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ABSTRACT. Romanian citizens may obtain, under the law, the change of the name and surname or only one of
them, through administrative channels (art. 85 of the civil code). The change of name is the operation of replacing
the name or one of the elements composing it, made upon request, for solid grounds, through administrative
channels [1]. Changing the name through administrative channels is regulated by the provisions of the government
ordinance no. 41/2003 on acquiring and changing the names of the physical persons through administrative
channels.
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1. Introducere
Potrivit art. 85 Cod civil [2], cetăţenii români pot obţine, în condiţiile legii, schimbarea pe
cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.
Schimbarea numelui este operaţiunea de înlocuire a numelui sau a unuia din elementele
care-l compun, care se realizează la cerere, pentru motive temeinice, pe cale administrativă [3].
Spre deosebire de modificarea numelui de familie, nu există legătură între schimbarea
stării civile a persoanei şi schimbarea numelui acesteia pe cale administrativă [4].
De la regula enunţată mai sus există două excepţii, care privesc prenumele copilului
adoptat şi care sunt reglementate de art. 473 alin. 3 şi art. 482 alin. 2 Cod civil. Potrivit primei
dispoziţii citate, instanţa care încuviinţează adopţia (ceea ce constituie o modificare a stării civile
a celui adoptat), poate dispune, pentru motive temeinice, schimbarea prenumelui copilului
adoptat. În mod corespunzător, art. 482 alin. 2 Cod civil prevede că, în cazurile de încetare a
adopţiei, adoptatul al cărui prenume a fost schimbat redobândeşte prenumele avut înainte de
încuviinţarea adopţiei (cu excepţia situaţiilor în care instanţa apreciază că minorul îşi poate
păstra numele dobândit prin adopţie) [5].
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Schimbarea numelui pe cale administrativă este reglementată prin prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor
persoanelor fizice [6]. Prin acest act normativ a fost abrogat expres Decretul nr. 975/1968 cu
privire la nume.
Ordonanţa, în art. 4 alin. 1, într-o formulare similară celei folosite de art. 85 Cod civil,
stabileşte că, cetăţenii români pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea numelui de
familie şi a prenumelui, sau numai a unuia dintre acestea, iar la art. 5 stabileşte că, cererile de
schimbare a numelui pe cale administrativă privind persoanele fără cetăţenie domiciliate în
România se soluţionează în aceleaşi condiţii ca şi cele ale cetăţenilor români.
De asemenea, actul normativ enumeră motivele temeinice a căror existenţă poate conduce
la schimbarea numelui, procedura de urmat şi autorităţile competente s-o deruleze [7].
2. Motivele de schimbare a numelui
Motivele pentru care se solicită schimbarea numelui pot fi dintre cele mai diverse. Unele
dintre acestea sunt prevăzute expres de Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 şi considerate de
aceasta, după caz, fie temeinice (art. 4 alin. 2), fie justificate (art. 4 alin. 3) [8].
Potrivit art. 4 alin. 2 din ordonanţă, sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a
numelui în următoarele cazuri:
a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau
în alt mod;
b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl
obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în
societate sub acest nume;
c) când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor
legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost
eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de
regulă reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;
e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte
un nume românesc;
f) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale
administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere;
g) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un
nume de familie comun cu al părinţilor lor;
h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri
ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a
stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi
ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie
dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior
înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de
familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui
decât pe cale administrativă;
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k) când prenumele purtat este specific sexului opus;
l) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă
definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act
medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;
m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.
Sunt, de asemenea, considerate justificate, potrivit art. 4 alin. (3) din ordonanţă, şi
cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:
a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;
b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia
dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior
căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;
c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care
provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele
dobândit la naştere;
d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii
unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta
doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;
e) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a
avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului
soţ, dat în formă autentică;
f) când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi,
care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al
acestuia;
g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma
desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;
h) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume
pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea
adopţiei.
Această enumerare a situaţiilor în care cererea de schimbare a numelui este considerată
ca întemeiată comportă unele observaţii [9]:
- enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă [10], ceea ce rezultă din prevederile
alin. (2) lit. m), unde se vorbeşte de alte asemenea cazuri temeinic justificate; o astfel de
precizare nu întâlnim şi la finalul enumerării din alin. 3, însă eventualele cazuri care nu sunt
menţionate expres în acest alineat vor putea fi încadrate, la nevoie, la lit. m) din alin. 2;
- enumerarea cu titlu exemplificativ a acestor cazuri este utilă prin aceea că, ori de câte
ori o cerere de schimbare a numelui se încadrează într-una din situaţiile prevăzute de art. 4 alin. 2
şi 3, ea nu va putea fi respinsă ca fiind neîntemeiată sau nejustificată, urmând să se verifice doar
dacă motivele invocate sunt reale.
3. Schimbarea numelui persoanelor care nu au capacitate deplină de exerciţiu
Pentru ca o persoană să poată cere schimbarea numelui ea trebuie să aibă deplină
capacitate de exerciţiu, adică o voinţă conştientă şi suficient de matură pentru a putea încheia
singură acte juridice civile [11].
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Potrivit art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003, pentru minor, cererea de schimbare
a numelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea instanţei de tutelă, de către tutore.
Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî instanţa de tutelă
(alin.1). Pentru persoana pusă sub interdicţie, cererea de schimbare a numelui se face de către
tutore, cu încuviinţarea instanţei de tutelă (alin. 4) [12].
Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de către unul dintre părinţi,
este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică. Acordul nu este necesar în cazul în
care celălalt părinte este pus sub interdicţie ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut
din drepturile părinteşti. În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi
semnată şi de acesta [art. 7 alin. 2 şi 3 din O.G nr. 41/2003].
În cazul în care părinţii copilului sunt decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, declaraţi
judecătoreşte morţi ori dispăruţi sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela,
în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă,
precum şi în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului unei familii
sau unei persoane, în condiţiile legii, cererea de schimbare a numelui minorului se face de către
serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean ori,
după caz, a consiliului local, al sectorului municipiului Bucureşti [art. 7 alin. 5 din O.G. nr.
41/2003].
Conform art. 8 din ordonanţă, schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere o
dată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice (alin. 1).
Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând (alin. 2).
4. Schimbarea numelui de familie al persoanelor căsătorite
Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 nu fac vreo referire la posibilitatea
schimbării prenumelui soţilor. O asemenea referire nici nu este necesară, întrucât încheierea
căsătoriei nu poate aduce nicio modificare a prenumelui acestora. Prin urmare, oricare dintre soţi
este liber ca, fără consimţământul celuilalt soţ, să îşi schimbe oricând prenumele, această
schimbare având efect atât în timpul căsătoriei, cât şi după desfacerea ei [13].
Art. 282 Cod civil cu denumirea marginală „Alegerea numelui de familie” prevede că, la
încheierea căsătoriei viitorii soţi pot conveni să-şi păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia
numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soţ poate să îşi păstreze
numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt poate să poarte numele lor reunite.
Aşadar, în ceea ce priveşte numele de căsătorie, viitorii soţi trebuie să opteze pentru una
din variantele limitativ prevăzute prin art. 282 Cod civil: fie pentru nume de familie diferite prin
păstrarea, de către fiecare dintre soţi, a numelui purtat înainte de încheierea acestei căsătorii, fie
pentru un nume de familie comun care poate fi al unuia dintre soţi sau numele lor reunite, fie
pentru o variantă intermediară, anume ca unul dintre soţi să-şi păstreze numele dinaintea
căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite. Alegerea se va face ţinând seama de numele
de familie actual al fiecăruia dintre viitorii soţi, fără să intereseze modul sau momentul în care a
fost acesta dobândit ori stabilit, modificat ori schimbat potrivit dispoziţiilor art. 84-85 Cod civil
[14].
Aşa cum s-a arătat, nu este posibilă luarea unui alt nume de familie complet străin. Soţii
nu pot adopta o altă soluţie decât cele înfăţişate, opţiunile oferite de lege fiind limitate [15].

„ACADEMICA BRÂNCUȘI”PUBLISHER

204

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series,
Supplement 3/2015

Cât priveşte schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie al persoanelor
căsătorite, trebuie să facem deosebire după cum soţii şi-au păstrat fiecare numele dinaintea
căsătoriei ori au adoptat un nume de familie comun [16].
Dacă soţii s-au învoit să poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru
schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ. Per a contrario dacă soţii la
încheierea căsătoriei s-au învoit să-şi păstreze fiecare numele anterior, oricare dintre ei va putea
să-şi schimbe numele fără a avea nevoie de consimţământul celuilalt. Schimbarea numelui de
familie al unuia dintre ei nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ [art. 9 alin. 1 şi 2
din O.G. nr. 41/2003]. Aceasta înseamnă că în niciun caz schimbarea numelui unuia dintre soţi
nu duce şi la schimbarea numelui celuilalt soţ şi nici la schimbarea numelui de familie al
copilului [17].
Nici Codul civil şi desigur nici Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003, care este anterioară
Codului, nu se referă însă şi la situaţia în care unul dintre soţi păstrează numele de familie avut
anterior căsătoriei, în vreme ce celălalt soţ reuneşte numele său cu acela al consortului, iar
cererea de schimbare a numelui este făcută de acest din urmă soţ [18].
În literatura de specialitate s-a apreciat că, aşa cum la încheierea căsătoriei soţul al cărui
nume s-a modificat a avut nevoie de încuviinţarea soţului al cărui nume l-a luat, tot aşa el va
putea să schimbe numele astfel dobândit doar dacă are consimţământul celuilalt soţ [19].
5. Procedura schimbării numelui
Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă depune o cerere la
serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor (în continuare serviciu public), aflat în
subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului
Bucureşti, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. Cererea se depune personal sau prin
împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială [art. 6 alin. 1 din O.G. nr. 41/2003].
Cererea de schimbare a numelui este supusă publicităţii. Astfel, potrivit art. 10 alin. 1 din
Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003, cererea de schimbare a numelui se publică, în extras, în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, prin grija şi pe cheltuiala solicitantului. În alin. 2 al
aceluiaşi articol se prevede că, cu aprobarea conducătorilor serviciilor publice judeţene, respectiv
a conducătorului serviciului public al municipiului Bucureşti, cererea de schimbare a numelui
format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod poate fi
exceptată de la publicare.
Orice persoană interesată, prevede art. 11 din ordonanţă, în termen de 30 de zile de la
publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, cu excepţia situaţiei
prevăzute la art. 10 alin. 2 din ordonanţă (alin. 1). Opoziţia se face în scris, motivat şi se depune
la serviciul public în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul persoana care
solicită schimbarea numelui pe cale administrativă (alin. 2).
Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată şi însoţită de următoarele acte
[20]:
- copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea
numelui;
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- un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, unde a fost publicat extrasul
din cererea de schimbare a numelui; de la această publicare trebuie să nu fi trecut mai mult de un
an;
- consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de
familie comun purtat în timpul căsătoriei;
- copie de pe decizia de aprobare a instanţei de tutelă, în cazurile prevăzute de art. 7 din
ordonanţă (în loc de aprobare mai potrivit şi consacrat este cuvântul încuviinţare);
- cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului;
- orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.
Cererea de schimbare a numelui, împreună cu actele însoţitoare şi, dacă este cazul, cu
opoziţiile, se trimite spre soluţionare de către serviciul public local către serviciul public
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Serviciul public judeţean, respectiv al municipiului
Bucureşti, verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi, după analizarea
temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului
judeţean, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, emiterea dispoziţiei de admitere
sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii
(art. 12 şi 13 din O.G. nr. 41/2003).
Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului public
la care a fost înregistrată cererea. Serviciul public va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după
depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, îi
va elibera o copie de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui. Dacă în termen de 90 de
zile de la data luării la cunoştinţă cel în cauză nu a depus dovada de plată a taxei extrajudiciare
de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispoziţia de admitere a
schimbării numelui. Este scutită de plata taxei extrajudiciare de timbru cererea prin care se
solicită schimbarea numelui pentru motivele prevăzute la art. 10 alin. 2 din ordonanţă. Scutirea
de plata taxei extrajudiciare de timbru se menţionează în dispoziţia de schimbare a numelui (art.
14 din O.G. nr. 41/2003).
În conformitate cu prevederile art. 15 din ordonanţă, schimbarea numelui se înscrie, prin
menţiune, pe marginea actului de naştere, precum şi a celui de căsătorie, atunci când este cazul
(alin. 1). În acest scop serviciul public la care s-a înregistrat cererea va trimite, din oficiu,
serviciilor publice care au în evidenţă actele de stare civilă câte o copie de pe dispoziţia de
schimbare a numelui (alin. 2).
Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii
corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai
numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui (art. 16 alin. 1 din O.G. nr. 41/2003).
Dovada schimbării numelui se face cu dispoziţia de admitere a schimbării numelui sau cu
certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispoziţiei de admitere a schimbării numelui [art.
17 din O.G. nr. 41/2003].
Dispoziţia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunică solicitantului de
către serviciul public judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la
emitere. Dispoziţia de respingere a cererii de schimbare a numelui poate fi contestată în
condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 [21], cu modificările ulterioare [art. 18
alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 41/2003].
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Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o nouă cerere,
dacă în susţinerea acesteia au intervenit motive noi. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost
respinsă ca urmare a admiterii unei opoziţii, se poate face o nouă cerere, în cazul în care se
solicită acelaşi nume, numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea opoziţiei [art.
19 din O.G. nr. 41/2003].
Conform art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003, în cazul admiterii unei cereri de
schimbare a numelui pe cale administrativă, persoana căreia i-a fost vătămat un drept sau un
interes legitim recunoscut de lege poate solicita, pe cale judecătorească, în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, anularea dispoziţiei de
schimbare a numelui. Acţiunea în justiţie poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data la care
a luat cunoştinţă de schimbarea numelui şi numai dacă persoana care o depune face dovada că,
din motive obiective, neimputabile ei, nu a putut formula opoziţie.
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