
Decizie nr. 3388/2021 din 21-apr-2021, Judecatoria Bucuresti Sectorul 6, stare civila 

(Minori si familie) 

 

 

Decizie 

din 21 aprilie 2021 

3388/2021 

Text speţă 

Cod ECLI ECLI:RO:JDS6B:2021:001.______ 

DOSAR NR. _____________ 

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI VI BUCUREŞTI 

SECŢIA CIVILĂ 

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3388 

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 21.04.2021 

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN : 

PREŞEDINTE: P_________ M_____ 

GREFIER: D______ L____ G____ 

Ministerul Public – E________ E_ E_ E____ E__________ E_________ E E________ – a 

fost reprezentat de procuror P_______ A_____ G_______ 

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect stare civilă, formulată de reclamanta 

A_____ A______ în contradictoriu cu pârâţii B_________ B____ B___ B_____ B_____ 

B_____ B______ B______ şi SERVICIUL DE STARE CIVILĂ BACĂU. 

La apelul nominal efectuat în şedinţa publică, se prezintă reclamanta, prin reprezentant 

convenţional, avocat I______ R_____ I______, conform împuternicirii avocaţiale _______ 

nr. _______/24.11.2020, ataşată la fila 13 din dosar, martora D____ D______, lipsă fiind 

pârâţii. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

Prealabil discutării competenţei, instanţa, având în vedere solicitarea reclamantei de judecare 

a cauzei în şedinţă nepublică, reţine că dosarul a fost stabilit în şedinţa publică la ora 10:00, 

oră până la care sala de şedinţe a fost eliberată, asigurându-se prezenţa în sală doar a 

persoanelor care au legătură cu acest dosar, astfel încât nu se impune declararea şedinţei 

nepublice, faţă de circumstanţele anterior indicate. 

Reprezentanta reclamantei arată că este de acord. 

Faţă de prevederile art. 131C.proc.civ., instanţa pune în discuţie competenţa de soluţionare a 

prezentei cauze, sens în care acordă cuvântul părţii prezente şi reprezentantului Ministerului 

Public. 

Reprezentanta reclamantei apreciază că Judecătoria Sectorului 6 este competentă să 

soluţioneze prezenta cauză faţă de dispoziţiile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 119/1996. 



Reprezentanta Ministerului Public apreciază că Judecătoria Sectorului 6 este competentă 

general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză faţă de dispoziţiile art. 94 pct.3 

NCPC şi prevederile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 119/1996. 

Având în vedere şi concluziile apărătorului reclamantei şi ale procurorului, instanţa reţine că 

este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză, faţă de 

prevederile art. 94 pct. 3 C.proc.civ. şi art. 57 alin. 2 din Legea nr. 119/1996. 

În continuare, faţă de prevederile art. 238C.proc.civ., instanţa pune în discuţie durata 

cercetării judecătoreşti, sens în care acordă cuvântul apărătorului reclamantei şi procurorului. 

Reprezentanta reclamantei estimează durata necesară pentru cercetarea judecătorească la un 

termen. 

Reprezentanta Ministerului Public estimează durata necesară pentru cercetarea judecătorească 

la un termen. 

În ceea ce priveşte termenul optim şi previzibil, având în vedere şi susţinerile apărătorului 

reclamantei şi ale procurorului, instanţa consideră că un termen de judecată este suficient 

pentru finalizarea cercetării judecătoreşti în prezenta cauză. 

În continuare, prealabil discutării aspectelor referitoare la probatoriu, instanţa pune în discuţie 

excepţiile invocate în cauză, respectiv excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului 

Municipiul Bucureşti şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Serviciul de 

Stare civilă Bacău. 

Reprezentanta reclamantei solicită instanţei respingerea excepţiilor, ca neîntemeiate, având în 

vedere că partea reclamantă s-a născut în Bacău, iar pârâta SERVICIUL DE STARE CIVILĂ 

BACĂU are în gestiune registrul de naşteri unde se află şi certificatul de naştere al părţii 

reclamante care urmează a fi modificat în măsura în care instanţa va dispune acest lucru prin 

hotărâre. 

În ceea ce o priveşte pe pârâta B_________ B____ B___ B_____ B_____ B_____ B______ 

B______, apreciază că aceasta este unitatea administrativ-teritorială cu personalitate juridică 

care are în posesie ca unitate teritorială acest registrul al naşterilor, motiv pentru care se 

impune ca această pârâtă să stea în instanţă având calitate procesuală pasivă. 

Reprezentanta Ministerului Public solicită unirea excepţiilor cu fondul cauzei. 

Instanţa, faţă de prevederile art. 248C.proc.civ., care stabilesc că excepţiile vor putea fi unite 

cu administrarea probelor, respectiv cu fondul cauzei numai dacă pentru judecarea lor este 

necesar să se administreze aceleaşi dovezi ca şi pentru finalizarea etapei cercetării procesului 

sau, după caz, pentru soluţionarea fondului, dispune unirea excepţiilor invocate prin 

întâmpinare cu fondul, având în vedere că pentru soluţionarea acestora sunt necesare aceleaşi 

probe ca cele necesare dezlegării fondului dreptului dedus judecăţii. 

Sub aspectul probatoriului, instanţa acordă cuvântul apărătorului reclamantei şi procurorului 

cu privire la proba cu înscrisurile solicitate de reclamantă. 

Reprezentanta reclamantei solicită instanţei încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la 

dosarul cauzei. 

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul asupra probei cu înscrisurile depuse la 

dosarul cauzei, apreciază utilă administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 



Instanţa, faţă de prevederile art. 255 şi art. 258C.proc.civ., încuviinţează proba cu înscrisurile 

solicitate de reclamantă, întrucât acestea sunt admisibile şi concludente pentru soluţionarea 

acestei cauze. 

În continuare, acordă cuvântul pe mijloacele materiale de probă depuse la dosar de către 

reclamantă. 

Reprezentanta reclamantei solicită instanţei încuviinţarea probei cu mijloace materiale de 

probă constând în planşe foto, apreciind că este admisibilă şi utilă pentru soluţionarea cauzei. 

Reprezentanta Ministerului Public solicită de asemenea încuviinţarea probei cu mijloacele 

materiale de probă. 

Faţă de temeiurile anterior indicate, încuviinţează mijloacele materiale de probă – planşele 

foto depuse la dosar, întrucât sunt admisibile şi concludente pentru soluţionarea acestei cauze. 

De asemenea, instanţa acordă cuvântul pe proba cu interogatoriul reclamantei, ordonată din 

oficiu de instanţă pentru acest termen de judecată. 

Reprezentanta reclamantei arată că este de acord cu administrarea probei cu interogatoriul 

reclamantei, dispus din oficiu de către instanţă. 

Reprezentanta Ministerului Public arată că nu se opune. 

Instanţa, văzând şi dispoziţiile art. 255 şi art. 258C.proc.civ., încuviinţează proba cu 

interogatoriul din oficiu al reclamantei, pentru că este o probă admisibilă şi concludentă, 

aceasta putând conduce la soluţionarea acestei cauze. 

Instanţa acordă cuvântul şi pe proba testimonială solicitată de reclamantă, aceasta propunând 

ascultarea martorei D______ D____. 

Reprezentanta reclamantei solicită instanţei încuviinţarea probei testimoniale în cadrul căreia 

să fie audiată martora D____ D______ raportat la faptul că este persoana cea mai apropiată 

reclamantei, fiind partenera de viaţă cu care locuieşte de mulţi ani de zile şi care cunoaşte tot 

parcursul acesteia, cum se prezintă în public. 

Reprezentanta Ministerului Public apreciază că este de acord cu administrarea probei 

testimoniale. 

Instanţa încuviinţează această probă întrucât este admisibilă şi concludentă şi va proceda la 

administrarea acesteia după administrarea probei cu interogatoriul reclamantei, ordonată din 

oficiu de către instanţă pentru acest termen de judecată. 

Astfel, instanţa administrează proba cu interogatoriul reclamantei, întrebările şi răspunsurile 

urmând a figura în încheierea de şedinţă: 

Întrebare instanţă: De când vă identificaţi ca bărbat? 

Răspuns reclamantă:Dintotdeauna, de când eram foarte mic, de la 5-6 ani. 

Întrebare instanţă: Ce vă amintiţi de atunci? 

Răspuns reclamantă:Tot timpul îmi plăcea să mă joc cu jucăriile fratelui meu. Avem şi o soră 

geamănă, dar nu am fost pe aceeaşi lungime de undă, ea era foarte feminină, în schimb eu tot 

timpul stăteam cu fratele meu şi mă jucam cu băieţii. 

Întrebare instanţă: Care a fost atitudinea celor din jurul dvs. la aflarea orientării sexuale opuse 

celei de la naştere? 

Răspuns reclamantă:Nu mi-au impus nimic, m-au lăsat să fiu liber şi să fiu cum mă simt eu 

bine. 



Întrebare instanţă: La acest moment vă aflaţi într-o relaţie? Dacă da, cu o persoană de sex 

feminin? 

Răspuns reclamantă:Da, sunt în relaţie cu persoana propusă ca martor. Este o persoană de sex 

feminin. 

Întrebare instanţă: În Marea Britanie cum sunteţi percepuţi de cei din jur? 

Răspuns reclamantă:Sunt recunoscut ca Thomas, şi la muncă, şi la facultate, şi peste tot, şi în 

cercul de prieteni. 

Întrebare instanţă: Aţi întâmpinat dificultăţi în viaţa cotidiană având în vedere corespondenţa 

din actele de stare civilă cu sexul feminin? 

Răspuns reclamantă:Da, chiar şi ieri eram în tren, luasem trenul de la aeroport către Gara de 

Nord şi a venit domnul controlor să verifice biletele. Biletele erau cumpărate online sub 

numele de I______ şi M____, iar atunci când i-am zis controlorului că eu sunt I______, a 

crezut că îl iau la mişto, însă eu i-am spus că acesta este numele meu legal şi că poate verifica 

buletinul pentru a se convinge. 

Întrebare instanţă: Credeţi că nu vă veţi răzgândi niciodată din această decizie, de a fi 

recunoscut în actele de stare civilă ca fiind de sex masculin? 

Răspuns reclamantă:Nu mă vor răzgândi, este decizia mea pe termen nelimitat. 

În continuare, faţă de prevederile art. 311 şi urm. C.proc.civ., instanţa procedează la audierea 

martorei D______ D____, sub prestare de jurământ, a cărei declaraţie a fost consemnată în 

scris, citită de către acesta, semnată şi ataşată la dosarul cauzei. 

Având în vedere că nu mai sunt alte cereri şi excepţii, instanţa constată terminată cercetarea 

judecătorească şi declară deschise dezbaterile, sens în care acordă cuvântul pe fondul cererii 

de chemare în judecată. 

Reprezentanta reclamantei, având cuvântul pe fondul cauzei, solicită instanţei admiterea 

cererii astfel cum a fost formulată şi respingerea excepţiilor invocate de către pârâţi prin 

întâmpinare. 

Solicită instanţei încuviinţarea tuturor capetelor de cerere cu consecinţa obligării pârâtelor să 

efectueze modificările ce se impun în Registrul de Stare Civilă, respectiv să elibereze un nou 

certificat de naştere corespunzător. 

Mai precizează instanţei că susţinerile din cererea de chemare în judecată au fost dovedite 

prin probele administrate în cauză. 

Solicită instanţei să aibă în vedere înscrisurile existente la dosarul cauzei din care rezultă 

faptul că partea reclamantă este transgender şi că a făcut o ________ tratamente medicale, 

inclusiv tratamentul medical masculinizant care produce efecte vizibile de schimbare a 

caracterelor sexuale secundare. 

Mai precizează că partea reclamantă îşi asumă identitatea masculină din viaţa cotidiană, în 

Marea Britanie putând face acest lucru şi ajutată de actul de schimbare a numelui şi a titlului. 

În susţinerea cererii invocă şi cauza X şi Y contra României, paragrafele 158-161, care a 

rămas definitivă în luna aprilie. 

Reprezentanta Ministerului Public solicită instanţei admiterea excepţiei lipsei calităţii 

procesuale pasive a pârâtului B_________ B____, B___ B_____, invocată prin întâmpinare, 



şi respingerea cererii formulate în contradictoriu cu pârâtul Municipiul, B___ B_____, ca 

fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. 

De asemenea solicită instanţei respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a 

pârâtului Serviciul de Stare Civilă Bacău, invocată prin întâmpinare, ca fiind neîntemeiată, şi 

admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată de către reclamantă. 

Faţă de concluziile anterior expuse, instanţa declară închise dezbaterile şi rămâne în 

pronunţare pe fondul cererii. 

INSTANŢA, 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 17.02.2021, sub nr._____________, 

reclamantul A_____ A______ în contradictoriu cu pârâţii B_________ B____ B___ B_____ 

şi Serviciul de Stare Civilă Bacău, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se 

dispună încuviinţarea schimbării sexului în actele de stare civilă din feminin în masculin, 

încuviinţarea schimbării prenumelui din I______ în Thomas, încuviinţarea schimbării 

Codului Numeric Personal {CNP) astfel încât să reflecte sexul masculin, obligarea pârâtelor 

să efectueze modificările de sex, prenume şi CNP, menţionate mai sus, în registrul de stare 

civilă, obligarea pârâtelor să elibereze un nou certificat de naştere cu prenumele Thomas, 

sexul masculin şi un nou CNP care să reflecte sexul masculin, fără a exista vreun indiciu care 

să trădeze schimbarea de sex intervenită.  

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a născut pe 20 decembrie 1994 în B_________ 

B____ şi la naştere i-a fost atribuit sexul feminin şi prenumele „I______” (certificat de 

naştere N.S. ______), dar de când se ştie se identifică cu sexul masculin şi în prezent trăieşte 

ca bărbat cu numele „Thomas”. În momentul de faţă lucrează ca recepţionist la un hotel din 

Londra, de mai bine de 3 ani. În acelaşi timp este în ultimul an la University of Waies Trinity 

Saint D____ pe specialitatea Cloud Computing. 

Încă din copilărie a fost atras de jocurile şi jucăriile băieţilor, deşi are două surori dintre care 

una geamănă. Sunt 4 fraţi care au crescut împreună şi cele mai îndepărtate amintiri le are 

identificându-se mai mult cu fratele mai mare decât cu surorile sale. De mic îi plăcea să se 

îmbrace băieţeşte, să se joace cu băieţii, în ciuda părinţilor care încercau să îl îmbrace ca pe 

sora sa geamănă. Deşi nu ştia de termenul transgender, mereu s-a simţit ca un băiat şi s-a 

comportat ca un băiat. 

Î¤n adolescenţă, odată cu conştientizarea faptului că se simte atras de fete, nu îi plăcea să fie 

tratat ca o fată sau să se vadă în situaţia de a fi într-o relaţie homosexuală. Pur şi simplu voia 

să fie băiatul şi să aibă o prietenă. Tot în adolescenţă a aflat de termenul transgender şi a 

început să se identifice cu el pe măsură ce afla ce înseamnă. 

La începutul anului 2017, după mutarea la Londra, a început să trăiască pe deplin ca băiat. De 

fapt, mutarea la Londra a fost determinată de faptul că vroia să plece de acasă, unde nu putea 

face pasul acesta deoarece mediul şi influenţele din partea familiei apropiate nu i-ar fi permis. 

În anul 2017, s-a înscris în Londra la Gender Identity Clinic şi de acolo au început să 

evolueze lucrurile (anexat scrisoare medicală din 27 iulie 2018, Dr. Kirsty Allen, Specialist în 

psihiatrie, Clinica de identitate de Gen, Londra). 



În iunie 2018 şi-a schimbat oficial numele pe teritoriul Angliei din „domnişoara Moiner 

luliana” în „domnul Moiner Thomas”, nume pe care îi foloseşte la muncă, la şcoală, la bancă, 

în permisul de conducere, pe facturi, practic peste tot. 

În luna februarie 2018, a fost evaluat psihologic în România de către Psiholog clinician 

S_____ G_____, care a concluzionat că prezintă „302.85 Disforie de gen Sa adolescenţi şi 

adulţi (DSM-V) F64.0 Transsexualism (ICD-10)” şi că „La nivelul identităţii de gen asumate, 

chestionarul de identitate de gen indică o identitate de tip masculin." (Raport de evaluare 

psihologică nr.58/12.02.2018, Psiholog clinician S_____ G_____). 

De asemenea, în februarie 2018, a fost evaluat psihiatric în România de către medic specialist 

psihiatru Dr. A________ A_______ care a confirmat că partea reclamantă „întruneşte 

criteriile de diagnostic pentru Disforie de gen (conform DSM V) Tulburare de identitate 

sexuală (conform DSM IV)" (anexat Evaluare psihiatrică nr.132/27.02.2018, Dr. A________ 

A_______, Clinica O___ N______). 

În luna mai 2018, a fost consultat de medicul endocrinolog A______ G____ care l-a pus sub 

observaţie în vederea începerii tratamentului cu testosteron, diferitele tipuri de preparate, 

precum şi transformările fizice, şi posibilele efecte adverse ale acestuia (anexat rezultat 

consultaţie din 30.05.2018, Dr. A______ G____, Medicover P_____). 

La începutul anului 2020, în cadrul unui program guvernamental din UK pentru persoane 

transgender, a început tratamentul cu testosteron, sub supravegherea medicală a medicului 

specialist, acordată lunar la Clinica de Identitate de Gen din Londra (scrisoare medicală din 

26 iunie 2019, James Barrett, medic psihiatru, specialist în disforie de gen şi chitanţă 

achiziţionare reţetă Sustanon (produs cu testosteron) pe numele Thomas M_____ din 

16.11.2020). 

Actele de identitate actuale sunt un impediment major al funcţionării sale la parametrii 

maximi, pentru că exista o discrepanţă între înfăţişarea mea exterioară şi identitatea reală 

(recunoscută administrativ în Anglia) şi menţiunile din actele din România. A fost pus în 

nenumărate situaţii în care s-a simţit inconfortabil din cauza actelor de identitate, cele mai 

recente de care îi amintesc sunt: în aeroport până de curând nu putea fi identificat după 

buletin din cauza discrepanţei în ceea ce priveşte înfăţişarea. 

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.8, 43 lit.i şi 57 din Legea 119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă, precum şi pe prevederile art. 16.(1), 22, 26 şi 34 din 

Constituţie şi art.3, 8 şi 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

În dovedirea cererii, reclamantul a depus în copie certificată înscrisuri. 

La data de 29.03.2021, prin serviciul registratură, pârâtul a depus întâmpinare, prin care a 

invocat excepţia 

lipsa calităţii procesuale pasive, motivat de faptul că, acţiunea a fost greşit formulată 

împotriva Municipiului Bacău şi a Serviciului de Stare Civilă întrucât pentru a aproba 

eliberarea unui nou certificat de naştere ce va cuprinde sexul masculin, schimbarea 

prenumelui din I______ în Thomas şi CNP-ul care să reflecte acest lucru trebuie să fie 

îndeplinite dispoziţiile art.43 alin.1 lit. i) care arată că „schimbarea sexului” în acte, se face 

după „rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti” care să ateste acest lucru. 

Pentru aceasta este necesar doar de sentinţa pronunţată de către instanţele române care, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare să constate schimbarea sexului, după care se poate face 



menţiunea în actele de stare civilă de pe teritoriul României fără a fi necesară aprobarea 

Direcţiei pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 

Având în vedere că, calitatea procesuală este o condiţie de exercitare a acţiunii civile, 

solicitând respingerea acţiunii, pentru lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor. 

F___ de cele prezentate, pârâtul a solicitat să se constate ca nu îi incumbă nici o obligaţie de 

natura celei solicitate de reclamanta în acţiunea formulată, iar B_________ B____ şi 

Serviciul Stare Civila nu are calitate procesuală pasivă în acţiunea de faţă, sens în care a 

solicitat admiterea excepţiei şi respingerea acţiunii ca atare. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205-208 Cod.proc.civ. 

Analizând ansamblul materialului probator, instanţa expune următoarele considerente: 

Statuând cu prioritate asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului Bacău, 

B___ B_____, instanţa reţine următoarele: 

Conform art. 248 alin. 1 C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de 

procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de 

probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. 

Relativ la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului B_________ B____, B___ 

B_____, instanţa reţine că, în conformitate cu art. 36C.proc.civ., calitatea procesuală rezidă în 

identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus 

judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune 

de fond. 

Acţiunea civilă a fost pornită de reclamantă, prin introducerea cererii de chemare în judecată, 

aceasta având obligaţia de a-şi justifica calitatea sa procesuală activă, prin indicarea 

obiectului acţiunii, precum şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază pretenţia 

pe care o deduce judecăţii, precum şi de a justifica calitatea procesuală pasivă a persoanei pe 

care o cheamă în judecată ca pârât. 

În cauză, art. 3 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 prevede că atribuţiile de stare civilă se 

îndeplinesc de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în unităţile administrativ-

teritoriale unde acestea sunt constituite, precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul 

primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează servicii publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor. 

Textul prevede că atribuţia aparţine în principal organelor deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, iar, în subsidiar, serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor, în măsura în care acestea sunt constituite potrivit legii. 

Având în vedere că unitatea administrativ-teritorială este un subiect de drept distinct faţă de 

consiliul local, acesta din urmă fiind autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-

teritoriale, conform art. 5 lit. m din C.adm., instanţa reţine că în cauză, prin raportare la art. 3 

alin. 1 din Legea nr. 119/1996, B_________ B____ nu are calitate procesuală pasivă, acesta 

neavând atribuţii de stare civilă. 

Faţă de cele expuse, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului 

B_________ B____, B___ B_____, şi, în consecinţă, va respinge cererea formulată în 

contradictoriu cu acesta ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate 

procesuală pasivă. 



Statuând cu prioritate asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Serviciul 

de Stare civilă Bacău, instanţa reţine următoarele: 

Relativ la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Serviciului de Stare Civilă 

Bacău, instanţa reţine că, în conformitate cu art. 36C.proc.civ., calitatea procesuală rezidă în 

identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus 

judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune 

de fond. 

Acţiunea civilă a fost pornită de reclamantă, prin introducerea cererii de chemare în judecată, 

aceasta având obligaţia de a-şi justifica calitatea sa procesuală activă, prin indicarea 

obiectului acţiunii, precum şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază pretenţia 

pe care o deduce judecăţii, precum şi de a justifica calitatea procesuală pasivă a persoanei pe 

care o cheamă în judecată ca pârât. 

În cauză, art. 3 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 prevede că „atribuţiile de stare civilă se 

îndeplinesc de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în unităţile administrativ-

teritoriale unde acestea sunt constituite, precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul 

primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează servicii publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor”. 

Textul prevede că atribuţia aparţine în principal organelor deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, iar, în subsidiar, serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor, în măsura în care acestea sunt constituite potrivit legii. 

Or, la nivelul Municipiului Bacău, prin Hotărârea Consiliului Local din 30.04.2007, publicată 

pe site-ul www.arhiva.municipiulbacau.ro, s-au aprobat, începând cu 01.05.2007, funcţiile 

publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru Serviciul Public de 

Evidenţă a Persoanelor Bacău, iar, din anexa ataşată, rezultă că Serviciul de evidenţă a 

persoanelor este o entitate distinctă, care nu funcţionează în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Bacău, ci în subordinea sa, având însă personalitate juridică proprie. 

Instanţa reţine, prin urmare, că Serviciul de Stare Civilă Bacău este o entitate cu personalitate 

juridică, constituită potrivit legii, respectiv art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea 

nr. 215/2001, precum şi art. 1 din Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Bacău din 

30.04.2007. 

Faţă de cele anterior expuse, instanţa va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 

pârâtului Serviciul de Stare Civilă Bacău, invocată prin întâmpinare, ca fiind neîntemeiată. 

Fondul cererii de chemare în judecată: 

În fapt, reclamanta s-a născut la data de 20.12.1994, fiind evidenţiată în actele de stare civilă 

cu numele de A_____ A______, acesteia atribuindu-i-se sexul feminin şi C.N.P.-ul 

_____________, conform certificatului de naştere ________ nr. ______. 

Aceste atribute de identificare au fost menţionate şi în cartea de identitate ________ nr. 

______, emisă la data de 07.10.2020 de către S.P.C.E.P. Sector 6 Bucureşti. 

La data de 12.02.2018, în urma consultului medical, medicul psiholog clinician S_____ 

G_____ a diagnosticat-o pe reclamantă ca având disforie de gen la adolescenţi şi adulţi 

(DSM‑V) şi transsexualism (ICD-10). 



Diagnosticul s-a bazat pe dorinţa reclamantei de a aparţine genului masculin, recunoaşterea 

sa în societate ca aparţinând genului masculin, pe relaţiile de cuplu stabilite cu persoane de 

sex feminin, precum şi pe stilul vestimentar abordat de aceasta. 

Recomandările au constat în iniţierea de către reclamantă a tratamentului hormonal, aplicarea 

de intervenţii chirurgicale în vederea corectării caracterelor sexuale secundare acceptate, 

precum şi schimbarea datelor personale în documentele oficiale. 

În baza recomandărilor medicului endocrinolog G____ A______, reclamanta a demarat 

tratamentul hormonal cu LH, estradiol, testosteron, TSH şi 17 OH progesteron. 

La aceste aspecte se adaugă actele depuse de reclamantă, care este cunoscută în societate (în 

Marea Britanie, unde locuieşte în mod constant) cu numele Thomas M_____. 

În aceste circumstanţe, instanţa reţine că probatoriul administrat a relevat prezenţa în mod 

real a unei identificări la nivel subiectiv a reclamantei cu sexul opus celui biologic şi în urma 

căreia aceasta se comportă, se înfăţişează (aspect pe care l-a perceput şi instanţa în mod direct 

prin observarea reclamantei prezente personal la termenul din 21 aprilie 2021) şi se prezintă 

ca fiind o persoană de sex masculin, în contradicţie cu aspectele menţionate în actele de stare 

civilă. 

Instanţa mai reţine din declaraţia martorei audiate că reclamanta este recunoscută în societate 

ca fiind o persoană de sex masculin. 

Instanţa apreciază ca fiind relevante în soluţionarea prezentei cauze şi dificultăţile pe care 

reclamanta le întâmpină în relaţia cu autorităţile ori cu persoanele cu care 

_____________________________ născute din lipsa de corelare între înfăţişarea fizică şi 

identitatea de gen prezentată, pe de o parte, şi menţiunile înscrise în cuprinsul actelor de 

identitate, pe de altă parte. 

Pe fond, obiectul cauzei este schimbarea statutului şi stării civile, în scopul punerii în acord a 

genului masculin afirmat cu genul reflectat de către documentele de stare civilă. Instanţa 

reţine că recunoaşterea legală a schimbării de sex nu beneficiază în sistemul de drept naţional 

de o reglementare proprie, însă inexistenţa unui cadru legal specific nu poate constitui de 

plano o limitare în acest sens. 

Starea civilă este definită în cuprinsul art. 98C.civ. ca fiind dreptul persoanei de a se 

individualiza, în familie şi societate, prin calităţile strict personale care decurg din actele şi 

faptele de stare civilă, dovada stării civile fiind făcută, potrivit art. 99 alin. 1 C.civ., prin 

actele de naştere, căsătorie şi deces întocmite, potrivit legii, în registrele de stare civilă, 

precum şi prin certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora. 

Ca atare, individualizarea persoanei în societate prin calităţile strict personale este, din punct 

de vedere legal, în stare de dependenţă faţă de menţiunile înscrise în documentele oficiale 

care îi atestă starea civilă. Pentru ca dreptul său să nu fie limitat în mod nerezonabil, se 

impune ca individul să beneficieze de posibilitatea de a-şi pune în acord aceste calităţi cu cele 

cuprinse în actele de stare civilă. 

În acest sens, prezintă importanţă în cauză considerentele expuse în cauza X c. Fostei 

Republice Iugoslave Macedonia de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin care 

s‑a reţinut că existenţa unor lacune legislative şi a unor deficienţe grave privind recunoaşterea 

identităţii reclamantului care, pe de o parte, îl menţin pe acesta într-o situaţie de incertitudine 

în legătură cu viaţa sa privată şi, pe de altă parte, au consecinţe negative pe termen lung 



asupra sănătăţii sale mintale, conduc la o încălcare a dreptului la respectarea vieţii private şi 

de familie prevăzute de art. 8 § 1 din C.E.D.O. 

Raportat la dispoziţiile art. 20 alin. 1 şi 2 din Constituţie, interpretările jurisprudenţiale ale 

Curţii se includ în blocul de convenţionalitate dobândind caracter obligatoriu pentru 

instanţele interne, cu excepţia situaţiilor în care reglementările naţionale ar conţine dispoziţii 

mai favorabile. 

Instanţa mai reţine că reclamantei nu i s-ar putea pretinde suportarea unor intervenţii 

chirurgicale de schimbare de sex pentru a putea obţine modificarea înscrisurilor de stare 

civilă, într-o atare ipoteză fiind adusă atingere dispoziţiilor art. 60C.civ., care recunosc 

persoanei dreptul de a dispune de sine însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, 

ordinea publică sau bunele moravuri. 

Pentru toate aceste considerente şi reţinând faptul că probatoriul administrat a relevat o 

identificare în mod real a reclamantei cu sexul opus, instanţa apreciază că se impune 

recunoaşterea noii sale identităţi de gen în considerarea căreia să opereze şi o modificare 

corespunzătoare în conţinutul actelor de stare civilă. Competenţa instanţelor de a se pronunţa 

asupra unor astfel de solicitări este recunoscută de prevederile art. 57 alin. 1 din Legea nr. 

119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, potrivit acestora anularea, 

completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea 

putându-se face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. 

Potrivit art. 43 lit. i din Legea nr. 119/1996, în actele de naştere şi, atunci când este cazul, în 

cele de căsătorie sau de deces se înscriu menţiuni cu privire la modificările intervenite în 

starea civilă a persoanei, inclusiv în ipoteza schimbării sexului, după rămânerea definitivă şi 

irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. 

Faţă de cele anterior expuse, în temeiul dispoziţiilor enunţate şi condiţionat de rămânerea 

definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti, instanţa urmează să admită primul capăt de 

cerere şi să încuviinţeze reclamantei schimbarea sexului în actele de stare civilă din feminin 

în masculin. 

În ceea ce priveşte solicitarea de schimbare a prenumelui din I______ în Thomas, se impune 

analizarea dispoziţiilor art. 4 alin. 2 lit. l din O.G. nr. 41/2003, potrivit cărora legiuitorul a 

apreciat de plano ca fiind întemeiate cererile de schimbare a prenumelui în ipoteza în care 

persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă 

şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să 

rezulte sexul acesteia. 

Textul analizat prezintă o dublă condiţionare, respectiv aceea ca persoana interesată să se afle 

în posesia atât a unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care schimbarea de sex i-a fost 

încuviinţată, cât şi a unui certificat medico-legal în acest sens. 

Or, observând jurisprudenţa Curţii în cauza A.P., Garçon ___________________, aferentă 

cererilor nr. _____/12, _____/13 şi _____/13, instanţa reţine că subordonarea recunoaşterii 

identităţii sexuale a persoanelor transgender faţă de efectuarea unei operaţii sau a unui 

tratament sterilizant ori care poate produce un efect de o asemenea natură pe care acestea nu 

doresc să îl efectueze, înseamnă a condiţiona exerciţiul dreptului acestora la respectarea vieţii 

private garantat de art. 8 prin renunţarea la exerciţiul deplin al dreptului lor la respectarea 

integrităţii fizice, garantat nu doar de această dispoziţie, ci şi de art. 3 din Convenţie. Prin 



urmare, instanţa apreciază că o atare dispoziţie legală contravine reglementării internaţionale 

în materia drepturilor omului. 

În acest sens este şi jurisprudenţa recentă C.E.D.O. în cauza X şi Y c. România, cererile nr. 

2145/16 şi _____/16, în care s-a statuat că procedura judiciară în vigoare pentru 

recunoaşterea identităţii persoanei transgender trebuie să fie adecvată pentru a verifica 

motivele profunde ale persoanei, fără a le anula dreptul la autodeterminare şi fără a le impune 

intervenţii chirurgicale sau tratamente medicale care aduc atingere integrităţii lor fizice. 

O atare neconcordanţă nefavorabilă reclamantei urmează a fi soluţionată prin aplicarea 

prioritară a Convenţiei, în interpretarea consacrată prin jurisprudenţa Curţii Europene. De 

altfel, în caz contrar, posibilitatea recunoaşterii identităţii de sex actuale pe baza percepţiei 

subiective, dar care nu ar putea fi însoţită de modificarea corespunzătoare a actelor de stare 

civilă în lipsa unor intervenţii medicale, ar fi privată de orice efect util. 

Nu pot fi neglijate nici impedimentele de ordin practic pe care reclamanta le-ar întâmpina în 

lipsa unei dispoziţii pronunţate de către instanţă în acest sens, având în vedere împrejurarea 

că reglementarea actuală impune prezentarea unui certificat medico-legal, condiţie pe care 

instanţa a apreciat-o ca nefiind necesar a fi îndeplinită prin raportare la prevederile 

convenţionale. Existenţa unei proceduri administrative nu este de natură a înlătura 

posibilitatea instanţei de a-şi exercita marja de apreciere în virtutea căreia să recunoască în 

mod efectiv reclamantei dreptul de a-şi pune în acord genul cu care aceasta se identifică din 

punct de vedere subiectiv cu genul recunoscut în actele de stare civilă. 

Pentru aceste considerente, instanţa va admite al doilea capăt de cerere şi va încuviinţa 

schimbarea prenumelui reclamantei în actele de stare civilă din I______ în Thomas. 

Dată fiind soluţia care va fi pronunţată asupra primelor două capete de cerere analizate, 

precum şi prevederile art. 131 alin. 3 din Metodologia din 21 ianuarie 2011 cu privire la 

aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobate prin H.G. nr. 64/2011, 

instanţa constată că solicitarea de modificare a C.N.P.-ului este întemeiată, urmând a 

încuviinţa schimbarea acestuia astfel încât să reflecte sexul masculin. 

În consecinţă, se va dispune, totodată, efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul stării civile 

şi eliberarea unui nou certificat de naştere, corespunzător respectivelor modificări. 

Cererea reclamantei vizând efectuarea acestor modificări fără păstrarea vreunui indiciu care 

să trădeze schimbarea de sex intervenită, nu poate fi, însă, primită, fiind lipsită de temei legal, 

în condiţiile în care procedura în materie beneficiază de o reglementare expresă, întemeiată 

pe raţiuni de ordine publică. Astfel, sub acest aspect, cererea reclamantei este neîntemeiată. 

Raportând dispoziţiile legale şi convenţionale la situaţia de fapt reţinută, instanţa va 

încuviinţa schimbarea sexului reclamantei în actele de stare civilă din feminin în masculin, va 

încuviinţa schimbarea prenumelui din I______ în Thomas, precum şi schimbarea codului 

numeric personal, astfel încât acesta să reflecte sexul masculin. Totodată, va fi dispusă 

efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul stării civile şi eliberarea unui nou certificat de 

naştere, corespunzător respectivelor menţiuni, respingându-se, ca neîntemeiată, solicitarea de 

efectuare a modificărilor fără păstrarea vreunui indiciu asupra schimbării de sex intervenite. 

Având în vedere şi prevederile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 potrivit cărora pe baza 

actelor de stare civilă se eliberează certificate de naştere, instanţa va dispune şi comunicarea 



prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, Serviciului de Stare Civilă Bacău, în vederea 

eliberării unui nou certificat de naştere, în acord cu modificările intervenite. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului B_________ B____, B___ 

B_____, invocată prin întâmpinare. 

Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul B_________ B____, cu sediul în 

Calea Mărăşeşti, nr. 6, jud. Bacău, prin reprezentant legal B_____ B_____ B_____ 

S______‑V______, ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală 

pasivă. 

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Serviciul de Stare Civilă 

Bacău, invocată prin întâmpinare, ca fiind neîntemeiată. 

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A_____ A______, 

cu domiciliul în municipiul Bucureşti, ____________________, ___________________ nr. 

1, etaj nr. 6, __________________ 6 Bucureşti, cu sediul procesual ales în vederea 

comunicării actelor de procedură în municipiul Bucureşti, __________________, Sector 2 

Bucureşti, la C.A. I______ R_____ I______, având C.N.P. _____________, în contradictoriu 

cu pârâtul Serviciul de Stare Civilă Bacău, cu sediul în B_________ B____, 

________________________, nr. 1, jud. Bacău 

Încuviinţează schimbarea sexului reclamantei, din actele de stare civilă, din feminin în 

masculin. 

Încuviinţează schimbarea prenumelui reclamantei, din I______ în Thomas. 

Încuviinţează schimbarea codului numeric personal al reclamantei, astfel încât să reflecte 

sexul masculin. 

Respinge solicitarea reclamantei de efectuare a acestor modificări fără păstrarea vreunui 

indiciu care să trădeze schimbarea de sex intervenită, ca fiind neîntemeiată. 

Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul de stare civilă al pârâtului şi eliberarea 

unui nou certificat de naştere corespunzător menţiunilor. 

Dispune comunicarea prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, Serviciului de Stare 

Civilă Bacău, în vederea eliberării unui nou certificat de naştere, în acord cu modificările 

intervenite. 

Cu drept de a exercita calea de atac a apelului în termen de 30 de zile de la comunicarea 

copiei de pe hotărâre. 

În situaţia exercitării căii de atac, cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

Pronunţată astăzi, 21.04.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei. 

PREŞEDINTE: GREFIER: 

Judecător P_________ M_____ D______-L____ G____ 

RED.PM/Tehnored. DLG 

4 ex/2021 
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