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DIVORŢUL PRIN ACORDUL SOŢILOR PE 
CALE ADMINISTRATIVĂ ŞI PRIN PROCEDURA 

NOTARIALĂ 
Notar public Adrian ZĂRIE

(Divorce by agreement between spouses by 
administrative and notary procedure) 

(Abstract)
New Civil Code implemented by the Law no. 71/2011 from 

1.10.2011 opted for a more liberal view concerning divorce, 
considered as the primary mean of setteling marital crisis. 

Divorce by mutual agreement between spouses (mutuusconsen-
sus), qualified as a divorce remedy, introduced in our legislation by 
Law no. 59/1993, acquired under new regulations, an expansion in 
scope.

Wishing to disencumber the courts, divorce by mutual 
agreement between spouses, may be ascertainable by the registrar 
or the notary public therefore, the procedure may be the choice of 
the spouses, not only juridical but also administrative or notary. 

Key-words: divorce by mutual agreement between spouses, 
administrative procedure, registrar, notarial procedure, notary 
public

1. Scurte consideraţii asupra concepţiilor despre divorţ

Divorţul reprezintă disoluţia sau ineficacitatea căsătoriei 
survenită în timpul vieţii soţilor, fie datorită unor motive temeinice, 
imputabile soţului pârât sau ambilor soţi, fie datorită bolii unuia 
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din soţi ce face imposibilă continuarea căsătoriei, fie, în anumite 
condiţii, datorită dorinţei exprimate de ambii soţi.

Deşi căsătoria se încheie pe viaţă, sunt situaţii în care este 
preferabilă desfacerea ei, dacă „justiţia constată că credinţa ce 
şi-o datorează soţii nemaiexistând, căsătoria a devenit o situaţie 
necinstită în dosul căreia se ascund relaţii ilicite, sau că legătura 
sufletească dintre soţi nemaiputând exista e înlocuită prin dispreţ, 
aversiune şi relaţii ostile, nu e în interesul nici al copiilor, nici al 
familiei, nici al societăţii, de a se impune menţinerea unei situaţii 
legale care nu mai corespunde realităţii″.1

Societatea este interesată în menţinerea căsătoriei, pentru 
a proteja atât interesele familiei, ca grup social, cât, mai ales,, 
interesele copiilor rezultaţi din acea căsătorie. Acestui interes 
general i se opune interesul particular al soţilor, ce se consideră a 
fi singurii în măsură să aprecieze şi să hotărască dacă mai continuă 
sau nu căsătoria. 

În justificarea divorţului au fost elaborate mai multe concepţii 
sau sisteme, care au la bază fie temeiul juridic al divorţului, fie 
natura motivelor de divorţ2.

După criteriul temeiului juridic care stă la baza divorţului se 
disting: concepţia divorţului prin efectul voinţei soţilor; concepţia 
divorţului prin efectul hotărârii judecătoreşti; concepţia mixtă 
a divorţului prin efectul voinţei soţilor sau prin efectul hotărârii 
judecătoreşti.

Concepţia divorţului prin efectul voinţei soţilor îşi are originea 
în repudium– alungarea de către soţ, din vechiul drept roman, 
germanic, ebraic, islamic, ş.a., expresie a puterii maritale nelimitate 
a bărbatului.

În doctrină, concepţia divorţului prin efectul voinţei soţilor şi-a 
găsit argumentarea mai ales în cadrul teoriei contractuale despre 
1 A se vedea M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Ed. All Educaţional, București, 
1998, ediţie îngrijită de G. Bucur și M. Florescu, p. 683.
2 A se vedea A. Corhan, Dreptul familiei, teorie și practică, ediţia a II-a revăzută și com-
pletată, Ed. Lumina Lex, București, 2009, p. 190-191; Al. Bacaci, V.-C. Dumitrache, C. 
C. Hageanu, Dreptul familiei în reglementarea NCC, ediţia7, Ed. C. H. Beck, București, 
2012, p. 154 și 155.
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căsătorie, susţinându-se că aşa cum încheierea căsătoriei are loc 
prin voinţa soţilor, tot aşa şi desfacerea ei trebuie să poată avea loc 
prin voinţa lor3.

Codul civil român de la 1864 a reglementat divorţul prin 
consimţământ mutual ( art. 254-276, texte abrogate ). Acest caz 
de divorţ era destul de restrictiv, impunând ca: bărbatul să aibă 25 
de ani, iar femeia cel puţin 21 de ani; să fi trecut cel puţin doi ani 
de la încheierea căsătoriei; cererea nu se mai primea după trecerea 
a 20 de ani de căsătorie şi nici după ce femeia a împlinit vârsta de 
45 de ani.

Concepţia divorţului prin efectul hotărârii judecătoreşti 
porneşte de la ideea că divorţul nu se poate pronunţa decât prin 
hotărâre judecătorească, pentru motive temeinice şi corespunde 
teoriei instituţionale a căsătoriei.

Concepţia mixtă a divorţului prin efectul voinţei soţilor sau 
prin efectul hotărârii judecătoreşti se înfăţişează în două variante: 
o variantă în care regula este desfacerea căsătoriei prin voinţa 
soţilor, iar excepţia desfacerea căsătoriei prin efectul hotărârii 
judecătoreşti, dacă soţii nu se înţeleg şi varianta că regula o 
constituie desfacerea căsătoriei prin efectul hotărârii judecătoreşti, 
iar numai prin excepţie şi în cazurile anume prevăzute de lege, se 
admite divorţul prin voinţa soţilor.

După natura subiectivă sau obiectivă a motivelor de divorţ 
se disting: concepţia divorţului sancţiune; concepţia divorţului 
remediu; concepţia mixtă a divorţului sancţiune-remediu sau 
remediu-sancţiune.

În concepţia divorţului sancţiune divorţul este o sancţiune ce se 
pronunţă pentru culpa unuia din soţi şi împotriva acestuia la cererea 
soţului inocent. Culpa sau vinovăţia soţului înseamnă încălcarea 
obligaţiilor conjugale şi produce unele consecinţe juridice.

În concepţia divorţului remediu divorţul este o soluţie, un 
remediu menit să pună capăt căsătoriei, devenită imposibilă. 

3 A se vedea G. Marty, P. Raynaud, Droit civil, tome I, volume 2, Sirey, Paris, 1967, p. 
296.
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În această concepţie nu interesează culpa soţilor la destrămarea 
căsătoriei.

Concepţia mixtă în forma sancţiune-remediu consideră divorţul 
ca o sancţiune de regulă, iar prin excepţie este admis divorţul 
remediu, iar în varianta remediu-sancţiune consideră divorţul 
întotdeauna ca un remediu, iar excepţional ca pe o sancţiune.

Din analiza dispoziţiilor Noului Cod civiladoptat prin Legea 
nr. 287/20094 şi pus în aplicare prin Legea nr. 71/20115, 
începând cu 1 octombrie 2011, rezultă că legiuitorul a adoptat 
concepţia divorţului remediu sancţiune. Este permis divorţul prin 
acordul soţilor atât pe cale judiciară, cât şi pe cale administrativă 
sau prin procedura notarială în condiţiile prevăzute de lege, iar 
în aceste cazuri judecătorul, ofiţerul de stare civilă sau notarul 
public nu cercetează motivele care stau la baza cererii soţilor. Este 
reglementat divorţul la cererea oricăruia dintre soţi dacă starea 
sănătăţii sale face imposibilă continuarea căsătoriei. De asemenea, 
este reglementat divorţul pentru culpă, fie că aceasta aparţine 
soţului pârât, fie soţului reclamant.

2. Evoluţia reglementărilor cu privire la divorţ

Până la adoptarea Legii nr. 59/19936 divorţul era admis, 
potrivit Codului familiei, numai în cazuri excepţionale, atunci 
când, „datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi 
sunt grav şi iremediabil vătămate, încât continuarea căsătoriei 
este vădit imposibilă pentru cel care cere desfacerea″. Concepţia 

4 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 511 din 24.07.2009, republicată în teme-
iul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, modificată 
prin Legea nr. 71/2011 și rectificată în Monitorul Oficial al României nr. 427 din 17.06. 
2011 și în Monitorul Oficial al României nr. 489 din 8.07.2011.
5 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 409 din 10.06.2011.
6 Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a 
Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 și a Legii nr. 94/1992 privind organizarea 
și funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 177 din 
26.07.1993. Această lege a fost  completată prin Legea nr. 65/1993, publicată în Monito-
rul Oficial al României nr. 241 din7.10.1993.
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rigidă asupra divorţului a fost criticată7, arătându-se că procedura 
greoaie a divorţului a determinat menţinerea unor stări conflictuale, 
cu consecinţe negative.

În anul 1993, prin Legea nr. 59 a fost modificat Codul familiei 
şi a fost introdus divorţul prin consimţământul soţilor. Soţii puteau 
cere divorţul atunci când exista acordul lor în acest sens, cu două 
condiţii: să fi trecut cel puţin un an de la data încheierii căsătoriei 
şi să nu existe copii minori rezultaţi din căsătorie.

Legiuitorul nu a mai considerat divorţul o problemă de ordin 
social, de care este interesată societatea, ci, a apreciat că, în 
condiţiile arătate, el poate fi doar o problemă de ordin personal, 
de care sunt interesaţi numai cei doi soţi, liberi astfel să convină 
desfacerea căsătoriei lor.

Divorţul a avut însă numai caracter judiciar, el putând fi 
pronunţat numai de judecător.

Divorţul pe cale administrativă şi prin procedura notarială a 
fost mai întâi reglementat prin Legea nr. 202/2010  privind unele 
măsuri pentru accelerarea proceselor8, numită „legea micii 
reforme″.

Prin această lege a fost modificat art. 38 din Codul familiei, 
astfel că divorţul prin acordul soţilor putea fi pronunţat de către 
instanţa judecătorească indiferent de durata căsătoriei şi indiferent 
dacă existau sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie. Instanţa 
era obligată să verifice numai existenţa consimţământului liber şi 
neviciat al fiecărui soţ. 

După articolul 38 s-au introdus în Codul familiei patru noi 
articole, articolele 38^1 - 38^4.

Potrivit acestor texte legale, dacă soţii erau de acord cu divorţul 
şi nu aveau copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul 
de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei 
locuinţe comune a soţilor putea constata desfacerea căsătoriei prin 
acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii. 
7 A se vedea I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ed a VII-a, Ed. All 
Beck, București, 2002, p. 218.
8 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 714 din 26.10.2010.
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Cererea de divorţ se depunea de soţi împreună. Ofiţerul de 
stare civilă sau notarul public înregistra cererea şi le acorda un 
termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divorţ. 
La expirarea acestui termen, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, 
notarul public verifica dacă soţii stăruiau să divorţeze şi dacă, în 
acest sens, consimţământul lor era liber şi neviciat. Dacă soţii 
stăruiau în divorţ, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul 
public elibera certificatul de divorţ fără să facă vreo menţiune cu 
privire la culpa soţilor. 

Noul Cod civil, denumit în continuare N.C.C., reglementează  
în Cartea a II-a „Despre familie″, în Titlul II „Căsătoria″, Capitolul 
VII „Desfacerea căsătoriei″, Secţiunea 1 „Cazurile de divorţ″, 
§3, de la art. 375 la art. 378, divorţul prin acordul soţilor pe cale 
administrativă şi prin procedura notarială, indiferent dacă din 
căsătorie există sau nu la data divorţului copii minori.

Este permis divorţul prin consimţământul soţilor, pe cale 
judiciară, pe cale administrativă sau prin procedura notarială, caz 
în care instanţa judecătorească, notarul public sau ofiţerul de stare 
civilă nu cercetează motivele care au stat la baza cererii soţilor, ci 
doar dacă sunt îndeplinite condiţiile legale.

Divorţul poate fi cerut şi datorită separării în fapt de cel puţin 
2 ani a soţilor, caz în care, dacă soţul pârât se declară de acord cu 
divorţul, instanţa se va pronunţa pe baza acestui acord, fără a reţine 
culpa soţilor.

Ca o reflectare a concepţiei divorţului remediu, este reglementat 
divorţul datorat stării de sănătate a soţului reclamant.

Divorţul pentru culpă este reglementat în mod separat, iar 
culpei i se dau semnificaţii deosebite. Este permis divorţul pentru 
culpă când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi 
sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. 
În acest caz de divorţ, conform art. 379 alin. (1) N.C.C., divorţul 
se poate pronunţa dacă instanţa stabileşte culpa unuia dintre soţi în 
destrămarea căsătoriei. Dacă din probele administrate rezultă culpa 
ambilor soţi, instanţa pronunţă divorţul din culpa lor comună, chiar 
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dacă numai unul dintre ei a formulat cerere de divorţ. Ca o noutate, 
textul permite a se reţine şi numai culpa reclamantului, făcându-se 
aplicarea art. 388 N.C.C. cu scopul de a repara prejudiciul suferit de 
soţul nevinovat prin desfacerea căsătoriei. Cererea de despăgubire 
se soluţionează de instanţa de tutelă prin hotărârea de divorţ.

În cazul în care se cere divorţul pentru separarea în fapt de cel 
puţin 2 ani a soţilor se poate reţine culpa exclusivă a soţului reclamant.

În cazul divorţului pentru culpă, tot ca o noutate, N.C.C. 
permite, conform art. 380, ca în situaţia în care soţul reclamant 
decedează în timpul procesului de divorţ, moştenitorii acestuia 
să poată continua acţiunea de divorţ. Acţiunea de divorţ va fi 
admisă însă numai dacă instanţa constată culpa exclusivă a 
soţului pârât. 

N:C.C. reglementează, cu caracter de noutate, două instituţii 
noi cu scopul de a sancţiona culpa la divorţ. Este vorba în primul 
rând de dreptul la despăgubiri, consacrat de art. 388 în favoarea 
soţului nevinovat de divorţ. În al doilea rând, este reglementată de 
art. 390-395, prestaţia compensatorie în favoarea soţului nevinovat 
de divorţ, pentru a compensa un dezechilibru semnificativ pe care 
divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale acestuia, în situaţia 
în care căsătoria a durat cel puţin 20 de ani.

Soţul vinovat de divorţ beneficiază de întreţinere din partea 
celuilalt soţ numai timp de u  an de la desfacerea căsătoriei.

Observăm aşadar că legiuitorul sancţionează sever culpa în 
destrămarea căsătoriei.

3. Condiţiile generale de valabilitate a acordului soţilor la 
divorţ9

Divorţul prin acordul soţilor, fie pe cale judiciară, fie pe 
cale administrativă sau prin procedura notarială, presupune 
consimţământul liber şi neviciat al soţilor pentru desfacerea 
căsătoriei.
9 A se vedea M. Avram, Drept civil, Familia, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 113-114.
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Consimţământul soţilor poate fi viciat prin eroare, dol sau 
violenţă, iar, faţă de natura nepatrimonială a acordului soţilor 
pentru divorţ, leziunea nu este întâlnită în acest caz. Sunt, aşadar, 
aplicabile regulile generale din materia viciilor de consimţământ, 
nefiind aplicabilă soluţia din materia încheierii căsătoriei a limitării 
la eroarea cu privire la identitatea fizică a viitorilor soţi, această 
limitare având caracter de excepţie şi fiind de strictă interpretare10.

Acordul soţilor se bazează pe consimţământul ambilor soţi, iar lipsa 
acestui consimţământ sau un consimţământ viciat sau care nu a fost 
exprimat în mod liber atrage nulitatea absolută sau relativă a acordului 
soţilor şi, în consecinţă, a divorţului. Această soluţie se impune şi dacă 
divorţul a fost pronunţat de instanţa judecătorească, deoarece în acest 
caz nu se realizează o judecată propriu-zisă, ci instanţa doar ia act de 
acordul soţilor, iar hotărârea judecătorească are doar semnificaţia unui 
înscris autentic constatator al acordului soţilor11.

În ceea ce priveşte capacitatea deplină de exerciţiu a soţilor, art. 
374 alin. (2) şi art. 375 alin. (3) N.C.C. nu îngăduie divorţul prin 
acordul soţilor dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie.

4. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă 

Art. 375-378 N.C.C. reglementează divorţul prin acordul soţilor 
pe cale administrativă. Aceste dispoziţii reglementează condiţiile, 
procedura, menţiunea în actul de căsătorie şi refuzul ofiţerului de 
stare civilă.

Această procedură nouă a divorţului reprezintă atât o aplicaţie 
a principiului mutuus consensus – mutuus dissensus, cât şi a 
principiului simetriei formelor, în sensul că dacă soţii se căsătoresc 
pe baza consimţământului lor la ofiţerul de stare civilă, tot aşa, ei 
pot divorţa prin acord în faţa ofiţerului de stare civilă, cu respectarea 
condiţiilor speciale impuse de lege12.
10 Idem, p. 113-114.
11 A se vedea V. Scherer, Este admisibilă o acţiune în anulare împotriva unei acţiuni de 
divorţ pronunţate „pe baza acordului ambilor soţi″?, în Dreptul nr. 10/2000, p. 87-88.
12 Idem, p. 114-115.
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Potrivit art. 375 alin. (1) N.C.C., dacă soţii sunt de acord cu 
divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara 
căsătoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă de la locul căsătoriei 
sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea 
căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, 
potrivit legii.

Această procedură nouă a divorţului prin acordul soţilor este 
permisă dacă soţii nu au copii minori născuţi din căsătorie, din 
afara căsătoriei sau adoptaţi. Este vorba de copiii soţilor, din 
căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie, ceea ce înseamnă că 
nu interesează dacă un soţ sau fiecare dintre aceştia au copii dintr-o 
altă căsătorie sau din afara căsătoriei.

Soţii nu pot recurge la această procedură a divorţului dacă unul 
dintre ei este pus sub interdicţie.

Cererea de divorţ se depune de soţi împreună. Legea nu prevede 
că este posibilă depunerea cererii prin mandatar.

Competenţa aparţine ofiţerului de stare civilă de la locul 
căsătoriei sau de la ultima locuinţă comună a soţilor. Această 
competenţă este alternativă, soţii putând alege între cele două 
localităţi. Dacă însă soţii nu au avut locuinţă comună sau dacă 
aceasta a fost în afara ţării, soţii au numai posibilitatea de a se 
adresa ofiţerului de stare civilă de la locul căsătoriei.

Ofiţerul de stare civilă înregistrează cererea soţilor şi le va 
acorda un termen de reflecţie de 30 de zile.

După expirarea acestui termen, soţii se prezintă personal şi 
ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii stăruie în divorţ.

Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin 
acordul soţilor şi eliberează acestora un certificat de divorţ, potrivit 
legii.

Art. 376 alin. (5) prevede că sunt aplicabile în mod corespunzător 
dispoziţiile art.383 alin. (1) şi (3) N.C.C. Ca urmare, soţii pot să 
convină să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei sau să reia 
numele anterior. Dacă nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care 
să îl poarte după divorţ,  ofiţerul de stare civilă va emite o dispoziţie de 
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respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei 
de tutelă pentru a divorţa prin acord pe cale judiciară.

În ceea ce priveşte celelalte efecte ale divorţului, asupra cărora 
soţii nu se înţeleg, potrivit art. 376 alin. (6) N.C.C., soluţionarea 
acestora este de competenţa instanţei judecătoreşti. Dacă soţii nu 
se înţeleg în privinţa acestor cereri accesorii, ei pot obţine divorţul, 
urmând să se adreseze instanţei judecătoreşti pentru soluţionarea 
acelor cereri.

Pentru a fi opozabil terţilor divorţul pe cale administrativă 
sau prin procedura notarială, la fel ca divorţul judiciar, este supus 
înregistrării menţiunii în actul de căsătorie.

Ofiţerul de stare civilă face cuvenita menţiune despre divorţ în 
actul de căsătorie, dacă cererea de divorţ a fost depusă la primăria 
unde s-a încheiat căsătorie. Dacă cererea de divorţ s-a depus la 
primăria în a cărei rază soţii au avut ultima locuinţă comună, 
ofiţerul de stare civilă înaintează de îndată o copie certificată de pe 
certificatul de divorţ primăriei locului unde s-a încheiat căsătoria 
pentru a se face menţiune despre divorţ pe actul de căsătorie.

5. Divorţul prin acordul soţilor prin procedură notarială13

Această procedură a divorţului are caracter de noutate şi este 
permisă şi în situaţia în care soţii au copii minori din căsătorie, din 
afara căsătoriei sau din adopţie.

Acordul soţilor priveşte atât divorţul propriu-zis, cât şi efectele 
divorţului asupra numelui pe care soţii urmează să-l poarte după 
divorţ. 

Potrivit art. 375 alin. (2) N.C.C., divorţul prin acordul soţilor 
poate fi constatat de notarul public atât în situaţia în care soţii nu 
au copii minori din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie, 
cât şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie, din 
13 A se vedea Ordinul nr. 81/C/2011 privind completarea Regulamentului de punere în 
aplicare a Legii notarilor publici și a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul 
ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 59 din 
24.01.2011.
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afara căsătoriei sau adoptaţi, cu condiţia ca soţii să fie de acord 
asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care 
să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către 
ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea 
de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat de 
copii şi fiecare dintre copii, precum şi la stabilirea contribuţiei 
părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire 
profesională a copiilor.

Din raportul de anchetă socială, efectuat, potrivit art. 229 din 
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, trebuie 
să rezulte că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii 
părinteşti şi cel privind stabilirea locuinţei copiilor este în interesul 
superior al copiilor. Altfel, dacă acest acord este contrar intereselor 
superioare ala copiilor, notarul public emite o dispoziţie de respingere 
a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de tutelă 
pentru a se pronunţa divorţul prin acordul lor pe cale judiciară.

Procedura14 divorţului este reglementată de art. 376 din Noul 
Cod civil.

Conform art. 375 alin. (1) N.C.C., este competent notarul public 
de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor

Cererea de divorţ se depune de soţi împreună, dar se poate 
depune la notarul public şi prin mandatar cu procură autentică.

Notarul public înregistrează cererea de divorţ şi acordă soţilor 
un termen de reflecţie de 30 de zile15.

La expirarea acestui termen, soţii se prezintă personal, iar 
notarul public verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în 
acest caz, consimţământul lor este liber şi neviciat.
14 Art. 917 din Noul Cod de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr. 485 din 15.07.2010, pus în aplicare prin Legea nr. 
76/2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 365 din 30.05.2012, precizează 
că dispoziţiile referitoare la divorţul prin acordul soţilor din Noul Cod de procedură ci-
vilă nu se aplică cazurilor în care soţii au optat pentru divorţul pe cale administrativă sau 
notarială, în condiţiile Codului civil.
15 Potrivit art. 176 alin. (1) pct. 2 din Noul Cod de procedură civilă, când termenul se 
socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua 
când acesta se împlinește.
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Dacă soţii stăruie în divorţ, notarul public eliberează certificatul 
de divorţ, fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.

Soţii pot să convină să păstreze numele purtat în timpul 
căsătoriei sau să reia numele anterior, iar dacă nu se înţeleg asupra 
numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ,  notarul public 
va emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă 
soţii să se adreseze instanţei de tutelă pentru a divorţa prin acord 
pe cale judiciară.Alin. (6) al art. 376 precizează că soluţionarea 
cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu se 
înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti.

Pentru ca divorţul să fie opozabil terţilor, după ce notarul public 
emite certificatul de divorţ, înaintează de îndată o copie certificată 
de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria spre a 
se face menţiune despre divorţ  în actul de căsătorie.

6.Refuzul ofiţerului de stare civilă sau al notarului public  
( art. 378 )

Atunci când constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 
de art. 375 N.C.C., ofiţerul de stare civilă sau notarul public, după 
caz, respinge cererea de divorţ.

Împotriva refuzului ofiţerului de stare civilă sau notarului 
public nu există cale de atac. Soţii se pot însă adresa cu cererea 
de divorţ instanţei judecătoreşti pentru a se pronunţa divorţul prin 
acordul lor sau pe un alt temei prevăzut de lege.

Dacă refuzul ofiţerului de stare civilă sau al notarului public 
a fost abuziv, art. 378 alin. (3) N.C.C. prevede că oricare dintre 
soţi se poate adresa instanţei judecătoreşti pe cale separată pentru 
repararea prejudiciului suferit.

Pentru angajarea răspunderii ofiţerului de stare civilă sau a 
notarului public sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun, 
respectiv cele ale art. 1357 N. C.C. Ca urmare, cel ce pretinde 
despăgubiri trebuie să facă dovada condiţiilor răspunderii civile 
delictuale, astfel: prejudiciului, fapta ilicită constând în refuzul 
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abuziv al ofiţerului de stare civilă sau al notarului public de a 
constata divorţul, legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu 
şi vinovăţia autorului faptei ilicite.

Competenţa aparţine instanţei de tutelă, iar nu instanţei de drept 
comun sau instanţei de contencios administrativ, deoarece art. 265 
N.C.C. prevede că aceasta judecă „toate litigiile privind aplicarea 
dispoziţiilor prezentei cărţi″  şi este vorba despre un litigiu referitor 
la aplicarea unor dispoziţii din Cartea a II-a „Familia″16. Un alt 
argument, ce fundamentează substanţial această soluţie este acela 
că instanţa va verifica dacă au fost sau nu îndeplinite condiţiile 
divorţului prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin 
procedura notarială şi dacă au fost aplicate corect de către ofiţerul 
de stare civilă sau notarul public dispoziţiile referitoare la divorţ.

16 A se vedea M. Avram, op. cit., p. 118.




