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Schimbarea numelui pe cale administrativă la minori
În vederea aplicării, în mod unitar, a dispoziţiilor Legii nr. 323 din 8 iulie 2003,
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale
administrativă a numelor persoanelor fizice, a dispoziţiilor Legii 287/2009 de aprobare a noului
Cod Civil, art.82-85, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor, vă aduce la cunoştinţă,
modalităţile în care un minor îşi poate schimba numele pe cale administrativă.
Ordonanţa de Guvern nr. 41/2003 , prevede cazurile în care se poate solicita
schimbarea numelui pe cale adminstrativă pentru minori:
- numele este format din expresii indecente, ridicole;
- în registrele de stare civilă au fost efectuate menţiuni greşite în privinţa numelui
minorilor, şi s-au emis certificate de stare civilă cu acele nume eronate;
- minorii au nume de familie s-au prenume formate din mai multe cuvinte, de regulă
reunite şi doresc schimbarea acestora;
- minorii poartă nume de familie de provenienţă străină, şi se doreşte purtarea unui nume
românesc;
- minorii au fost adoptaţi şi se doreşte schimbarea prenumelui acestora;
- când minorii doresc să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţii mebrii ai
familiei, nume care a afost schimbat ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la
căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale
administrativă;
- când minorii în cauză fac dovada că, au fost recunoscuţi 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;
- când prenumele purtat este specific sexului opus;
- când părinţii au divorţat, iar minorii 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;

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;
- când părinţii minorilor şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar aceştia solicită
să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;
- alte asemenea cazuri temeinic justificate;
În cazul minorilor, cererea de schimbare a numelui se poate face de părinţi/persoane
împuternicite de către părinţi sau, după caz de tutore cu încuviinţarea instanţei de tutelă. Dacă
părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui minorului, va hotărî instanţa de tutelă.
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.
Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, va semna şi el cererea de schimbare a numelui pe cale
administrativă.
În cazul în care părinţii minorilor sunt: decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie,
declaraţi judecătoreşte morţi ori dispăruţi sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost
instituită tutela, cât şi în cazul în care minorii care au fost declaraţi abandonaţi prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă, iar instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului
unei familii sau unei persoane, în condiţiile legii, cererea de schimbare a numelui minorilor se
face de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului
judeţean.
Actele necesare schimbării numelui pe cale adminsitrativă, în cazul minorilor sunt.
- Copie act de identitate solicitant şi minor, după caz;
-

-

Copie legalizată a certificatului de naştere al minorului;

-

Un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III a, în care a fost publicat
conform art.10 din O.G.41/2003-extrasul din cererea de schimbare a numelui, de la
publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, după caz;
Copie de pe sentinţa instanţei de tutelă, atunci când se impune;
Cazier fiscal obţinut de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor ;
Cazier judiciar;
Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

-
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