Numele de familie şi prenumele copilului
Numele copilului din căsătorie
Copilul din căsătorie primeşte numele de familie comun al părinţilor. Dacă părinţii nu au nume de familie
comun sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al
naşterii şi declaraţia verbală a declaran- tului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei
scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. În caz de
neînţelegere între părinţi, va decide primarul unităţii administrativ-teritoriale de la locul înregistrării
naşterii, prin dispoziţie.
Numele copilului din afara căsătoriei
Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a
fost mai întâi stabilită. În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, instanţa
judecătorească va putea da încuviinţare copilu- lui să poarte numele acestuia din urmă.
În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi, el va lua numele de familie al
unuia dintre ei ori numele lor reunite.
Numele copilului adoptat* (cf. Noului Cod Civil)


Copilul adoptat dobândeşte prin adopţie numele de familie al celui care adoptă.



Dacă adopţia se face de către 2 soţi ori de către soţul care adoptă copilul celuilalt soţ, iar soţii
au nume comun, copilul adoptat poartă acest nume.



În cazul în care soţii nu au nume de familie comun, ei sunt obligaţi să declare instanţei care
încuviinţează adopţia numele pe care acesta urmează să îl poarte.



Dacă soţii nu se înţeleg, hotărăşte instanţa. Dispoziţiile art. 264 rămân aplicabile. Pentru motive
temeinice, instanţa, încuviinţând adopţia, la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare
şi

cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, poate dispune schimbarea

prenumelui copilului adoptat.


În cazul adopţiei unei persoane căsătorite, care poartă un nume comun cu celălalt soţ, soţul
adoptat poate lua numele adop- tatorului, cu consimţământul celuilalt soţ, dat în faţa instanţei
care încuviinţează adopţia.



Pe baza hotărârii definitive de încuviinţare a adopţiei, servi- ciul de stare civilă competent

întocmeşte, în condiţiile legii, un nou act de naştere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuţi
ca fiind părinţii săi fireşti. Vechiul act de naştere se păstrează, menţionându-se pe marginea
acestuia întocmirea noului act.


De asemenea, adoptatul redobândeşte numele de familie şi, după caz, prenumele avut înainte de
încuviinţarea adopţiei. Cu toate acestea, pentru motive temeinice, instanţa poate încuviinţa ca
acesta să păstreze numele dobândit prin adopţie.

Schimbarea numelui şi prenumelui copilului


Numele se poate schimba pe cale administrativă.



Pentru copil, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, de reprezentantul
său legal.



Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, decizia va fi luată de
instanţa de judecată.



În cazul în care copilul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată şi de acesta.



Schimbarea numelui de familie al copilului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie
al părinţilor sau pentru motive temeinice, şi separat.



Schimbarea prenumelui copilului se poate cere oricând.

