
 

 

DOMNULE PRESEDINTE, 

 

Subsemnatul .................... (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea 

.............., judetul ............., str. ..............., nr. ......, etajul ......, apart. ......, chem in judecata si 

personal la interogatoriu pe .................. (numele si prenumele paratei), domiciliata in 

localitatea ..............., judetul ............., str. ................, nr. ......., etajul ....., apart. ......., in nume 

propriu si ca reprezentanta legala a minorului pentru ca prin hotararea ce veti pronunta 

sa hotarati ca recunoasterea de catre parata a numitului minor nu corespunde realitatii. 

Cer, de asemenea cheltuieli de judecata si onorariu de avocat. 

 

Motivele actiunii sunt urmatoarele: 

 

In fapt, subsemnatul sunt nascut din casatoria paratei cu sotul ei ................. 

 

Dupa moartea acestuia din urma, parata, prin declaratia declaratia autentificata sub nr. 

........... din ................. la Biroul notarial ................ a recunoscut pe minorul .................... ca fiind 

copilul ei, nascut in afara casatoriei cu tatal meu, desi in registrul de stare civila al 

Serviciului de Stare Civila din ............... sub nr. .............. din ..........., aceasta nastere a fost 

inregistrata cu mentiunea "din parinti necunoscuti". 

 

In realitate, recunoasterea nu corespunde realitatii pentru urmatoarele motive: 

 

1. copilul recunoscut nu a folosit si nu foloseste nici in prezent starea civila a paratei, ci a 

fost si este ingrijit si crescut de soacra ei; 

 

2. aceasta din urma a prezentat in perioada anterioara nasterii copilului, toate semnele 

de sarcina, fara sa se stie sa fi nascut un copil sau sa fi suferit vreun accident care sa 

compromita sarcina; 

 

3. parata a afirmat fata de martori ca, in realitate, copilul recunoscut de ea este nepotul, 

nu fiul ei. 

 

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 49 din Codul familiei. 

 

Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratei - care urmeaza a fi citata cu aceasta 

mentiune - de proba cu acte, si anume de certificatul constatator al nasterii mele si de 

certificatul constatator al nasterii minorului recunoscut, precum si de dovada cu 

martori, pentru care propun pe: 

 

1. ...................... (numele si prenumele martorului), din localitatea ............, judetul ............, str. 

.................. nr. ....., etajul ......, apart. .......; 

2. ....................., din localitatea ............., judetul ........., str. ................., nr. ......, etajul ......, apart. 

.......; 

3. ....................., din localitatea .............., judetul ........., str. ..............., nr. ......, etajul ......., apart. ........ 

 

 



Depun prezenta cerere, precum si copii de pe actele de care inteleg sa ma folosesc, in 

dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si celalalt pentru a fi comunicat 

paratei.................. 

 

Data 

.......... 

 

Semnatura reclamantului, 

........................ 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL ............................ 
 


