi vor prezenta declaraţii pe propria
răspundere autentificate la un notar public din România/ Ambasada României/Cosulatul
României sau notar public din străinătate( în această situaţie declaraţiile trebuie apostilate
sau supralegalizate după caz, de autorităţile străine competente) din care să rezulte numele
de familie pe care aceştia îl poartă după desfacerea căsătoriei.
− Înscrierea hotărârilor de divorţ, emise de autorităţile statelor care sunt membre ale
Uniunii Europene: cererea se depune personal de către unul dintre soţi sau prin
mandatar cu procură specială, întocmită la Amabasada/Consulatul României, la SPCLEP
sau la primăria care are în păstrare actul de căsătorie, la care se anexează: hotărârea
străină apostilată în original şi copie xerox, traducerea în limba română legalizată la un
notar public din România, actele de stare civilă ale foştilor soţi( certificat căsătorie,
certificate naştere, acte identitate) în original şi copii xerox, declaraţiile pe propria
răspundere autentificate la un notar public din România/ Ambasada României/Cosulatul
României sau notar public din străinătate ( în această situaţie declaraţiile trebuie apostilate
sau supralegalizate după caz, de autorităţile străine competente) din care să rezulte numele

de familie pe care aceştia îl poartă după desfacerea căsătoriei. Cererea persoanei interesate
împreună cu documentele mai sus amintite se trimite, spre avizare
la
D.E.P.A.B.D-Bucureşti. În baza avizului emis de instituţia respectivă se va înscrie pe
marginea actului de căsătorie şi actele de naştere ale foştilor soţi menţiunea de divorţ.
− Înscrierea hotărârilor de divorţ, emise de autorităţile statelor care cu care România
are încheiate
 tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică: cererea se depune personal
de către unul dintre soţi sau prin mandatar cu procură specială, întocmită la
Amabasada/Consulatul României, la SPCLEP sau la primăria care are în păstrare actul
de căsătorie, la care se anexează: hotărârea străină în original şi copie xerox, traducerea în
limba română legalizată la un notar public din România, actele de stare civilă ale foştilor
soţi( certificat căsătorie, certificate naştere, acte identitate) în original şi copii xerox,
declaraţiile pe propria răspundere autentificate la un notar public din România/ Ambasada
României/Cosulatul României sau notar public din din ţara emitentă din care să rezulte
numele de familie pe care aceştia îl poartă după desfacerea căsătoriei. Cererea persoanei
interesate împreună cu documentele mai sus amintite se trimite, spre avizare la
D.E.P.A.B.D-Bucureşti. În baza avizului emis de instituţia respectivă se va înscrie pe
marginea actului de căsătorie şi actele de naştere ale foştilor soţi menţiunea de divorţ.

