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Către:          UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

În atenţia:   Domnului Președinte, Dr. DUMITRU – VIOREL MĂNESCU 

 

 

 Având în vedere dispozițiile legale stabilite stabilite prin Ordinul nr. 6887/C din 20 noiembrie 
2020, prin care a fost modificat și completat Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr. 36/1995, regulament aprobat prin Ordinul nr. 2333/C din 24 iulie 2013, 
precum și dispozițiile Codului Civil referitoare la divorțurile notariale, vă sesizăm următoarea situaţie 
de fapt şi, totodată, vă solicităm ca, de îndată, să procedați la informarea tuturor birourilor și 
societăților notariale despre modificările legislative care privesc activitatea notarilor publici. 

Prin Ordinul nr. 6887/C din 20 noiembrie 2020 a fost modificat articolul 276, alineatul (2) din 
Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, astfel că textul 
menționat are în prezent următorul cuprins : ”(2)După eliberarea certificatului de divorţ, notarul 
public comunică, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului în care s-a încheiat 
căsătoria sau unde s-a transcris certificatul de căsătorie eliberat într-un alt stat, spre a se 
face menţiune despre divorţ în actul de căsătorie.”, modificând, astfel, destinatarul copiei 
certificatului de divorț. Vechea reglementare impunea ca o copie a certificatului de divorț să fie 
transmisă și exemplarului II al actului de căsătorie deținut de direcțiile județene de evidență a 
persoanelor, respectiv Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București. 

Totodată, precizăm că în Codul Civil la articolul 377 alineatul (3), se dispune : ”În cazul 
constatării divorţului de către notarul public, acesta emite certificatul de divorţ şi înaintează, de 
îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se 
face menţiune în actul de căsătorie.” 

Având în vedere prevederile legale în vigoare care reglementează transmiterea de către 
birourile și societățile notarile a certificatatelor de divorț, vă solicităm, în mod imperativ, informarea 
și prelucrarea notarilor publici astfel încât copiile certificate ale certificatelor de divorț să nu mai fie 
transmise către exemplarul II al actului de căsătorie deținut de direcțiile județene de evidență a 
persoanelor, respectiv Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București. 

 
În legătură cu situaţia în cauză, vă precizăm că transmiterea de către unii notari și de 

către unele societăți notariale a copiei certificatelor de divorț către exemplarul II, duce la 
tergiversarea lucrărilor și la cheltuieli bugetare excesive, prin retransmiterea copiilor 
certificatelor de divorț, de către instituția noastră, către primăriile locurilor în care s-au 
încheiat căsătoriile sau unde s-au transcris certificatele de căsătorie eliberate într-un alt stat 
(exemplarul I).    
 

În considerarea celor expuse mai sus, vă solicităm să procedați, de îndată, la informarea 
tuturor birourilor și societăților notariale despre dispozițiile legislative în vigoare care privesc 
comunicarea copiilor certificatelor de divorț de către notarii publici. 
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