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31 ianuarie 2015. Codruţa şi Adi sunt 
în lumea fericirii! Ori a emoţiilor? Asta 
aveam să a�ăm câteva ore mai târziu. 
La primele ore ale dimineţii, tinerii 
iubăreţi, logodiţi de două săptămâni 
s-au trezit, nu chiar cu noaptea în cap, 
demarând pregătirile pentru cununia 
civilă. 
Codruţa a îmbrăcat rochia pregătită 
pentru eveniment şi s-a „urcat” pe 
tocuri. Nu e deloc în lumea ei când 
este nevoită să poarte panto�. Tocmai 
de aceea are emoţii, nu cumva să pară 
ca o "raţă încălţată". Ea e obişnuită cu 
ţinutele sport...dar astăzi, nu mai are 
scăpare.
Adi se „aruncă” în costumul proaspăt 
adus de la spălătorie, călcat şi tras la 
dungă. După trei săptămâni a venit 
vremea să se bărbierească. U�f...
că tare-i displace lama. Preferă mai 
degrabă să o tundă. Dar astăzi s-a 
conformat, transformându-şi faţa în 
tr-una de bebeluş. Înafară de faptul că 
de o lună bună nu mai avea voce, �ind 
nevoit să facă repaus vocal, totul era 
bine.
Se iau la braţ se urcă atenţi în maşină, 
nu cumva să apară vreo pată pe 
ţinută, îndreptându-se către Primărie. 
Codruţa nu mai putea � stăpânită, la 
�ecare invitat ce intra în sală, ea îi striga 
în gura mare „Mă mărit! Mă mărit!!!!”. 
Trecem repede peste aceste relatări şi 
ajungem la momentul culminant.
Fericiţi, tinerii aproape căsătoriţi, 

îşi ocupă locul unde, Daniel Gliga, 
Şeful Şe�lor, avea să le o�cieze starea 
civilă. „Romanţa Adrian Avram o iei 
în căsătorie pe Pop Dana Codruţa?” 
Reglându-şi vocea răguşită, se aude 
din pieptu-i puternic un răspuns 
ferm „DA!”. Codruţa şi-a auzit 
strigat pentru ultima dată numele de 
familie „Pop Dana Codruţa îl iei în 
căsătorie pe Romanţa Adrian Avram?” 
Nerăbdătoare să poarte acest nume cu 
rezonanţă, nu ezită şi răspunde „DA!”
Şi uite aşa, în câteva clipe, cei doi şi-
au unit destinele în faţa o�ţerului de 
stare civilă! Le mai rămâne de făcut 
cununia religioasă şi nunta (la care 
astăzi asistaţi) şi de ce nu, urmaşii. 
Chiar o echipă de fotbal dacă se poate. 
Una pentru teren redus le ajunge! Fără 
rezerve!
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Starea civilă - înconjuraţi de prieteni

Gata....au spus DA!

La datu’ cu subsemnatu’!

Bucuria unui nou început!



A început cu începutul...s-au 
cunoscut...s-au plăcut....şi s-au decis 
să se ia! Concret, s-au cunoscut la 
Castelul de la Lăpuşna, unde...şi-a 
făcut apariţia ea şi el, adică Codruţa şi 
Adi. Acolo nu şi-au acordat prea multă 
atenţie, însă la o zi după plecarea de 
la Lăpuşna au început să vorbească 
pe messenger de seara până la primul 
cântec al cocoşului, câteva zile bune. A 
urmat o întâlnire la o ceaşcă de cafea, 
şi-apoi din poveşti în poveşti, la nici 
două luni locuiau deja împreună.
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Suntem bucuroşi că ne sunteţi alături într-unul din cele mai importante momente din viaţa noastră. Am creat această revistă pentru 
a găsi aici informaţiile necesare referitoare la nuntă, să ne cunoaşteţi mai bine, aşa cum suntem împreună în viaţa de zi cu zi, să vă 
dezvăluim câte puţin din ceea ce suntem noi şi cei dragi de lângă noi, care ne-au ajutat în organizarea acestui eveniment. 

Cu  şi  despre miri
ÎNCEPUTULÎNCEPUTUL

Au reuşit să se mute din chirie în 
propria lor casă, cu găini, purcei şi 
căţei. Apoi...Codruţa, aproape ca orice 
femeie, se întreba când o va cere. Şi 
uite aşa, tot întrebându-se, au trecut tot 
mai multe zile de naştere, revelioane, 8 
martie, Ziua Îndrăgostiţilor, iar ea nu 
primea inelul...până într-o zi....

Adi a avut nevoie de o farfurie, o felie de pâine şi un borcan de zacuscă...
14 ianuarie 2015, o zi banală de iarnă. Codruţa cocoţată în pat, sub plapumă, în 
faţa televizorului. Adi rumega fel de fel de idei pentru a o cere în căsătorie, dar nu 
găsea nimic pe placul lui. Până când Codruţei i se făcu po�ă de o felie de pâine cu 
zacuscă. Aşa că într-o clipită, ea se trezeşte cu o farfurie pe care erau aşezate mai 
multe felii. „Ai şi desert” a spus Adi în acel moment. Se gândise că o � cumpărat 
vreo ciocolată, că doar ştie cât de mult îi place, dar între toate acele felii de pâine, 
stătea la loc de cinste, inelul mult dorit. De aici încolo, ştiţi de a urmat... La două 
săptămâni de la cerere, erau deja în curtea Primărie unde Daniel Gliga a o�ciat 
starea civilă în stilu-i aparte. 

Soţul se uita la TV şi la un moment 
dat a strigat: -Nu intra în biserică ...nu 
intra dobitocule !!!! 
Soţia: La ce te uiţi?
Soţul: La nunta noastră!

SFATUL SOŢULUI

Cererea în căsătorie cu

 o felie de zacuscă

Cum a început totul?

Care au fost următorii 

pași?

Lăpuşna - 2009



Rep: Prin ce conjunctură aţi ajuns să 
�ţi naşii acestui cuplu?

Naşii Patron şi Truţa: Mai mult decât 
sincer: <<Coco: Dora, nu vrei să vii 
să semnaţi şi voi acolo la starea civilă, 
că mi-ar plăcea să �ţi şi voi? Dora: 
"Ba da, că doar nu mi-e greu să trag o 
semnătură". Adi: "Năşicăăă!”>> După 
o scurtă discuţie acasă cu partenerul 
Truţa am con�rmat „semnătura”. După 
scurt timp a ajuns şi cererea de naş 
spiritual în cadrul cununiei religioase 
pe care am acceptat-o cu drag pentru 
că sunt colegii mei, alături de care îmi 
petrec majoritatea timpului, o a doua 
familie, deci rolul de părinte spiritual 
îşi are locul.

Rep: Care ar � în opinia voastră 
secretul unui mariaj fericit?

Naşii Patron şi Truţa: Poate naşii Cotoi 
au un răspuns, ei au deja un mariaj! 
Secretul? Apă, paie şi bataie :)) Cred că 
iubirea are termen de valabilitate însă 
înţelegerea şi respectul, nu!

Rep: Având în vedere că aveţi 
experienţă în viaţa de cuplu, cât de 
uşor treceţi peste momentele grele?

Naşii Patron şi Truţa: Experienţa 
„copiilor” noştri este mai mare decât a 
noastră, cred că noi ar trebui să învăţăm 
de la ei. Analizând problemele, le 
întâmpinăm greu şi trecem uşor, cred   
că acesta este motivul pentru care încă 
există cuplul „Truţa Patron”.
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NAŞII DORA PATRON 
ŞI MARIUS TRUŢA

Naşii de cununie le sunt prieteni dragi. Alexandra şi Dora le sunt colege la locul de muncă, iar partenerii lor sunt cei mai duşi cu pluta naşi: Florin şi Marius. Alexandra 
este angajată la grădiniţă cu program prelungit, deţinătoare de Iphone 5, Florin, soţul ei este DJ pe basculă. Dora este patroana care nu va da niciodată faliment, iar Marius, 

partenerul ei face dinţi, mai precis este tehnician dentar.

" ...Cred că iubirea are 
termen de valabilitate 
însă înţelegerea şi 
respectul, nu!"  

Mariusică 
bosum� at

Dora Patron 
şefă pe tortul ei

Ştiau că în ziua de azi trebuie să 
alegi restaurantul cu 1 an înainte 
de eveniment, dar au avut noroc să 
găsească chiar după câteva zile de la 
starea civilă, o sală liberă, aici la Valea 
Regilor. Au urmat alegerea naşilor, 
care nu a fost di�cilă pentru că ştiau 
cine vor � aceştia, astfel că au acceptat 
imediat. „Nu putem spune  că am fost 
stresaţi. Am avut norocul de a avea 
alături părinţii şi naşii care ne-au 
oferit sfaturi şi ne-au sărit în ajutor” au 
declarat mirii Codruţa şi Adrian. 

Cum au decurs 

pregătirile 

GÂSCA....
Cum poţi transforma o gâscă în 
balaur?
- ?...
- O iei de soţie! 



Rep: Sunteţi naşii de cununie a 
mirilor. Aţi ales s-au v-au ales sa le 
� ţi naşi?

Naşii Cotoi: Am ales!!! Clar! S-a creat 
o relație frumoasă de prietenie între 
noi şi nici nu era vorba de nuntă, că 
noi ne-am invitat deja de naşi. Vă daţi 
seama cât de dezamăgiţi eram dacă nu 
erau de acord cu noi! 

Rep: Care ar �  în opinia voastră 
secretul unui mariaj fericit?

Naşii Cotoi: Ce-i aia mariaj? Răbdare 
şi comunicare! De aici porneşte totul, 
să ştii să te deschizi în faţa celui pe care 
îl iubeşti şi să îl accepţi aşa cum e, cu 
bune, cu rele....Că doar voi v-aţi ales 
din mulţime, nu v-a obligat nimeni! 

Rep: Având în vedere că aveţi 
experienţă în viaţa de cuplu, cât de 
uşor treceţi peste momentele grele?

Naşii Cotoi: Păi faceţi să nu aveţi astfel 
de momente, iar dacă totuşi există, 
gândiţi-vă că mâine poate �  mai rău. 
Fiecare îşi vede problema lui cea mai 
gravă, raportat la trăirile proprii, dar 
credeţi-ne, se poate mult mai rău 
întotdeauna. Bucuraţi-vă că vă aveţi 

unul pe altul....şi pe noi, naşii care vă 
putem oricând împăca cu o porţie 
zdravănă de râs.
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NAŞII ALEXANDRA ŞI 
FLORIN COTOI

Naşii de cununie le sunt prieteni dragi. Alexandra şi Dora le sunt colege la locul de muncă, iar partenerii lor sunt cei mai duşi cu pluta naşi: Florin şi Marius. Alexandra 
este angajată la grădiniţă cu program prelungit, deţinătoare de Iphone 5, Florin, soţul ei este DJ pe basculă. Dora este patroana care nu va da niciodată faliment, iar Marius, 

partenerul ei face dinţi, mai precis este tehnician dentar.

 "...Răbdare şi 
comunicare! De aici 
porneşte totul..." 

Florin pe vremea când 
avea plete

Fiind pasionată de tot ce înseamnă 
creaţie şi pentru că este, după cum ea 
se declară „înnebunită” după creaţii 
handmade, a ales ca atât la starea civilă 
cât şi la nuntă să poarte un buchet 
handmade. „La starea civilă am ales 
un buchet realizat din nasturi, lucrat 
de mine şi naşa Dora” ne-a declarat 
Codruţa. Pe de altă parte, buchetul 
de mireasă, a fost croşetat de mama 
Codruţei. „M-am bucurat tare mult 
când a acceptat să-i fac eu acest buchet. 
Pentru mine a însemnat foarte mult. 
Pentru a � sigură că îi place ceea ce 
iese din mâinile mele, i-am trimis o 
mulţime de poze cu �ecare etapă” ne-a 
declarat Daniela, soacra mică.
Din acelaşi motiv veţi vedea şi în pieptul 
rudelor cocarde lucrate manual, mai 
precis tranda�ri galbeni croşetaţi.

De ce a ales mireasa 

un buchet croșetat?



Un bărbat a dat un anunţ în care a scris 
simplu: “Îmi doresc o soţie”. A doua zi 
a primit o sută de scrisori în care scria 
simplu: “O poţi avea pe a mea”
      
  ***
Un bărbat se apropie de o femeie 

frumoasă în supermarket şi îi şopteşte 
la ureche: “Mi-am pierdut soţia aici în 
supermarket. Poţi să stai de vorba cu 
mine câteva minute?”
Femeia îl întreabă: “De ce să fac asta?”
Bărbatul: “Pentru că de câte ori vorbesc 
cu o femeie frumoasă soţia mea apare 
de nicăieri.”     
  ***
Mireasa: “Cum să-mi păstrez verigheta 
curată?”
Mama: “Înmoaie-o de trei ori pe zi în 
apa de spălat vase …”
  ***

După noaptea nunţii, mirele îi spune 
miresei: 
Dimineaţa la 7:15 să � e gata micul 
dejun, indiferent dacă eu sunt acasă 
sau nu. Clar? – Clar! La 12:30 să � e 
gata masa de prânz, indiferent dacă eu 
sunt acasă sau nu. Clar? – Clar! Cina să 
� e gata la ora 20:00 � x, indiferent dacă 
eu sunt acasă sau nu. Clar? – Foarte 
clar, iubitule!
Dacă ai terminat, o să-ţi spun şi eu 
regulile mele: eu o să fac sex de două 
ori pe zi, indiferent dacă eşti acasă sau 
nu. Clar?
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DIVERTISMENT Bancuri cu şi despre căsnicie

Codru’ în elementul ei!

Larga  - 1990 - aproape cu lacrimi,  

în faţa aparatului de fotogra� at

Amintiri 
din 

copilărie 

Adi, veşnicul romantic! În prezent, fără chitară!

Adi, cocoţat pe pat
“Hmmm...faci odată poza aia!?”

Buza, 
moştenire de la bunica!



Adi îşi apreciază socrii. Relaţia dintre 
el şi socrii este una faină. „Pot să spun 
că îi apreciez mult pentru ceea ce fac. 
Ghiţă, socrul meu este o persoană de 
nădejde. Şi dacă ar � să mă refer la ceea 
ce ştiu despre el, pot spune că n-are 
stare nicio clipă. Omul ăsta dacă n-are 
în timpul zilei ceva de făcut e „beteag". 
Îmi place la el că e priceput la toate. 
Şi ca să ştiţi un secret, nimeni nu taie 
lemne cu drujba, mai bine ca el” ne-a 
declarat Adi. Mamasita, că aşa-i spun 
cei mulţi, adică soacra mic,ă e bine 
văzută în ochii mirelui „Mamasita e 
soacra ideală. Nu o vezi des, dar şi când 
o vezi îţi ajunge pentru un an întreg. 
(Adi râde cu lacrimi). Gluma-i glumă, 
dar chiar nu se poate compara cu 
povestea soacrelor rele, unde ele sunt 
spinul unei relaţii. N-are treabă, nu-şi 

bagă nasul, dă sfaturi când trebuie şi 
ştie să facă din relaţia ginere-soacră 
una specială” a adăugat Adi.  
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Codruţa se consideră o norocoasă, 
susţine că are cei mai buni socrii din 
lume. „Le spun socrii doar pentru a 
putea înţelege că mă refer la părinţii lui 
Adi. În rest, în viaţa de zi cu zi, pentru 
mine sunt „Mami şi Papen”. Ador 
faptul că am o soacră la care merg de 
�ecare dată cu drag şi că ştie să ne ofere 
sfaturi într-un mod aparte. Din capul 
locului, pot spune cu mâna pe inimă 
că a mea soacră nu-i deloc "o poamă 
acră".  Atât Mami cât şi Papen gătesc 

minunat. Vreau ca Papen să ştie că, deşi 
ne sună de cinci ori pe zi să ne întrebe 
câte ouă au făcut găinile şi dacă am dat 
mâncare la animale, chiar dacă ne sună 
la primele ore ale dimineţii,  îl iubim şi 
suntem fericiţi că îi avem pe amândoi 
alături de noi” ne-a declarat Codruţa.
Tot ea spune că apreciază enorm 
efortul depus de socrii, de a veni des la 
Reghin pentru a le da o mână de ajutor 
în gospodărie, iar pentru asta vrea să le 
mulţumească!
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Pro� l Mire:
Nume: Romanţa Adrian Avram
Vâsta: 38
Ocupaţia: Cameraman la Gliga Tv
Pasiuni: Femei, bani şi mâncarea 
bună(râde)
Muzica preferată: So� Rock
Locul Naşterii: Tg.-Mureş

Nume: Romanţa Dana Codruţa
Vârsta: 27
Ocupaţia: Reporter ziarul Glasul 
Văilor
Pasiuni: Sportul, plimbările, cititul 
Muzica preferată: Rock alternativ şi 
tot ce înseamnă muzică de calitate
Locul Naşterii: Reghin (sat natal 
Larga)

Ce impresie are mireasa despre socrii: Pro� l Mireasă:

Ce impresie are

 mirele despre

 socrii:




