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On name change

Abstract: This study is based on the research of certain documents on name 
change (laws, archive documents, Official Gazettes issued between 1895–1945). 
The aim is to clarify the reasons why such onomastic amendments were requested. 
Thus, the paper is focused particularly on the applications for name change, not 
on how they were solved. Name change was requested by Romanian citizens and 
by other inhabitants on the Romanian territory. The study contains a summary of 
the evolution of the legal framework which allowed the name changes to be made, 
along with the underlying motivations and procedures.
In general, name change applications are directly related to the features of different 
historical events and only indirectly to the inhabitants’ citizenship and religion. 
The examples investigated are relevant: the examination of all the documents 
on name change issued during the aforementioned period enabled the author to 
obtain a faithful image of the extent of this phenomenon in relation to ethnicity. 
Upon processing the results, one can see that the reasons behind name change were 
multiple, especially social, cultural and political.
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1. Cadrul legislativ
După o serie de procese de statornicire a unei modalităţi reglementate de numire 

a cetăţenilor din spaţiul social şi politico-administrativ românesc, între 1895 şi 1945 au 
apărut trei texte de legi privind numele şi schimbarea acestuia.

Legea asupra numelui1, din 1895, enunţa caracterul imprescriptibil şi inalienabil al 
patronimului şi prevedea – pentru cei care nu aveau unul – obligativitatea formării lui, 
din numele de botez al tatălui la care se adăuga unul dintre sufixele curente în datina 
ţării. Conform acestei legi, schimbarea numelui (prin înlocuire sau adăugare) putea fi 
cerută de către cetăţenii români – născuţi ca atare ori naturalizaţi –, dacă aveau motive 
întemeiate în acest sens.

Legea numelui2, din 1936, lărgea şi preciza cadrul schimbării. Ea păstra prevede-
rea schimbării numelui prin înlocuire sau adiţie şi stabilea condiţiile în care se accepta 
schimbarea acestuia. Ele cuprindeau şi situaţiile de redobândire a numelui înstrăi-
nat sau pierdut. În acest caz solicitantul trebuia să-şi întemeieze cererea pe înscrisuri 

1 Monitorul Oficial, Nr. 277, din 18 (30) martie 1895, p. 9.595–9.596.
2 Monitorul Oficial, Nr. 83, din 8 aprilie 1936, p. 3.172–3.175.
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oficiale. Legea se referea deopotrivă la cetăţenii străini naturalizaţi – care nu erau obli-
gaţi să adopte un nume românesc. 

Legea nr.  6463, din 1945, apare sub forma unui Decret-Lege asupra numelui. În 
raportul său către rege, ministrul justiţiei de la acea vreme, Lucreţiu Pătrăşcanu, arăta 
că s-au eliminat formalităţile considerate a fi greoaie şi costisitoare din legea anteri-
oară, care, prin dispoziţiile sale de fond, favorizau menţinerea discriminărilor rasiale şi 
atentau la unitatea sufletească a tuturor celor care locuiau în România. Practic, luând 
în calcul orice motivare şi simplificând procedurile, această lege permitea tuturor să-şi 
schimbe numele, în plus, dând dreptul la pseudonim (art. 1), dacă acesta fusese dobân-
dit prin folosire „îndeobşte cunoscută”.

Decurgând dintr-o nevoie administrativă clar formulată şi dintr-una socială între-
zărită, prima lege iniţiază şi reglementează procesul de formare şi stabilizare a unei stări 
legale. Urmând unei experienţe de aproape două generaţii, a doua lege se orientează 
deopotrivă către nevoile Statului şi ale cetăţeanului. Ea lărgeşte categoriile de situaţii, 
aprofundează cadrul, oferind definiţii şi modalităţi de aplicare mai precise. Determinată 
de considerente ideologice, legea din 1945 îşi propune, mai degrabă, să clădească un alt 
cadru legal, decât să continue ajustarea şi consolidarea celui existent.

2. Statistici
Studiul de faţă decurge din cercetarea textelor de legi, a actelor de stare civilă, 

a cererilor aflate în colecţiile Arhivelor Naţionale Române şi a monitoarelor oficiale 
emise în 15 din cei cincizeci de ani (1895–1945), aleşi aleatoriu, şi anume intervalul 
1895–1903, apoi anii 1910, 1916, 1924, 1931, 1940 şi 1945.

Primele cereri de schimbare a numelui au fost înregistrate abia la doi ani de la 
apariţia primei legi, numărul lor lunar crescând treptat, de la maximum 20 (în primii 
ani), la mai multe zeci (către anii 1930), ajungând la câteva sute şi depăşind 500/lună, 
în anul 1945. În primii ani, cererile de modificare a numelui prin adăugarea unui al doi-
lea nume la cel deja existent erau în echilibru relativ cu cele de înlocuire a numelui. Cu 
timpul, raportul s-a schimbat, majoritatea solicitărilor referindu-se la înlocuirea nume-
lui. Locuitorii care solicitau schimbarea numelui făceau parte din toate categoriile soci-
ale şi profesionale (agricultori, comercianţi, funcţionari, învăţători, avocaţi, preoţi ş.a.), 
peste jumătate fiind născuţi în toate regiunile ţării, dar cu domiciliul în Bucureşti.

Din rândul neromânilor, schimbarea numelui a fost cerută cu precădere de 
către evrei. Astfel, dacă avem în vedere întreaga perioadă (1895–1945), la media de 
11.676.9784 de locuitori, dintre care 9.396.922 români şi 351.481 evrei, procentul 

3 Monitorul Oficial, (Partea I), Nr. 183, din 14 august 1945, p. 7.145–7.146.
4 Cei care solicitau schimbarea numelui trebuia să fie locuitori ai ţării. Populaţia ţării era, 

conform datelor recensământului publicat în Monitorul Oficial, în 1899, de 5.912.521 de per-
soane, din care ortodocşi erau 5.408.751 (91%), mozaică 269.015 (cca 5%), urmaţi de catolici 
(3%), mahomedani (1%) şi alte religii (sub 1%). În 1909, populaţia ţării era de 6.865.739 
persoane, iar ponderile erau aceleaşi (Monitorul Oficial, nr. 203 din 10 (23) decembrie 1900, 
p. 8.268–8.269) şi (Monitorul Oficial, nr. 71 din 2 (15) iulie 1910, p. 3.056).
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locuitorilor evrei care au depus cereri de schimbare a numelui este superior celui al 
românilor (0, 73% faţă de 0, 02%).

În cei 15 ani de care ne ocupăm aici s-au depus 4.549 de cereri de schimbare a 
numelui. Cetăţenii celei mai mari dintre minorităţi – cei de etnie evreiască – au depus 
2.551 dintre acestea (56%), iar românii 1.998 (44%), raportul fiind grăitor nu doar 
procentual, ci şi numeric. (Numărul solicitărilor aparţinând celorlalţi etnici neromâni 
(maghiari, germani, ruşi etc.) este nesemnificativ, el fiind adăugat la cel al românilor.)

3. Motivaţii
Fiecare dintre cele trei legi prevede necesitatea motivării oricărei solicitări de 

schimbare a numelui. Motivele reale ale schimbării numelui pot fi doar obiect al spe-
culaţiilor, adesea ele fiind întrezărite, deşi în unele cazuri pot fi considerate evidente, 
rezonabil judecând. La rândul lor, motivaţiile apar formulate în acord formal cu cerin-
ţele legii, solicitantul fiind orientat către succesul legal al demersului. Cu toate acestea, 
există o categorie de schimbări de nume pentru care motivaţiile cu greu pot fi puse la 
îndoială.

3.1. Redobândirea
Ca urmare a legii din 1936, cetăţenii puteau solicita redobândirea numelui deţi-

nut anterior (de către înaintaşi, pe linie paternă sau maternă). Invocarea acestui tip de 
motiv atrăgea după sine obligativitatea unei demonstraţii documentate, putea prilejui o 
mică cercetare locală şi, eventual, necesita martori credibili. De aceea, în acest caz avem 
maximum de dovadă posibil, în ceea ce priveşte motivaţiile solicitantului.

În majoritatea situaţiilor, documentele cercetate conţin precizări oficiale care 
atestă că s-a luat cunoştinţă de veracitatea celor susţinute de către solicitant („această 
cerere şi-o întemeiază pe faptul că adevăratul său nume a fost înstrăinat şi într’adevăr 
numele a fost înstrăinat în decursul vremii”). În alte situaţii se pare că acesta nu şi-a 
documentat solicitarea, dar a fost credibil („această cerere şi-o întemeiază pe faptul că 
numele său a fost înstrăinat în decursul vremii”).

Deşi împrejurările pierderii numelui par variate, de cele mai multe ori este vorba 
despre persoane (români, evrei, germani) pe care viaţa le-a plasat în zone dominate 
de alte etnii, care le-au schimbat numele din diferite motive, poate sistematic, dar nu 

Abia în 1930, în urma recensământului din acel an, la o populaţie de 18.057.028, numărul 
românilor era de 12.981.324 (71,9%), al maghiarilor de 1.425.507 (7,9%), al germanilor de 
745.421 (4,1%), al evreilor de 728.115 (4,03%), urmaţi de ruteni şi ucrainieni, ruşi, bulgari etc.

În 1941, din cele 15.872.624 persoane, 13.597.613 erau români (85,7%), iar evreii erau pe 
locul patru, în număr de 138.795 (0,9%), ajungând în 1977 la 0,1%, iar în 2002 sub 0,0%. Hary 
Kuller prezintă câteva date statistice din recensămintele făcute încă din anii 1899. Astfel, evreii 
deţineau „o pondere de 4,5% la 1899, de 4,4% la 1920, la 4,2% la 1930, la 3,8% la 1939 şi tot atât 
în 1940” în raport cu populaţia totală a ţării. „Dacă în 1930 trăiau în România 756.930 de evrei, 
iar în 1947 trăiau 428.312...” (Kuller 1997: 19–20), ceea ce contrazice datele statistice de la nivel 
naţional pentru anii de după 1940.
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neapărat aplicând un tratament coerent şi sistematic de echivalare, modificare sau înlo-
cuire. În felul acesta apar solicitări precum:

Andraş Ioan-Octavian, născut în şi din Păuliş/Arad > Andreiescu Ioan-Octavian (1940); 
Cherecheş I.  Mihail, născut în Lăureni/Mureş, din Culpin/Mureş > Rotariu I.  Mihail 
(1940); Crainiciuc Constantin, născut în Stroeşti/Suceava, din Călineşti/Suceava 
> Crainicu Constantin (1940); Diaconov Alexandru, născut în Singureni/Bălţi, din 
Caplani/Cetatea-Albă > Diaconescu Alexandru (1940); Erdei Iuliu, născut în Sudurău/
Sălaj, din Sibiu > Ardeleanu Iuliu (1940); Evstratiev Serghie, născut în şi din Miclăuşeni/
Lăpuşna > Istrate Serghie (1940); Felmeri Frideric, născut în Târgu-Mureş, din Sibiu 
> Felmerer Frideric (1940); Herlo Moise, născut în Arad, din Braşov > Hârlău Moise 
(1940); Hinculov Dumitru, din Bucureşti > Hâncu Dumitru (1945); Hofnăr Mihail, 
născut în şi din Sighişoara/Târnava-Mare > Deleanu Mihail (1940); Ignatov Mihail, 
din Sibiu > Ignat Mihail (1945); Melnic A. Vasile, născut în şi din Berezlogi/Orhei > 
Moraru A. Vasile (1940); Sandor Ilie, născut în Ceuaş/Mureş, din Voiniceni/Mureş > 
Alexandru-Voiniceni Ilie (1940); Sezon Iosef Teodor, din Tulcea > Ştefan Iosef Teodor 
(1945), poate şi Halasu Georgie, născut în şi din Blaj > Novac Georgie (1940); Lucasz 
Ecaterina, născută Mereszko, din Recaş/Timiş-Torontal > Mirescu Ecaterina (1945) 
şi, probabil, fratele ei, Mereszko Gustav, din Recaş/Timiş-Torontal > Mirescu Gustav 
(1945).

3.2. Nume indezirabile
O categorie prevăzută încă de legea din 1936 şi neignorată de cea din 1895 o 

constituie cea a persoanelor care deţineau un nume indezirabil, fie prin sens, fie prin 
sonoritate. Cum legea permitea şi chiar îndemna, indivizii au folosit deplina libertate 
de a-şi alege sau construi un nume nou. Desigur, la nivel de ansamblu, ei au acţionat 
diferenţiat, unii operând înlocuiri în diferite direcţii şi de diferite amplitudini, alţii doar 
deplasându-l de pe poziţia de indezirabil. Deşi astfel de situaţii sunt destul de variate, 
frizând anumite extreme, în cele ce urmează vom furniza doar câteva exemple, orice 
intensitate ar avea, ele fiind grăitoare prin sine: 

Bălălău > Bălănescu; Bitoncu > Albeşteanu; Bou > Boureanu sau Bonescu; Bucă > 
Sevileanu-Torenţiu; Cap de Mai > Slăvescu; Caraghios > Vasilescu; Carol Haios > 
Anghelescu; Castravete > Constantinescu; Catâru > Bădescu; Cârnaţ > Cristescu; Ciuma 
> Marinescu; Cocină > Andreescu; Curcuriu > Poenaru; Drăculeţu > Drăguleţu; Gaură > 
Vâlcu; Găinaru > Grânaru sau Racoveanu; Golanu > Ghiţescu; Haită > Mateescu; Hoţu > 
Florescu; Mâţăblândă > Antoniu; Mocofan > Dănilescu; Nătărău > Dunăreanu; Nebunu 
> Mihăilescu; Păcală > Pascu; Pârlitu > Nestorescu; Pipi > Ionescu; Pişu > Trandafirescu; 
Sdreanţă > Petrescu; Tocitu > Tacit.

3.3. Integrarea socială
Cercetarea noastră se poartă asupra numelor şi se referă în principal la aces-

tea, dar în spatele numelor se află indivizi care trăiesc în comunităţi organizate şi 
care funcţionează pe baze şi în cadre sociale specifice, astfel încât simpla solicitare a 
schimbării numelui poate exprima, în diferite grade, tendinţa ori nevoia de integrare 
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socială. În consecinţă, motivaţiile se pot referi strict la starea numelui sau pot avea în 
vedere diverse situaţii de natură socială.

Dincolo de cazurile în care solicitanţii indică evenimente particulare generate de 
erori petrecute în timp (cu numele bunicilor, al părinţilor ori cu cel propriu), confuzii 
de persoană – mereu cu inconveniente derivate (de la inconfortul deţinerii unui nume 
necorespunzător la dificultatea practicării meseriei), o primă clasă este dată de cazurile 
în care solicitanţii vizează integrarea în comunitate prin obţinerea unui nume recog-
noscibil de către aceasta ca fiindu-i propriu şi curent.

Altfel de schimbări sunt solicitate de către toate categoriile de etnici neromâni 
şi – subliniem – vizează comunitatea de apartenenţă a indivizilor. De aceea solicitările 
cetăţenilor români de alte etnii nu vizează mereu obţinerea unui nume românesc: 

Bauer > Ardeleanu (1945); Iacobzon > Ionescu-Putna (1931); Leibu A.  Iacob, zis 
Jaques Goldenberg > Arianu Iacob (1931); Şuler Virgil > Cetăţeanu Virgil (1945); 
Zelinschi-Codreanu > Zelea-Codreanu (1900);
Chimiveş, născut în Sf. Gheorghe de Mureş, din Carei > Petrescu (1940); Domocoş, născut 
în Şepreuş/Arad, din Arad > Pârvu (1940); Hatfaludi, născut în Sânicoara/Someş, din 
Bucureşti > Roman (1945); Hegyesy, din Reşiţa (Lugoj) > Munteanu (1924); Sütö, din 
Braşov > Şuteu (1945); Szegedi, din Alba-Iulia > Văleanu (1945); Szekel, din Feldioara/
Braşov > Săndulescu (1945); Körösi, născut în şi din Ludoş/Sibiu > Crişan (1931, acesta 
motivează că este cetăţean român şi doreşte să poarte un nume românesc);
Dumitrof, născut în Alacap/Constanţa > Dumitru (1945); Dumitrof, născut în Tg. 
Neamţ, din Bucureşti > Dumitrescu (1945); Pravdencu, născut în Mahmudia/Tulcea > 
Bălan (1945); Slavić I. Ioan, din Cernăuţi > Slavici Ioan (1931); Vasilief, comerciant din 
Tulcea > Vasile Bodaproste. (1916);
Denndorf Rudolf-Friedrich-Wilhelm, din Bucureşti > Ardeleanu (1945); Fischer 
R.  Iohann-Heinz, născut în Galaţi, din Bucureşti > Frâncu R.  Iohann-Heinz (1945); 
Wertz Ludovic Adalbert, născut în Ciacova/T.  Torontal, din Hunedoara > Ţuculie 
Ludovic Adalbert (1940).

ci şi a unuia maghiar:

Mandel E.  Tiberiu, din Arad, născut în Sibiu > Molnar R.  Tiberiu (1945); Grünfeld 
F.  Iosif, din Oradea > Szentivány Iosif (1931); Löwinger Sigismund, din Timişoara > 
Laszlo Sigismund (1931).

Alături de acestea apar situaţii precum:

Goldştein S. Herman, din Bucureşti > Grecescu (1924);
Birnbaum Abram > Adolphe Poirier (1916); Bleiberg M.  Stanislau, din Constanţa > 
Barnovschy M. Stanislau (1945); Braunştein N. Israil, din Bucureşti > Jean-Roquebrune 
N. Israil (1924); Gold Luigi, din Bucureşti > Luigi Luigi (1945); Hirsch Heinrich (prin 
botez Nicolae), născut în Bucureşti > Guerro Heinrich (1945); Iscovici I.  Felix Iosef, 
născut în şi din Bucureşti > Malaxa I.  Iosef (1945); Israel I.  Alfred, din Bucureşti > 
Almosnino S. Alfred (1945); Orenstein S. Iosef Albert, din Bucureşti > Orenski S. Iosef 
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Albert (1945); Wechsler H. Panait, născut în şi din Bucureşti > Verona Panait (1931); 
Weinberger C. Eugen, din Arad > Gordon Eugen (1945).

După cum se observă, schimbarea era folosită în principal pentru a facilita obţi-
nerea sau consolidarea statutului social. Fie că numele adoptat era unul congruent cu 
dominanta comunităţii, fie că trimitea către o etnie respectată în spaţiul românesc, el îşi 
arăta capacitatea de a iluziona în ceea ce priveşte persoana. De aceea, aşa cum nici indi-
vidul nu trebuia să se naturalizeze spre a avea o soartă mai bună, nici numele nu nece-
sita înlocuire sau modificări radicale. Un sufix sau o finală româneşti, ori un element 
care sugera posibila origine greacă sau occidentală puteau oferi purtătorului neromân 
un ascendent mai bun decât dacă era perceput ca românizat. Faptul acesta este evident 
în cazul unui oarecare Onoreanu Ferdinand, din Braşov, care după ce (în 1935) solici-
tase acest nume, prin schimbarea celui iniţial (Ehresmann Ferdinand), în 1940 solicită 
revenirea la numele anterior întrucât urma să se repatrieze în Germania5.

La rândul ei, examinarea motivaţiilor arată – adesea destul de clar – că solicitanţii 
resimţeau destul de acut o anumită nevoie de integrare în comunitate. Astfel, Bernfeld 
I., colonel în rezervă, din Piua-Petrii/Ialomiţa solicită numele Burnea I. (1910), ară-
tând că Bernfeld era numele cu care tatăl său venise în ţară în 1853, ca medic. El însă 
fusese născut în ţară, era cetăţean român căsătorit cu o româncă cu care avea 6 copii. 
Susţinea că nutrea un puternic sentiment românesc şi se considera cu adevărat român, 
adăugând că, alături de copiii săi „am avut şi încă avem de suportat o mulţime de neplă-
ceri, din partea acelor ce nu mă cunosc de aproape: origina, meritele în cariera militară, 
serviciile ce am adus ţărei, în timp de pace şi în răsboiul independenţei din 1877–78, 
sentimentele mele de român şi de bun creştin”6.

Motivaţii similare apar la Blumenfeld C., avocat din Bucureşti > Sorin C. (1910)7 şi 
la Brünauer Georges, din Bârlad, evreu trecut la creştinism în ziua Sfinţilor Constantin 
şi Elena > Constantinescu Georges, şi care declara că există mai multe persoane cu 
numele Brünauer şi nu ar dori ca „progeniturile”8 sale să mai poarte un nume străin. 
La rândul său, Ahmet Alli, din Cucuteni, s-a botezat în religia creştină (ortodoxă) şi a 
primit numele Gheorghe, iar ulterior a cerut schimbarea patronimicului Alli, în Ciurea 
(numele locului în care fusese botezat), cu motivarea că fiind creştin şi purtând numele 
creştin Gheorghe îşi dorea să aibă o familie potrivită cu acest nou nume9.

O altă categorie îi cuprinde pe cei care îşi schimbă numele din motive de ordin 
social, în sens larg. Deşi este imposibil să ştim cu adevărat care au fost motivele lor 

5 Monitorul Oficial, Anul CVIII, Nr. 298, din 18 decembrie 1940, p. 6.899.
6 ANR, fond Ministerul de Justitie. Schimbări de nume, 1898–1910, inventar 579, Fond 43, 

dosar B/34, 1910.
7 ANR, fond Ministerul de Justitie. Schimbări de nume, 1898–1910, inventar 579, Fond 43, 

dosar B/42, 1910.
8 ANR, fond Ministerul de Justitie. Schimbări de nume, 1898–1910, inventar 579, Fond 43, 

dosar B/60, 1902.
9 ANR, fond Ministerul de Justitie. Schimbări de nume, 1898–1910, inventar 579, Fond 43, 

dosar A/17, 1909.
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reale, comportamentul lor ne poate face să credem că astfel îşi ajustau numele la poziţia 
şi mai ales la imaginea socială pe care le obţinuseră sau pe care le vizau. Spre deosebire 
de situaţia anterioară, pentru care numele vorbeşte de la sine, în acest caz, deşi solici-
tanţii nu aveau nume indezirabile, ei încearcau să le amelioreze între limite între care 
putem bănui că se afla curentul general al percepţiei publice.

În felul acesta se produc ataşări sau modificări de sufixe: 

Butoi > Butoianu; Gheorghe > Gheorghiu; Herşcu > Herşcovici; 
Barbu > Bărbulescu; Bălan > Bălănescu; Cula > Culescu; Dobre > Dobrescu; Drăgan > 
Drăgănescu; Dumitru > Dumitrescu; Duţă > Duţescu; Ene > Enescu; Gavrilă > Gavrilescu; 
Grigore > Grigorescu; Ilie > Iliescu; Jalbă > Jelbulescu; Lupu > Lupescu; Manole > Manolescu; 
Marin > Marinescu; Matei > Mateescu; Moisă > Moisescu; Nuţă > Nuţescu; Obadă > 
Obădescu; Pană > Penescu; Pavel > Pavelescu; Petre > Petrescu; Preda > Predescu; Pupăză 
> Pupăzăscu; Stan > Stănescu; Stănilă > Stănilescu; Stoian Ciubotaru > Stoenescu (care, în 
plus, scapă de supranume); Tănase > Tănăsescu; Tobă > Tobescu; Toma > Tomescu; Tudor 
> Teodorescu; Vasile > Vasilescu.

Cât de bine perceput ca sufix generator de patronime este -escu o arată faptul că 
cererile de eliminare a acestuia sunt excepţionale şi, mai mult, el înlocuia un sufix pre-
existent: Manolache > Manolescu; Popovici > Popescu; (dar Vlădescu > Vlădeanu). Deşi 
nu intră mereu în joc (Lazarov > Lazarevici; Moiseev > Moisescu; Şmilă > Şmilovici), 
-escu este explicit recunoscut ca formant al patronimicelor, unele solicitări fiind moti-
vate prin faptul că numele de familie existente nu erau de tip patronimic: Dumitru Filip 
Dumitru > Filipescu Dumitru, iar Sandu Maria > Săndulescu Maria.

Unele dintre situaţiile acestei categorii decurg din faptul că cetăţenii erau deja 
astfel numiţi de către cunoscuţi: Constantin > Constantinescu, apoi un caz de renun-
ţare la numele slav: Ianculof zis Ianculescu > Ianculescu şi la cel evreiesc: Seinfeld, zis 
Câmpeanu > Câmpeanu.

Alteori se solicita dublarea numelui printr-un atribut care ar fi sporit imaginea 
solicitantului. În general, astfel de schimbări aparţineau fie celor din clasa mijlocie 
(funcţionari, militari, preoţi, învăţători), fie aspiranţilor (elevi, studenţi, stagiari). 
Astfel se petrec lucrurile în:

Bălănescu > Bălănescu D’Alba; Brăescu > Brăescu de la Scurta; Butoianu > Butoianu 
Severiny; Constantinescu > Constantinescu-Gilort; Demetrescu > Demetrescu Călugăreanu; 
Georgescu > Georgescu Călărăşeanu; 
Ionescu > Ionescu-Baldovin; Ionescu > Ionescu Miltiade; Israilovici > Israilovici-Gürtler; 
Ivanoff > Ivanoff Nalbantoff; Ivanoff > Ivanoff Hagi; Nedelcovici > Nedelcovici-Scandale; 
Prager > Leopold-Prager; Predescu > Predescu-Săgeată; Tzigara > Tzigara Samurcaş.

În alte cazuri, solicitanţii cer înlocuirea numelui, din motive relativ evidente câte-
odată, dar cel mai adesea fără cauze formale, un nume fiind la fel de bun precum cel 
anterior. Astfel apar tot felul de substituţii, având probabil la bază o gamă largă de cauze 
ce ţin de percepţia imaginii sociale a indivizilor sau de cauze de ordin personal:
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Bădescu > Ionescu; Berl Herş > Herman Eisenberg; Botezatu > Simionescu; Calciu > 
Profiriu; Cimpoeru > Gresianu; Ciocan > Ciocaneli; Constantinescu > Măciuceanu; Cula 
> Teodorescu; David > Suliţer; Deju > Drăguţescu; Draganoff > Dobreff; Dumitrache > 
Archip; Dumitrescu > Tomescu sau Ştefănescu sau doar Gheorghe; Dumitru > Bibescu; 
Edelstein > Flynn; Engelsu > Elvireanu; Gagiu > Caragea; Geiger > Morgenstern; 
Georgescu > Teodorescu; Grümberg > Dondy-Galin; Ilie > Oprescu; Ion Tudor > Preda sin 
Băbuş; Ionescu > Brădeanu sau Avramescu; Ivan > Domneşteanu; Kis > Szabo; Lăutaru 
> Lăcătuşu; Mateş > Marţian; Mayer Haim Avram > Adolf-Marian Haim-Avram; 
Mărculescu > Richard; Mihai > Tabacu; Mitrănescu > Marin al Nicoli; Popa > Pop; 
Popescu > Brâncuş sau Georgescu-Tistu sau Pretorian; Râureanu > Goruneanu; Rosenberg 
> Rodney; Ştefănescu > Stan Făurescu; Tanc Mehmet Husein > Bacal Mehmet Husein; 
Turcu > Bulgăraşu; Zalman > Zilberştein.

4. Procedee
Acestea sunt multiple, în relaţie cu posibilităţile existente, după cum se poate 

vedea la compararea tratamentelor unuia şi aceluiaşi nume cu frecvenţă ridicată (Cohen, 
de pildă, poate deveni: Marcu-Turneanu, Condeescu, Sever, Simionescu, Niculescu, Colin, 
Condrea, Florian, Constant, iar Rosenberg > Rozei, Roşianu, Trandafirescu, Vasilescu, 
Jurescu, Râpeanu, Rusu, Gyalui, Butoianu – şi nu au fost notate toate), dar şi la nivel de 
ansamblu. În general se foloseşte sufixarea, înlocuirea completă a numelui şi adăugarea 
unui supranume cu oarecare semnificaţie (de regulă indicând o trăsătură, provenienţa 
sau ocupaţia). În cazul celor care aveau nume neromâneşti şi care îşi alegeau unul româ-
nesc este posibil să apară trei tipuri de situaţii. 

Unii îşi alegeau un nume fără legătură de sens sau de sonoritate cu cel vechi. În 
felul acesta apar:

Abramovici > Arboreanu; Ascher > Profirescu sau Alexandrescu; Auspitz > Popa; Bauer 
> Ardeleanu; Bercu > Munteanu; Eckstein > Dafinescu; Eisermann > Stroescu; Farcaş > 
Florescu; Feldman > Vasile sau Moscu; Fischer > Frâncu sau Pruniş; Fraitag > Vieraşu; 
Goldenberg > Milcoveanu sau Deleanu sau Lupu; Schumacher > Şoimu; Schuster > Boer; 
Schvartz > Cristescu; Smeckner > Stegaru.

Alţii îşi constituie un nume prin traducerea (întocmai sau aproximativă) a nume-
lui iniţial sau printr-o formă de echivalare (mai mult sau mai puţin imaginativă şi reu-
şită). Astfel apar:

Adler > Vultureanu; Berman > Urseanu; Blank > Bălan; Blumenthal > Florescu; Chimiveş > 
Petrescu; Eisenbeisser > Feraru; Erdelyi > Ardeleanu; Farcaş > Lupescu; Fazacaş > Olaru; Feingold 
> Aurescu; Feldman > Câmpeanu, dar şi Trestianu sau Floru; Gheldman > Bănescu; Glückmann 
> Felicianu sau Feliciani; Goldman > Oreanu dela Prahova; Goldştein > Aurian; Hirş > Cerbu; 
Kovacs > Fieraru; Roemer > Roman; Rosenthal > Trandafirescu; Rothmann > Roşu; Rothstein 
> Roşianu; Schmidt > Fieraru; Schvartz > Negrescu sau Negreanu sau Negrea-Râmniceanu; 
Somogy > Şoimaru; Sventiţchi > Sfinţeanu; Vaintraub > Podgoreanu-Strugure; Weis > Albulescu 
sau Albescu; Zilberman > Argentini sau Silvianu; Zuckermann > Zăhărianu; Zumer > Soare; 
poate şi: Goldemberg > Noian; Moscovici > Viforeanu; Uyvari > Văreanu.
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În sfârşit, alţii preferă să reconstruiască (iarăşi, cu mai multă sau mai puţină ima-
ginaţie şi succes) pe baza sonorităţii, indiferenţi la sensul numelui: 

Benedek > Bendescu; Bercovici > Berceanu; Blegu > Belgu (un altul > Ionescu); Brauer 
> Brăiescu; Braun > Bran; Braunştani > Branişte; Cazan > Cassan; Cofman > Coman; 
Cornblum > Corneanu; Czauner > Ţăranu; Drucker > Druca; Fondianer > Fundoianu; 
Gotz > Guţă; Grimalschi > Grimescu; Herovici > Heroveanu; Kiss > Chişu; Korn > Cornea; 
Kotzer > Cuţescu; Nedorezanco > Nedorizescu; Rossman şi Rotman > Roman; Şapira > 
Spirea; Tincoff > Tinculescu; Toncev > Toncea; Tornya Arpad > Tornea Arpad, dar Tornea 
Antonie > Pietreanu; Varabief > Vrăbiescu; Vax > Watts; Waldmann > Văldeanu; Weissman 
> Vasiu, dar şi Pandrea şi Manole.

5. Concluzii
Întregul proces – de la motivaţiile profunde şi reale la rezultatele concretizate 

printr-un nume – cunoaşte grade, în multe cazuri periferia fiind greu de asignat cate-
goric unui anumit centru. De aceea, neputând cunoaşte intenţiile fiecăruia le putem 
doar intui şi calcula pe baza experienţei (la urma urmelor mai degrabă speculativ). 
Examinând cele două nume, provenienţa geografică a individului, locul actual în care 
vieţuieşte şi motivările înaintate organului judiciar, prin cererile de schimbare a nume-
lui10, putem stabili, pe aceeaşi bază empirică, o relaţie între ele. Faptul evident, domi-
nant şi profund caracteristic întregului proces este că acesta – indiferent de etnia cetă-
ţeanului – avea cauze sociale, în sens larg.

După ce au înţeles utilitatea supunerii numelor la un cadru reglementat, de natură 
laico-administrativă, cetăţenii vor valorifica acest prilej nu doar pentru a-şi redobândi 
numele pierdut, ori a scăpa de unul indezirabil în formă şi în conţinut. În general ocazia 
prilejuită de lege va face ca schimbarea de nume să fie folosită ca modalitate de creare şi 
prezentare a unei imagini sociale, toţi încercând să-şi afirme: a) poziţia socială sau aspi-
raţiile de acest fel; b) apartenenţa sau ajustarea la şi fixarea în comunitate (în cazul nero-
mânilor); c) originea geografică, socială sau vreun atribut de alt fel – neapărat avantajos.

Cu alte cuvinte, impulsurile care determină acţiunile solicitanţilor şi orientarea 
întregului proces se alimentează, în esenţă, din nevoi de ordin social. De aceea, fie că se 
elimină povara unui nume banal, neplăcut prin sonoritate sau sens, fie că se reia numele 
strămoşesc, în fapt, se acţionează în direcţia eliminării contrarietăţii dintre imaginea de 
sine şi cea livrată comunităţii. Chiar şi atunci când par a acţiona factori precum recu-
noştinţa faţă de cineva sau imitaţia, în subsidiar acţionează aceleaşi dorinţe şi nevoi, 
care orientează procesul de valorificare a ocaziei de schimbare a numelui, în conformi-
tate cu percepţia socială a acestuia, care adesea ajunge să moduleze dorinţele şi nevoile.

În ceea ce priveşte procedeele, ceea ce se constată sunt soluţii diferite la aceeaşi 
problemă şi direcţionări diferite faţă de acelaşi punct de plecare. Privite la nivel de 
ansamblu, soluţiile par aleatorii, dar numai prin raportarea soluţiei unuia la soluţiile 
altora. Privite individual putem înţelege că, de fapt, fiecare judecă în funcţie de nevoile 

10 ANR, fond Ministerul de Justiţie. Schimbări de nume, 1898–1910, inventar 579, Fond 43.
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sale, de percepţia mediului social de influenţă şi conform puterii sale de înţelegere şi de 
acţiune. În cele din urmă, în condiţiile sociale concrete în care trăieşte, în relaţie cu felul 
în care îşi resimte propriile nevoi şi cu capacităţile sale de a le satisface, fiecare aplică cea 
mai bună soluţie pe care o poate afla.
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