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The Civil Ceremony and Preparing for the Religious Ceremony 

 
 
Romanian transcript:   
 
I:  Și apoi la cununia civilă… când se face, cum se pregătește și care sunt obiceiurile? 
 
M:  La cununia civilă, după ce și-au înaintat actele stării civile, se prezintă toți care iau 
parte la această cununie, împreună cu nașii respectivi, în fața ofițerului stării civile, în 
care le sunt citite drepturile și obligațiile ca cetățeni. Și sunt întrebați fiecare în parte dacă 
îl ia de soț, de soție pe celălalt. După ce au fost de acord, îi declară soț și soție. Iar nașii, 
împreună cu ei, semnează în registrul stării civile pentru acest acord. Ca martori, nașii 
semnează ca martori.  
 
I:  Am înțeles. Și când se face cununia religioasă, cam după cât timp, și care sunt… cum 
se pregătește cununia religioasă? 
 
M:  Cununia religioasă o stabilesc după cununia stării civile, când vor ei. Și încep 
pregătirile începând de la invitații. Se fac invitațiile care se dau cu o lună de zile înainte, 
ca să fie anunțați cei care iau parte la cununia religioasă, să aibe timp la rândul lor să se 
pregătească. După aceea, cu o săptămână înainte, sau două-trei zile mai bine spus se 
pregătește biserica, care se îmbracă în flori de la un capăt la celălalt.  
 
 
English translation: 
 
I:  And then for the civil marriage ceremony… when do they do it, how do they prepare 
for it, and what are the customs?  
 
M:  At the civil marriage ceremony, after they have filed their civil status papers, all the 
people participating in the wedding gather, together with the godparents, in front of the 
civil registrar, and they are read the rights and obligations as citizens. And they are each 
asked if they take the other as husband and wife respectively. After the agreement, they 
are declared husband and wife. And the godparents, together with them, sign for this 
agreement in the civil registry. The godparents sign as witnesses.  
 
I:  I see. And when does the religious ceremony take place, after how long, and how do 
you prepare for it?  
 
M:  The religious ceremony is set after the civil one, whenever they want. They start the 
preparations beginning with the invitations. The invitations are done a month in advance, 
so that those attending the religious ceremony, in turn, have time to prepare. Then, a 
week before, or two or three days [before] I should say, the church is prepared, decorated 
with flowers from one end to the other.  
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