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Ref.: Petiția nr. 1359/2008, adresată de S.B., de naționalitate germană, privind 
uniformizarea normelor pentru folosirea prenumelor și numelor 

1. Rezumatul petiției

Petiționara este cetățean german și locuiește în Italia. Ea susține că modul în care se folosesc 
prenumele și numele în Europa este inconsecvent. Astfel, în Italia, o femeie își păstrează 
numele de fată întreaga viață și semnează cu acesta și documentele oficiale. Petiționara 
pledează în favoarea uniformizării în UE în acest domeniu (spre exemplu, un format standard 
pentru completarea numelor pe formulare) și se întreabă dacă la nivel european s-a luat în 
considerare o astfel de uniformizare sau dacă încă nu s-a identificat această problemă. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19.6.2009.

Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene este de a asigura cetățenilor un 
spațiu de libertate, securitate și justiție fără frontiere. În acest cadru, trebuie asigurată protecția 
individuală a cetățenilor și respectarea drepturilor lor fundamentale și a liberei circulații. 
Mobilitatea crescută din cadrul Uniunii Europene, din motive profesionale, private, de studii
și diverse altele, a adus în atenție necesitatea unei recunoașteri reciproce în materie de stare 
civilă. Starea civilă reprezintă imaginea juridică a unei persoane, situația sa în dreptul privat. 
Aceasta acoperă nașterea, căsătoria și conviețuirea, numele, decesul etc. 

În Uniunea Europeană se remarcă numeroase diferențe între legislațiile statelor membre în 
materie de stare civilă. Domeniul și evidența stării civile sunt reglementate prin dreptul intern 
al statelor membre și prin convenții internaționale.
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Totuși, Comisia Europeană este conștientă de dificultățile administrative și juridice cu care se 
confruntă cetățenii cu ocazia unor evenimente precum căsătorii, nașteri, divorțuri sau decese, 
precum și la înregistrarea numelor/prenumelor atunci când își exercită dreptul la liberă 
circulație. În vederea inițierii unei reflecții, Comisia a comandat în 2006 un studiu privind 
legislația statelor membre în materie de stare civilă. Din decembrie 2008, acest studiu este 
disponibil pe site-ul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Aspectul problematic al recunoașterii 
numelor, abordat de către petiționară, este și el tratat în acest studiu.

Dacă, în situația actuală a dreptului comunitar, reglementările privind numele unei persoane 
intră în competența statelor membre, acestea au totuși obligația, în exercitarea acestei 
competențe, de a respecta dispozițiile tratatului referitoare la libertatea recunoscută a fiecărui 
cetățean de a circula și de a se stabili pe teritoriul unui alt stat membru (a se vedea, mai ales, 
hotărârea Curții de Justiție din 3 octombrie 2003, Garcia Avello, C-148/02).

Aceste dispoziții trebuie interpretate ca obligând autoritățile administrative ale unui stat 
membru să dea curs favorabil unei solicitări de schimbare a numelui pentru copiii minori cu 
reședința în respectivul stat membru și având cetățenie dublă, atât a respectivului stat, cât și a 
unui alt stat membru, în condițiile în care solicitarea menționată vizează să asigure faptul că 
acești copii pot purta numele la care ar avea dreptul în virtutea dreptului intern și a tradiției 
din cel de-al doilea stat membru. 

Concluzie 

În prezent nu există instrumente comunitare în materie de stare civilă și îndeosebi în ceea ce 
privește recunoașterea numelor și a prenumelor. 

În cadrul elaborării „Programul de la Stockholm – Agenda strategică pentru libertate, 
securitate și justiție”, Comisia a inițiat o reflecție în vederea examinării mijloacelor prin care 
ar putea favoriza recunoașterea actelor de stare civilă, studiul menționat mai sus stând la baza 
acestei reflecții.


