
Acţiune în desfacerea înfierii pentru alte motive şi restabilirea drepturilor părinteşti 
asupra minorului 

 
- Model - 
  

DOMNULE PREŞEDINTE, 
 

  
Subsemnata ................... (numele si prenumele reclamantei), domiciliată în localitatea 
............., judeţul .............., str. .............., nr. ......, etajul ......, apart. ......., chem în judecată 
şi personal la interogatoriu pe ................... (numele si prenumele paratului) domiciliat în 
localitatea .............. judeţul ............., str. ............, nr. ......., etajul ....., apart. ......., pentru 
ca prin hotărârea ce veţi pronunţa după ascultarea autorităţii tutelare de pe lângă Consiliul 
Local al .............. să desfaceţi înfierea fiului meu firesc ................... (numele si prenumele 
înfiatului), de către pârât, înfiere ce a fost încuviinţată de sus-numita autoritate tutelara 
prin decizia să nr. ........... din .............., să dispuneţi anularea actului de naştere întocmit 
cu ocazia înfierii si anularea menţiunii făcute in consecinţa pe actul constatator al naşterii 
fireşti şi să restabiliţi drepturile mele părinteşti asupra numitului minor. 
  
Motivele acţiunii sunt următoarele:  
  
In fapt , prin decizia nr. ............. din ............ a autorităţii tutelare de pe lângă Consiliul 
Local al ..............., s-a încuviinţat înfierea numitului meu fiu de către pârât. Cercetând 
condiţiile în care este crescut şi întreţinut înfiatul în familia paratului, am constatat că el 
trăieşte intr-o atmosfera de imoralitate, violenţă şi totala neîngrijire. Astfel, copilul este 
pus sa participe la jocurile de carti pe care le organizează paratul cu diverşi cunoscuţi ai 
săi pana noaptea târziu, este bătut cu sălbăticie pentru tot ceea ce considera paratul ca 
reprezintă o abatere de la educaţia pe care pretinde ca i-o da si este cu totul neîmbrăcat si 
nespălat. In aceasta situaţie, este in interesul minorului ca înfierea sa fie desfiinţata. 
 
In drept , îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 81, 82 si 83 din Codul familiei. 
Înţeleg sa mă folosesc de proba cu interogatoriul paratului - care urmează a fi citat cu 
aceasta menţiune - de dovada cu acte, si anume de certificatul constatator al naşterii 
minorului si de decizia de înfiere data de autoritatea tutelara, precum si de proba cu 
martori pentru care propun pe: 
 
1. ...................... (numele si prenumele martorului), din localitatea ............, judeţul 
............, str. .................. nr. ....., etajul ......, apart. .......; 
2. ....................., din localitatea ............., judeţul ........., str. ................., nr. ......, etajul ......, 
apart. .......; 
3. ....................., din localitatea .............., judeţul ........., str. ..............., nr. ......, etajul ......., 
apart. ........ 
 
 
 
 



Depun prezenta acţiune, precum si copii certificate de pe actele sus-menţionate, in trei 
exemplare, dintre care unul pentru instanţa si celelalte doua pentru a fi comunicate 
paratului si autoritarilor tutelare. 
  
Semnătura reclamantei 
  

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ..................... 
 
 
*** Prezentul act are caracter informativ. Pentru a putea intra in posesia formei juridice 
finale a acestuia, ne puteti contacta la e-mail: office@stiintejuridice.ro 
 


