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EXAMENUL, INTERPELAREA MIRILOR ȘI  

ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI SACRAMENTALE 
 

 

EPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ 

DE TIMIȘOARA 

 

Parohia Rom. Cat.
 

(Adresa exactă, cu cod poștal si nr. tel.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele de familie după căsătorie 

 

Soțul:_________________________________ 

Soția:_________________________________ 

Au participat la cursul de pregătire a logodnicilor? 

  da,   de _____ ori.        nu,  

Examenul mirilor efectuat de_______________________ 

la data de_______________________________________ 

Vestiri
 
(Parohia și data) 

______________________________________________ 

Căsătorie civilă încheiată la data de _________________ 

în____________________________________________ 

Există Dovadă?        da,     nu. 

Datele căsătoriei religioase 

Ministrul sacru ___________________________________ 

în data de ____________________  ora________________ 

în______________________________________________ 

   Liturghie pentru miri              Celebrare a cuvântului 

Viitoarea reședință (adresa completă): 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

A. DATE PERSONALE 

 

 MIRELE MIREASA 

1. Numele  

 

  

(numele de naștere)   

     Prenumele 

 

  

2. Născut(ă) la data de 

 

  

      În  
(localitatea, cod poștal, județ, țară) 

  

      Cetățenia   

3. a. Religia 

 

  



[2] 

 

b. Botezul  
      (data și parohia cu adresa) 

      (Certificat de botez sau declarație 

      conform CIC can. 876) 

  

c.  Mirul  
     (data și locul) 

  

4. Profesia 

 

  

5. Reședința de până 

acum 
       (localitate, strada, număr) 

  

6. a. Numele tatălui 

 

  

Resp. numele de naștere   

Confesiune/Religie   

b. Numele mamei 

 

  

Resp. numele de naștere   

Confesiune/Religie   

7. Stare liberă 

 

  

8. Căsătorii precedente, 

a) Cu cine(nume, loc, confes./religia) 

  

b) Devenit(ă) liber(ă) prin moarte: 

Data morții: Certificat de deces din: 

  

c) Constatare a nulității căsătoriei 

Sentința nr./ anul: 

  

  

 

 

B. ÎNTREBĂRI REFERITOARE LA IMPEDIMENTE, INTERZICERI ȘI 

CONSIMȚĂMÂNTUL MATRIMONIAL 

 

1. ÎNTREBĂRI PENTRU AMBII MIRI 

Legământul matrimonial, prin care un bărbat și o femeie stabilesc între ei o comunitate a întregii vieți, 

rânduit prin caracterul său natural spre binele soților și spre nașterea și educarea copiilor, a fost ridicat 

de Cristos Domnul, între cei botezați, la demnitatea de sacrament. (can. 1055 § 1) De aceea, între botezați 

nu poate să existe un contract matrimonial valid care să nu fie, în același timp, și sacrament. (can. 1055 § 

2) Proprietățile esențiale ale căsătoriei sunt unitatea și indisolubilitatea, care în căsătoria creștină 

dobândesc, în virtutea sacramentului, o stabilitate deosebită. (can. 1056) Actul care creează căsătoria este 

consimțământul părților, manifestat în mod legitim între persoane capabile din punct de vedere juridic, 

care nu poate fi suplinit de nici o putere omenească. (can. 1057 § 1) Consimțământul matrimonial este 

actul voinței prin care un bărbat și o femeie se dăruiesc și se primesc reciproc, printr-un pact irevocabil, 

pentru a forma căsătoria. 

 
 



[3] 

 

MIRELE MIREASA 

9. Există impediment (e) ? 

Care? 

  

10. Există  

disparitate de cult? 

  

11. Există  

interzicere? Care? 

  

12. Dispensa Ordinariatului 

de sub impediment sau 

interzicere: 
(Nr. doc./ anul) 

  

 

13. Vreți să încheiați căsătoria 

după voința lui Dumnezeu 

și învățătura Bisericii ca o 

deplină comuniune de 

viață, în care să trăiți 

unitatea și indisolubilitatea, 

precum și orânduirea 

căsătoriei spre binele 

reciproc precum și spre 

binele copiilor? 

  

14. Sunteți obligat de cineva 

prin amenințare, presiune 

sau constrângere interioare 

sau exterioară să încheiați 

această căsătorie? 

  

 

2. ÎNTREBĂRI NUMAI PENTRU PARTEA CATOLICĂ ÎN CAZUL UNEI CĂSĂTORII MIXTE 

Ca și în cazul căsătoriei cu un nebotezat sau cu cineva care a părăsit în mod public credința catolică  

(cf. can. 1125; 1086 § 2; 1071 § 2) 

 PARTEA CATOLICĂ 

15. Vreți să trăiți în căsătoria dumneavoastră ca un creștin catolic și 

să mărturisiți credința? 

 

16. Fiind creștin(ă) catolic(ă), aveți obligația de a boteza copii în 

Biserica Catolică și de a-i educa în credința catolică.  

Promiteți să vă străduiți, după puterile dvs., să îndepliniți această 

obligație morală, așa cum va fi posibil în căsătoria dvs.? 

 

 

 

3. SEMNĂTURA MIRILOR  

 

17. Confirm autenticitatea datelor de la secțiunile A. și B. 

 

_______________________________________ 

Locul, data 

             _____________________________                                                                                                                               _____________________________ 

                           Semnătura mirelui                                                                                                          Semnătura miresei 
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4. DECLARAȚIILE MINISTRULUI SACRU 

 

18. Mirii au fost instruiți cu privire la libertatea necesară pentru încheierea căsătoriei. Nu s-a constatat că libertatea cerută ar 

lipsi. 

19. Mirii au fost instruiți cu privire la natura și proprietățile căsătoriei creștine (cf. nr. 12) între două persoane botezate. Precum 

și cu privire la sacramentalitatea căsătoriei. Mirii nu și-au exprimat sau nu au insinuat nici o reținere cât privește natura și 

proprietățile căsătoriei. 

20. Mirii au fost instruiți că o căsătorie nu poate fi validă, dacă unul dintre ei este înșelat cu viclenie, adică dacă este înșelat cu 

privire la o proprietate esențială a căsătoriei sau cu privire la o circumstanță importantă care ar putea tulbura grav 

comunitatea de viață în căsătorie. 

21. Nu a rezultat nici un indiciu cu privire la o condiție prevăzută. 

22. În cazul căsătoriei dintre doi catolici: mirii catolici au fost învățați să trăiască în căsătoria lor ca creștini catolici și să-și 

boteze copii în Biserica Catolică și să-i educe în credința catolică. 

23. Partea catolică a fost îndemnată să primească sacramentele Penitenței și Euharistiei (eventual, și al Mirului) odată cu 

căsătoria. 

24. În cazul în care o parte este necatolică: părții necatolice i s-a adus la cunoștință obligația și promisiunea părții catolice. 

 

 

____________________________                                                L. S.                                         _____________________________ 

                                          Locul, data                                                                                                                            Semnătura ministrului sacru 

 

C. OBSERVAȚII 

 

I. Înainte de căsătorie 

 

25. Dreptul de a asista la Căsătorie CIC cann. 1109, 1111. 

a) Ministrul sacru _________________________________________________ are dreptul de a asista la căsătorie 

  în calitate de paroh    în calitate de delegat 

b) Pentru a asista valid la această Căsătorie în parohia  ________________________________________ îl deleg 

pe _____________________________________________________ 

 

 

 

____________________________                                           L. S.                                         _____________________________ 

Locul, data                                                                                                                      Semnătura 

 

26. Permisiunea celebrării Căsătoriei în afara teritoriului, conform can. 1115 

Pentru o asistență licită la încheierea căsătoriei în  ____________________________________________ 

acord prin această permisiune cerută. Vă rog să mă înștiințați despre încheierea căsătoriei! 

 

 

 

 

____________________________                                             L. S.                                         _____________________________ 

Locul, data                                                                                                                 Semnătura 

 

(Pentru căsătoria în străinătate urmează avizarea căsătoriei prin Ordinariat. La protocolul de pregătire a căsătoriei trebuie 

adăugate Litterae dimissoriales) 
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II. După căsătorie 

 

27. Căsătoria catolică a avut loc în biserica_____________________________________________________ 

din _______________________    la data de __________ 

                                                                                               ___________________ 

                                                                                                                               Semnătura ministrului sacru 

Martorii:   

 

1.__________________________________________________                             ___________________

    Nume, Prenume, Ocupația                                                Semnătura 

 

2. __________________________________________________                    ___________________ 

    Nume, Prenume, Ocupația                                                                         Semnătura 

 

 

 

III. Înregistrarea 

28. Căsătoria a fost înregistrată în Matricola de Căsătorii și au fost înștiințate parohiile unde au fost botezați mirii. 

 

 

 

____________________________                  L. S.                _____________________________ 

Locul, data                                                                                                     Semnătura 


