
Actiune pentru stabilirea filiatiei fata de mama în cazul 
în care copilul este minor sau pus sub interdictie 

 
- Model - 
  
 

DOMNULE PREŞEDINTE, 
  
 
 
Subsemnatul .................. (în cazul în care copilul este minor sau pus sub interdictie, 
actiunea se porneşte de reprezentantul său legal al cărui nume şi calitate se trec în 
actiune), domiciliat în localitatea .............., judeţul ..............., str. ................., nr. ......, 
etajul ......, apart. ......, chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ..........., domiciliată 
în localitatea ................, judeţul ..............., str. ..............., nr. ......, etajul ......, apart. ......, 
pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să stabiliţi că subsemnatul sunt fiul pârâtei şi s-o 
obligaţi pe aceasta să-mi platească cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat. Vă rog, de 
asemenea, să dispuneti comunicarea hotărârii de admitere a prezentei actiuni Serviciului 
de stare civilă al .................. pentru a opera menţiunea stabilirii filiatiei. 
  
Motivele actiunii sunt următoarele:  
  
În fapt , în actul de naştere înregistrat la nr. .............. din ............. la Serviciul de stare 
civila al ..............., prin care se constată nasterea subsemnatului, a fost făcută menţiunea 
că sunt nascut din părinti necunoscuti. Această menţiune nu corespunde realităţii în ceea 
ce priveşte filiatia materna, aşa cum rezultă dintr-o serie de fapte, şi anume: 
1. pârâta mi-a acordat îngrijirea şi creşterea pe care ar fi acordat-o propriului ei fiu timp 
de ... ani, stabilind între ea şi subsemnatul raporturile dintre mama şi copil; 
2. ea a recunoscut în repetate rânduri faţă de prietenii apropiaţi că sunt copilul ei nascut în 
afara căsătoriei; 
3. în perioada anterioară nasterii mele, ea a fost însărcinată şi nu este cunoscut că ar fi 
nascut un alt copil sau că ar fi suferit vreun accident care să compromită sarcina. 
 
În drept , îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 50, 51 şi 52 din Codul familiei. 
 
Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul părătei - care urmează a fi citată cu această 
menţiune, de proba cu acte, şi anume de certificatul constatator al naşterii mele precum şi 
de dovada cu martori, pentru care propun pe: 
1. ...................... (numele şi prenumele martorului), din localitatea ............, judeţul 
............, str. .................. nr. ....., etajul ......, apart. .......; 
2. ....................., din localitatea ............., judeţul ........., str. ................., nr. ......, etajul ......, 
apart. .......; 
3. ....................., din localitatea .............., judetul ........., str. ..............., nr. ......, etajul ......., 
apart. ........ 
 
 



Depun prezenta cerere, precum şi copii după certificatul constatator al naşterii mele, în 
dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta şi celălalt pentru a fi comunicat pârâtei. 
  
 
Data                                              Semnătura reclamantului 
 
  

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 
 


