
Schimbarea de nume pe cale administrativi

Procedura schimbSrii de nume pe cale administrativi este reglementat5 de Ordonanla
Guvernului nr. 4tl2OO3 privind dobindirea 9i schimbarea pe cale administrativS a numelor
persoanelor fizice, aprobati prin Legea nr. 323/2OO3, cu modificirile 9i completirile
ulterioare.

Persoana care solicit5 schimbarea numelui pe cale administrativE va depune cerere la serviciul public
comunitar local de domiciliu, sau la serviciul public comunitar local de evidenf5 a persoanelor de la
ultimul domiciliu avut in farS (in cazul cetdlenilor rom6ni cu domiciliul in strdindtate).

Cererea de schimbare a numelui trebuie sE fie motivati 9i si fie insofiti de urmitoarele acte:
- copii legalizate de pe certificatele de stare civilS ale persoanei care solicit5 schimbarea numelui;
- un exemplar al MONITORULUI OFICIAL AL ROMANIEI, Partea a III-a, in care a fost publicat, pe
cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea cSruia sd
nu fi trecut mai mult de un anl jr

- consimfdm6ntul, dat in forma autenticS, al celuilalt so!, in cazul schimbErii numelui de familie purtat in
timpul c5s5toriei;
- copia de pe decizia de aprobare a autoritSfii tutelare, in cazurile prev6zute de art.7 din O.G. nr.
4L/2oo3i
- cazieruljudiciar gi cazierul fiscal ale solicitantului;
- orice alte acte pe care solicitantul le consideri necesare.
(1) CetElenii romAni pot obfine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativ5 a numelui
de familie 9i a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, in conditiile legii.
(2) Sunt considerate ca intemeiate cererile de schimbare a numelui in urm5toarele cazuri :

a) c6nd numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod;
b) c6nd persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doregte sE il ob!in5, fdc6nd
dovada cu privire la aceasta, precum 9i asupra faptului cE este cunoscutd in societate sub acest nume;
c) c6nd, din neatenlia ofilerilor de stare civil6 ori ca urmare a necunoagterii reglementdrilor legale in
materie, au fost efectuate mentiuni gregite in registrele de stare civilS ori au fost eliberate certificate de
stare civilS cu nume eronate, in baza cSrora au fost eliberate alte acte;
d) cind persoana in cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulS
reunite, 9i doregte schimbarea acestuia;
e) c6nd persoana in cauz5 poartS un nume de familie de provenienlS str5ini 9i solicitd sd poarte un
nume rom6nesc;
f) c6nd persoana gi-a schimbat numele de origine strdind intr-un nume romSnesc, pe cale administrativ5,
gi doregte sE revin6 la numele dob6ndit la na;tere;
9) c6nd p5rinfii pi-au schimbat numele pe cale administrativS, iar copiii Solicitd sE poarte un nume de
familie comun cu al pErinfilor lor;
h) cSnd persoana in cauz5 soliciti sE poarte un nume de familie comun cu al celorlalli membri ai familiei,
nume care a fost dob6ndit ca urmare a adopliei, a menlinerii numelui la c5sdtorie, a stabilirii filiafiei ori a
unor schimb5ri de nume aprobate anterior pe cale administrativ5;
i) c6nd solii au convenit cu ocazia incheierii cdsdtoriei sd poarte numele de familie reunite 9i ambii
solicitd schimbarea acestuia pe cale administrativS, opt6nd pentru numele de familie dob6ndit la nagtere
de cdtre unul dintre ei ori sd revind fiecare la numele avut anterior cdsdtoriei;
j) c6nd persoana in cauz5 face dovada c5 a fost recunoscutS de cdtre pdrinte ulterior inregistr5rii
nagterii, ins5, intrucSt nu a sesizat instanla pentru incuviinlarea puddrii numelui de familie al acestuia in
timpul viefii, nu exist5 altE posibilitate de dob6ndire a numelui pSrintelui dec6t pe cale administrativi;
k) cSnd prenumele purtat este specific sexului opus;
l) c6nd persoanei is-a incuviinlat schimbarea sexului prin hot516re judec6toreascd rEmasd definitivS 9i
irevocabilS 9i solicit5 sE poarte un prenume corespunzStor, prezent6nd un act medico-legal din care si
rezulte sexul acesteia;
m) alte asemenea cazuri temeinic justificate,
(3) Sunt de asemenea considerate justificate 9i cererile de schimbare a numelui in urm5toarele cazuri;a) c5nd persoana in cauzi a adoptat minori 9i .doreFte ca acegtia sE poarte un alt prenume;
b) cdnd c5s5toria a incetat.prin moartea sau prin declararea judec5toreascS a mor.tii unuia dintre sofi, iar
soful supravietuitor solicit5 sE revind la numele de familie purtat anterior c5sStoriei ori la numeie de
familie dob6ndit la nagtere;
c) c6nd in urma divorfului un fost so! revine la numele de familie purtat anterior gi care provine dintr-o
altd cdsttorie, de asemenea desf5cutE prin divor!, gi doregte sE poarte nurfiele dob6ndit la nagtere;
d) c6nd in urma incetdrii c5sitoriei prin moartea sau prin declararea judecdtoreasc5 a morlii unuia dintre
soli celalalt so! se recds6toregte gi, ca urmare a desfacerii acestei cSsEtorii, acesta doregte sE poarte
numele de familie dob6ndit la nagtere;
e) c6nd fostul sof doregte sd poarte numele de familie pe care l-a avut in c6sStorie, pentru a avea un
nume comun cu copiii incredinlali spre cregtere 9i educare, cu consim!5m6ntul fostului so!, dat in form5
autenticS;



f) cSnd parinfii au divorfat, iar copiii incredinlali spre cregtere 9 educarie unuia dintre pErinfi, care a

revenit la numele de familie avut anterior cEs5toriei, soliciti sd poarte numele de familie al acestuia;
g) c6nd s-a desfacut adop[ia unei persoane c5sdtorite care are copii minori 9i in urma desfacerii adopfiei
persoana in cauz6 revine la numele de familie avut inainte de adopfie;
h) c6nd unul dintre so!i, la incheierea c5s6toriei, a luat numele de familie al celuilalt so!, nume pe care
acesta l-a dob6ndit prin adoptie, iar ulterior incheierii cSsdtoriei are loc desfacerea adopliei.

pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, dup5 caz, de p5rinli sau, cu incuviinlarea
autoritSlii tutelare, de c5tre tutore, Daci pirin!ii nu se inleleg cu privire la schimbarea numelui, va hot5ri
autoritaiea tutelarS. CAnd cererea este f6cuti de unul dintre pErinfi, este necesar acordul celuilalt
p|rinte, dat in forma autentici. Acordul nu este necesar in cazul in care cel5lalt pdrinte este pus sub

interdicfie ori este declarat judecStoregte dispSrut sau dec5zut din drepturile pbrintegti. C6nd minorul a

implinit vfirsta de 14 ani, cererea va fi semnat5 9i de acesta. Pentru persoana pusS sub interdicfie,
ceierea de schimbare a numelui se face de cdtre tutore, cu incuviin[area autoritSfii tutelare. In cazul in
care pErinlii copilului sunt decedafi, necunoscufi, pugi sub interdiclie, declarafi judec5toregte morli ori
disp|rufi sau dec6zufi din drepturile pdrintegti gi nu a fost instituit5 tutela, in cazul in care copilul a fost
declarat abandonat prin hot6r6re judec5toreasc5 rdmasb definitivS, precum 9i in cazul in care instanla
judecltoreasc5 nu a hotSr6t incredinlarea copilului unej familii sau unei persoane, in condiliile legii,
cererea de schimbare a numelui minorului se face de c5tre serviciul public specializat pentru proteclia
copilului din subordinea consiliului judelean, ori, dupE caz, a consiliului local municipal, orSgenesc,
comunal sau al sectorului municipiului Bucuregti.


