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Divorţul pe cale notarială este o procedură simplă și rapidă, chiar şi în cazul existenţei copiilor minori, atât 
timp cât ambii soţi sunt de acord în privinţa anumitor aspecte: pensia de întreținere datorată pentru minori și 
stabilirea unui program de vizitare a acestora, părintele la care vor locui minorii, numele pe care îl vor purta 
soții după desfacerea căsătoriei.

Potrivit Noului Cod Civil şi a Legii nr. 36/1995, cu 
modificările si completările ulterioare, cuplurile 
care decid să desfacă căsătoria pe cale amiabilă, 
consensuală, pot alege ca autoritate competentă 
notarul public. 

Știați că?

Divorțul nu e niciodată o procedură în care să ne angajăm cu bucurie. Notarii Biroului vă vor informa cu privire 
la particularitățile situației dumneavoastră conjugale. Familiile preferă în general să își rezolve problemele în 
cadrul unui birou notarial decât în sala de judecată. Fără a se substitui judecătorului, notarul public are un rol 
activ în procedura de divorț prin acordul părților, căutând în permanență o soluție echilibrată, care să nu 
favorizeze o singură parte, ci să vizeze interesele fiecăruia.

Divorțul - caracteristici și aspecte tehnice
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3. Cine depune cererea de divorţ?
Depunerea cererii de divorţ se face personal de către ambii soţi sau, în cazul în care unul dintre ei nu poate fi 
de faţă, se poate prezenta o persoană împuternicită, care trebuie să aibă o procură specială autentificată. 

2. Determinarea competenței teritoriale
Ca regulă, notarul public, în exercitarea atribuțiilor sale determinate potrivit Legii nr.36/1995, are o 
competență generală teritorială, dar și una limitată în mod excepțional prin lege.

AstAstfel, cererea de divorț, se depune la notarul public din circumscripția judecătoriei unde s-a încheiat 
căsătoria sau unde se află ultimul domiciliu comun al soților; ultimul domiciliu comun al acestora, înseamnă 
ultima locuință comună, fapt care se poate proba fie cu ajutorul actelor de identitate, fie cu ajutorul 
declarației referitoare la această ultimă locuință comună.

1. Actele necesare procedurii de divorţ la notar
Cererea de desfacere a căsătoriei trebuie să fie însoțită de următoarele acte:
      • certificatele de naștere ale soților;
      • actele de identitate ale soților;
      • certificatele de naștere ale copiilor minori, acolo unde este cazul;
      • certificatul de căsătorie emis de către autoritățile române, în original;

Aspecte tehnice ale procedurii de divorț
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4. Forma cererii de divorţ
Cererea de divorţ se redactează în scris, în fața notarului, de către ambii soți sau de persoanele împuternicite 
după caz. Aceasta va fi însoțită de copiile actelor de identitate ale soților, certificatele de naștere ale acestora 
și ale copiilor minori rezultați din căsătorie/ din afara căsătoriei/ adoptați precum și certificatul de căsătorie 
în original pe care notarul public îl va reține până când se va elibera certificatul de divorț.

Cerere va trebui să cuprindă printre altele și:
      •      • numele de familie pe care îl va purta fiecare dintre ei după pronunțarea divorțului;
      •      • iar, în cazul copiilor minori, vor fi menționate aspecte legate de modul în care se va exercita autoritatea  
   părinteasca de către fiecare părinte, locuința copiilor după încheierea divorțului, modul în care părintele  
   separat de copil/copii va păstra legătura cu aceștia, modalitățile prin care părinții vor contribui la     
   cheltuielile privind creșterea, educarea și pregătirea profesională a acestora; toate aceste aspecte vor  
   fi transpuse, într-un acord parental, care se va încheia odată cu admiterea cererii de divorț. Acest acord  
   reprezintă titlu executoriu conform art.101 din Legea nr.36/1995.

5. Pronunțarea divorțului la notar
Odată înregistrată cererea de divorț, notarul public acordă soților un termen de 30 de zile. La finele acestei 
perioade, soții trebuie să se prezinte personal la biroul notarial.

Înainte de pronunțarea divorțului și de eliberarea certificatului de divorț, notarul public verifică dacă 
următoarele condiții sunt îndeplinite cumulative:
      • ambii soți sunt prezenți;
      •      • își mentin hotărârea de desfacere a căsătoriei;
      • s-au decis asupra modului în care se va exercita autoritatea părintească;
      • sunt de acord în privința numelui de familie pe care fiecare îl va avea după finalizarea procedurii de    
   desfacere a căsătoriei;
      • consimțământul privind divorțul este liber exprimat.

Potrivit Noului Cod Civil şi a Legii nr. 36/1995, cu 
modificările si completările ulterioare, nu există un 
termen pentru încheierea actului de partaj a bunurilor 
comune și nici nu este condiționată admiterea cererii de 
divorț de partajul bunurilor comune.

Știați că?

6. Certificatul de divorţ
Notarul public va redacta încheierea de admitere a cererii de divorț care va fi semnată de către ambii soți. 
Ulterior, în baza acesteia, se va elibera certificatul de divorț, care nu va conține informații cu privire la motivele 
de desfacere a căsătoriei și nici despre culpa exclusivă sau comună a soților la desfacerea căsătoriei.
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7. Cazuri de respingere a cererii de divorț
În anumite cazuri, când practic nu sunt îndeplinite condițiile anterior menționate, notarul public va respinge 
cererea de desfacere a căsătoriei printr-o încheiere de respingere. Astfel, printre motivele de respingere, pot 
fi menționate:
.
• unul dintre soți se află sub interdicție judecătorească;
•• unul dintre soți nu își poate exprima liber consimțământul privind desfacerea căsătoriei;
• soții nu sunt prezenți personal sau nu sunt reprezentați de un împuternicit în momentul depunerii cererii;
• la expirarea termenului de 30 de zile, unul dintre soți declară că nu mai dorește desfacerea căsătoriei;
• soții se împacă;
• neîndeplinirea cumulativă a condițiilor cu privire la copii/copilul minor

8. Concluzii
Fară a se substitui judecătorului, notarul public are un rol activ în procedura de divorț prin acordul părților, 
căutând în permanență o soluție echilibrată, care să nu favorizeze o singură parte, ci să vizeze interesele 
fiecăruia. Neutralitatea și independența sunt calitățile esențiale de care notarul dispune pentru a interveni 
într-o manieră activă în elaborarea acordului dumneavoastră.

DiDivorțul la notar are forță executorie; acordul părților este un titlu executoriu și nu este nevoie de prezentarea 
lui în instanță pentru ca el să poată opera.


