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Completul constituit din:
PREŞEDINTE V________ Ş______ P______
Grefier M____ C_____ M_______
SENTINŢA CIVILĂ NR. 8440/2020
Pe rol se află judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamant B_____ B____ şi pe pârât
A_______ A______ A_____ - SERVICIUL DE STARE CIVILA, având ca obiect stabilire
maternitate încuviintare purtar nume minor -.
Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică de la 07.10.2020, fiind consemnate în încheierea de
şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă civilă, când instanţa,
având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea cauzei la astăzi, când, în aceeaşi
compunere, a hotărât:
INSTANŢA,
Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată că:
Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 1525 din 21.01.2020, reclamanta Ş_____ S____, a
solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâta Primăria A______ A_____ să constate ca ea este mama
minorilor Stăneasca /Ş_____ Frăguţa, născută la data de 9.02.2004 şi S_______/Ş_____ N______,
născut la data de 13.01.2007, să se dispună întocmirea şi emiterea certificatelor de naştere pentru
aceştia, efectuarea menţiunilor în Registrul de Stare Civilă al primăriei C____ şi să se încuviinţeze
purtarea numelui de familie Ş_____.
In motivare, a arătat ca pe data de 9.02.2004 s-a născut fiica sa, Frăguţa Ş_____/Stăneasca, la datele
privind mama din certificatul constator al naşterii figurând numele Stăneasca O_____, iar pe data de
13.01.2007 s-a născut fiul său, Ş_____ N______/S_______ N______, la datele privind mama din
certificatul constator al naşterii figurând numele S_______ M____, iar la tată- S_______ D_____.
Datele din certificatele constatatoare nr. 195 şi 226 nu corespund realităţii decât în ceea ce priveşte
data şi locul naşterii copiilor. Precizează, în esenţă, astfel cum a arătat şi prin declşaraţia din data de
12.09.2019 dată în faţa ofiţerului de stare civilă al Primăriei A______ A_____ şi inspectorului de
poliţie de la Postul de poliţie C_____, că a dat date eronate la momentul întocmirii certificatelor
cionstatatoare deoarece îi era frică să nu fie exclusă din comunitatea ţigănească, având în vedere că
majoritatea cetăţenilor de etnie rromă din zonă poartă numele „S_______. Arată că s-a adresat



Primăriei C_____ care a transmis documentaţia către DLEP Iaşi pentru înregistrarea tardivă a naşterii,
dar cererea nu a fost avizată fiind îndrumată să obţină o hotărâre judecătorească de stabilire a
maternităţii. Totodată, IML Iaşi a respins solicitarea Primăriei C_____ de efectuare a unei expertize
medico-legale antropologice având îăn vedere că există certificate constatatoare ale naşterii. Solicită
admiterea acţiunii cu consecinţa întocmirii şi emiterii certioficatelor de naştere ale minorilor şi
înregistrarea acestora sub numele Ş_____ Frăguţa şi Ş_____ N______.
In drept, au fost invocate disp. art.422Cod civil.
Alăturat cererii de chemare in judecata au fost depuse în copie adrese DLEP Iaşi către Serviciul de
stare civilă, certificate constatatoare ale naşterii minorilor nr. 226/29.03.2013 şi 195/2004, cerere nr.
_____/2019, carte de identitate şi certificat de naştere Ş_____ S____, declaraţii de martor, ancheta
socială, adrese.
Pârâta, legal citată, a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea acţiunii astfel cum a fost
formulată, confirmând situaţia de fapt invocată de reclamantă.
In cauza a fost încuviinţată şi administrat proba cu înscrisuri.
La termenul din data de 7.10.2020 au fost ascultaţi în Camera de consiliu cei doi minori.
Analizând actele dosarului instanţa reţine următoarele:
În fapt, conform certificatului constatator al naşterii nr. 226/29.03.2013, pe data de 13 01.2007 s-a
născut minorul S_______ N______, fiul lui S_______ M____ şi al lui S_______ D_____, iar potrivit
certificatului constatator al naşterii nr. 195/2004, pe data de 9.02.2004 s-a născut Stăneasca ----, fiica
lui Stăneasca O_____. Ambele certificate constatatoare se află în posesia reclamantei Ş_____ S____,
aceasta fiind şi persoana care a avut în grijă pe cei doi copii de la naştere, s-a preocupat de creşterea şi
educarea lor şi pe care cei doi minori şi restul comunităţii , potrivit raportului de anchetă socială, o
recunosc drept mamă. Notează instanţa că reclamanta este de etnie rromă, majoritatea membrilor
comunităţii purtând numele de familie „S_______”. Potrivit susţinerilor reclamantei, confirmate de
altfel de înscrisurile depuse la dosar, de întâmpinare şi de raportul de anchetă socială întocmit în
cauză, reţine instanţa că, la momentul declarării naşterilor, reclamantei i s-a făcut teamă să nu fie
exclusă din comunitatea ţigănească, fiind necăsătorită, astfel încât a pretins că nu are acte de stare
civilă şi a comunicat date de identitate false referitor la numele şi prenumele său. D____ urmare,
minorilor nu li s-au eliberat certificate de naştere, nu au fost şcolarizaţi şi nu beneficiază de drepturile,
inclusiv de natură bănească, care li se cuvin.
Prin prezenta cerere se solicita stabilitea maternitatii minorilor în persoana reclamantei, motivat de
faptul că s-a refuzat înregistrarea tardivă a naşterii acestora precum şi efectuarea unei expertize
antropologice, cererea primind aviz negativ de la DLEP Iaşi.
În drept, legatura juridica dintre un copil si mama sa poarta denumirea de maternitate sau filiatie fata
de mama. Filiatia produce efecte juridice daca este stabilita in conditiile prevazute de lege. Modul in
care se stabileste filiatia fata de mama prezinta deosebiri fata de modul in care se stabileste filiatia fata
de tata. Stabilirea filiatiei fata de mama cunoaste aceeasi reglementare juridica, fie ca este din
casatorie, fie ca este din afara casatoriei. Problema stabilirii filiatiei apare in situatia cand nu exista
concordanta _____________________ si certificatul de nastere; cand copilul nu are nici certificat de
nastere; cand are certificat, dar nu are posesie de stat. In aceste situatii, copilul are la indemana o
actiune in justitie pentru dovedirea filiatiei fata de mama, dupa cum orice persoana interesata poate
contesta starea civila aratata de certificatul de nastere. De asemenea, mama isi poate recunoaste la
randul ei copilul, in cazul in care acestuia ii lipseste atat certificatul de nastere, cat si posesia de stat.
In prezenta cauza instanta constata ca minorii nu au nici certificat de nastere, nici folosirea starii
civile, situatie in care acestia sau mama ae deschisa calea unei actiuni in justitie in stabilirea
maternitatii.
Folosirea starii civile este starea de fapt din care rezulta ca un copil este al unei anumite femei,



rezultand in principal din intrunirea a trei elemente: acel copil poarta in mod constant numele mamei
(nomen); acel copil este considerat ca atare de catre mama lui si familia acestuia (tractatus); acel copil
este considerat in aceasta calitate si de catre celelate persoane (fama).
Dovada acestor elemente se poate face prin orice mijloc de proba.
Din probatoriul administrat in cauza respectiv recunoasterea mamei biologice, înscrisurile precum şi
raportul de anchetă socială rezultă că cei doi minori sunt consideraţi ca atare de mama lor şi de către
celelalte persoane, lipsind însă confirmarea juridica a purtării numelui. Potrivit susţinerilor copiilor,
prenumele lor este N______ şi Frăguţa, fiind cunoscuţi ca fiind copiii lui Ş_____ S____. Rezultă
astfel, din interpretarea coroborată a dovezilor administrate, ca mama biologica a minorilor este
Ş_____ S____, născută la data de 19.02.1981, fiica lui Ş_____ T____ şi a lui Ş_____ M___, CNP
_____________.
Pentru aceste motive, in temeiul disp.art.50 C.familiei, instanta va admite actiunea formulata si va
constata că reclamanta Ş_____ S____ este mama minorilor : Stăneasca, fără prenume, născută la data
de 4.02.2009, potrivit certificatului constatator al naşterii nr. 195/2004, emis de unitatea sanitară
E____ Doamna şi S_______ N______, născut la data de 13.01.2007, potrivit certificatului medical
constator nr 226 emis pe data de 29.03.2013, de unitatea sanitară Sp.Cl.OG. C___ V___. Va
încuviinţa ca minora să poarte numele de familie al mamei, cel de Ş_____ şi prenumele Frăguţa, iar
minorul care apare în certificatul constatator cu numele S_______ şi prenumele N______, să poarte
numele de familie al mamei, cel de Ş_____ şi, în continuare, prenumele N______.
Pentru a da eficienţă prezentei hotarâri, pârâta Primăria A______ A_____, Serviciul de stare civilă va
fi obligată să înregistreze în registrul de stare civilă pe minora Ş_____ Frăguţa, născută la data de
4.02.2009 şi să elibereze certificatul de naştere cu următoarele menţiuni: la rubrica numele şi
prenumele mamei se va scrie „Ş_____ S____”, iar la rubrica numele de familie al copilului se va scrie
„Ş_____.”.Totodată, va obliga pârâta Primăria A______ A_____, Serviciul de stare civilă. să
înregistreze în registrul de stare civilă pe minorul Ş_____ N______, născut la data de 13.01.2007 şi să
elibereze certificatul de naştere cu următoarele menţiuni: la rubrica numele şi prenumele mamei se va
scrie „Ş_____ S____”, iar la rubrica numele de familie al copilului se va scrie „Ş_____.
PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Admite cererea formulată de reclamanta Ş_____ S____ CNP-_____________ domiciliată în com.
C_____, __________________________ Z____, ________________________, J____ Iaşi
contradictoriu cu pârâta Primăria A______ A_____, Serviciul de stare civilă cu sediul în
_______________________.
Stabileşte că reclamanta Ş_____ S____ este mama minorilor : Stăneasca, fără prenume, născută la
data de 4.02.2009, potrivit certificatului constatator al naşterii nr. 195/2004, emis de unitatea sanitară
E____ Doamna şi S_______ N______, născut la data de 13.01.2007, potrivit certificatului medical
constator nr 226 emis pe data de 29.03.2013, de unitatea sanitară Sp.Cl.OG. C___ V___.
Încuviinţează ca minora să poarte numele de familie al mamei, cel de Ş_____ şi prenumele Frăguţa.
Încuviinţează ca minorul să poarte numele de familie al mamei, cel de Ş_____ şi prenumele N______.
Obligă pârâta Primăria A______ A_____, Serviciul de stare civilă. să înregistreze în registrul de stare
civilă pe minora Ş_____ Frăguţa, născută la data de 4.02.2009 şi să elibereze certificatul de naştere cu
următoarele menţiuni: la rubrica numele ?i prenumele mamei se va scrie „Ş_____ S____”, iar la
rubrica numele de familie al copilului se va scrie „Ş_____.”.
Obligă pârâta Primăria A______ A_____, Serviciul de stare civilă. să înregistreze în registrul de stare
civilă pe minorul Ş_____ N______, născut la data de 13.01.2007 şi să elibereze certificatul de naştere
cu următoarele menţiuni: la rubrica numele ?i prenumele mamei se va scrie „Ş_____ S____”, iar la



rubrica numele de familie al copilului se va scrie „Ş_____.”.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la
Judecătoria Iaşi.
Pronunţată azi, 14.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Preşedinte Grefier
ed./tehnored PVŞ/MMC /4ex./23.11.2020
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania
pentru Fundatia RoLII.
Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro


