
Maritis inainte de termen
Trei sibience minore au cerut, anul acesta, dispensa de varsta de la Consiliul Judetean pentru a putea sa
se casatoreasca. fetele nu au butetin decat de un an. Cauza a fost una singura: toate au ramas
insarcinate dupa o aventura cu iubitul lor. Parintii, care nu au putut sa indure "gura lumii" au hotarat
sa-si marite odrasele. Codul familiei prevede ca numai fetele peste 15 ani se pot casatori cu dispensa de
varsta. Sub aceasta varsta nu exista nici o "portita" legala.
  
  Noul serviciu subordonat Consiliului Judetean, Directia comunitara de Evidenta a Populatiei a
inregistrat si rezolvat, anul acesta, trei cereri din partea familiilor unor sibience, care au dorit sa le
casatoreasca de la 15 ani. Toate, fete de la tara si toate insarcinate. Frica de Dumnezeu si de vorba
vecinilor i-a impins pe parinti sa recurga la casatorie. Pana sa ajunga in fata primarului pentru a uni
destinele tinerilor, familiile au trebuit sa treaca prima data pe la Consiliul Judetean pentru a primi
dispensa de varsta pentru viitoarea mireasa. Dupa ce au trecut prin hatisul birocratic, cele trei copile au
primit semnatura lui Martin Bottesch, prin dispozitie. Daca pana mai de curand, cei care erau clientii unor
astfel de acte din partea administratiei judetene, proveneau din familiile de etnie roma, acum, toate cele
trei cazuri au fost inregistrate din randul sibienilor romani. Fetele de 15 ani care au dorit, sau au fost
"indrumate" spre casnicie sunt din zona Mediasului, Agnita si Jina. 
  
  Conditiile de obtinere 
  Familiile fetitelor mirese au fost obligate sa aduca in dosarul pentru dispensa de varsta o serie de acte.
Prima conditie care valideaza dosarul pentru dispensa este constatarea ca femeia, devenita prea devreme
matura, a implinit varsta de 15 ani. "Dispensele de varsta au fost acordate numai minorelor cu varsta
cuprinsa intre 15 si 16 ani, celor mai mici legea interzicandu-le acest lucru",  explica Maria Briciu, sefa
serviciului de stare civila din cadrul CJ Sibiu. Motivul pentru obtinerea unui astfel de act trebuie sa fie
bine intemeiat, mai ales ca o decizie precum casnicia nu este nicidecum floare la ureche. In cazul celor
trei fete, motivul a fost copilul pe care il purtau in pantec, insa viitorii doritori pot explica decizia de
casatorie prematura printr-un certificat medical care demonstreaza ca viitoarea mireasa e bolnava si exista
o posibilitate sa nu mai ajunga la varsta optima casniciei. Medicul de familie intra si el in ecuatie prin
acordarea unui aviz. 
  
  Alergatura dupa hartii 
  Miresele-copii trebuie sa conceapa cate o cerere motivata  pentru acordarea dispensei de varsta. Nunta
nu nu poate avea loc fara consimtamantul parintilor, autentificat de notarul public. Dosarul pentru acest
act mai contine si copie legalizata de pe certificatul de nastere al solicitantei, cat si de pe cel al barbatului
cu care vrea sa se casatoreasca. In toate cele trei cazuri, cat si in general, un astfel de cuplu nu poate fi
unit in fata starii civile fara ca barbatul familiei sa fi implinit 18 ani. 
  Tinerele mirese au fost obligate sa treaca si prin furcile caudine ale Laboratorului de Expertiza Medico -
Legala, de unde au procurat un certificat care demonstra ca minora prezinta o dezvoltare psihica si fizica,
ce ii permit aleaga calea familiei. Pana sa obtina dispensa de varsta, tinerii insuratei au primit si vizita
autoritatatii tutelare, care au intocmit o ancheta sociala la domiciliul minorei si din care a rezultat un
raport, adaugat la dosarul pentru dispensa de varsta. Directia comunitara de evidenta a populatiei a primit
la dosar si alte alte acte pe care minora le-a considerat necesare pentru motivarea cererii. 
  
  Ce spun medicii si psihologii
  Casatoria la o varsta atat de frageda nu este nici pe departe consfintita de medici si psihologi. "Astfel de
cazuri sunt particulare, din fericire. Ar fi bine daca aceste familii ar lua in considerare si o consiliere
psihologica inainte de a face pasul decisiv. Parintii sunt si ei un factor important, deci si ei ar trebui sa fie
de fata la consiliere. Sunt convins ca daca ar face acest lucru situatia ar fi cu totul alta", spune Constantin
Popa, psiholog in cadrul Centrului psihologic de consiliere si psihoterapie. Nici halatele albe nu au o
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parere prea buna despre copiii care aleg casnicia, sau despre o sarcina la asemenea varsta. 
  "Nu am avut printre pacintii mei cazuri de familii constituite in acest fel. Insa, am vazut extrem de multe
mamici in jurul varstei de 14 ani. Nu putem avea opinii favorabile in aceste cazuri. Macar in scoli copiii
trebuie educati din punct de vedere sexual", explica medicul de familie Carmen Jucan. 
  
  Iubire in afara granitelor
  Tinerii care se iubesc si isi doresc sa isi cladeasca un viitor impreuna, dar care au, insa, o problema  - ea
nu a implinit 16 ani - pot sa isi lege destinele si in afara granitelor. In timpul unei calatorii in afara
Romaniei, casatoria intre persoane de cetatenie romana poate fi incheiata de comandantul unei nave sub
pavilion romanesc. Comandantul detine puterea de a-i uni sau nu pe insuratei prin acordarea, sau nu a
dispensei de varsta. 
  
  Teodora GHEORGHIU 
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