
 1 

 

RR  OO  MM  ÂÂ   NN  II   AA  

Avocatul  Poporului 
 

Str. Eugeniu  Carada , nr. 3, Sector 3,  Bucureşti  
 

Telefon +40-21-312.71.01  Fax: +40-21-312.49.21  Internet: http://www.avpoporului.ro e-mail:avp@avp.ro 

Drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap 

 

 

ADOPŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI 

JURIDICE ŞI ASPECTE PRACTICE 

 

 

LEGEA nr.273/2004 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL ADOPŢIEI 
 

SCURT ISTORIC 

 

La 1 ianuarie 2005 in România au intrat în vigoare Legea nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi Legea nr.273/2004 privind 

regimul juridic al adopţiei, acte normative ce conţin dispoziţii care sunt în 

concordanţă cu Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului ratificata de 

România prin Legea nr.18/1990 si Convenţia Europeana pentru apărarea drepturilor 

omului si a libertăţilor fundamentale ratificata de România prin Legea nr.30/1994.  

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului in cadrul art.21 lit. b) 

prevede ca „statele părţi care recunosc şi/sau autorizează adopţia vor veghea ca 

interesele supreme ale copilului să primeze şi  recunosc că adopţia în străinătate 

poate fi considerată ca un mijloc alternativ de asigurare a îngrijirii necesare 

copilului, dacă acesta, în ţara de origine, nu poate fi încredinţat spre plasament 

familial sau spre adopţie ori nu poate fi îngrijit în mod corespunzător”. 

Noul cadru legal in materia adopţiei a avut ca punct de plecare articolul mai 

sus menţionat, eforturile instituţiilor statului roman fiind centrate in prezent pe 

menţinerea copilului in familie iar daca acest lucru nu este in interesul superior al 

copilului pe găsirea alternativelor de îngrijire familiala in statul de origine. 

Adopţia nu mai este abordată ca măsură de protecţie speciala a copilului ci ca 

o instituţie de drept civil, reprezentând operaţiunea juridică prin care se creează 

legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între 

adoptat şi rudele adoptatorului. Pe cale de consecinţă, adopţia nu se mai adresează 

în mod automat tuturor copiilor care au nevoie de o măsură de protecţie speciala, ci 

doar acelora dintre ei pentru care o astfel de operaţiune juridică este potrivită 

nevoilor şi situaţiei lor particulare.  

 

Plecând de la principiul asigurării stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, 

creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, 
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culturală şi lingvistică-enuntat în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, 

in procesul de adopţie se urmăreşte identificarea celei mai potrivite 

persoane/familii adoptatoare cu domiciliul in România pentru fiecare copil care are 

statut juridic de copil adoptabil. 

  Adopţia interna reprezintă avantajul de a oferi o familie permanentă copilului 

pentru care nu poate fi găsit un mediu corespunzător în familia sa de origine şi 

pentru care o astfel de alternativă răspunde nevoilor identificate în urma procesului 

de evaluare realizat de către profesioniştii din domeniu.  

 

ARTICOLE CHEIE DIN CONVENŢIA ONU TRANSPUSE ÎN LEGE  

 

Noua reglementare în materia adopţiei, instituită prin Legea nr.273/2004 a 

avut ca principal fundament necesitatea implementării adecvate a prevederilor 

Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului precum si reflectarea cat mai 

fidela a principiilor statuate de către Legea nr.272/2004 privind protecţia si 

promovarea drepturilor copilului, pe tot parcursul procedurii de adopţie. 

În detalierea condiţiilor de fond cat si de forma ale adopţiei s-a urmărit 

realizarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru punerea in practica a 

unor articole cheie din Convenţia ONU care se refera la: 

 

 Luarea în considerare, cu prioritate, a intereselor copilului in  toate 

deciziile care îl privesc; 

 Dreptul copilului de a-si cunoaşte părinţii, de a fi crescut si îngrijit de 

către aceştia; 

 Obligaţia statelor de a susţine părinţii biologici in  realizarea obligaţiei  

de creştere si educare a copilului; 

 Asigurarea unei protecţii alternative pentru copiii lipsiţi temporar sau 

definitiv de mediul familial; 

 Obligaţia statelor de a se asigura ca adopţia se realizează exclusiv in 

interesul superior al copilului; 

 Luarea in considerare a adopţiei internaţionale - ca mijloc alternativ de 

asigurare a îngrijirii copilului -  numai daca acesta, in tara de origine, 

nu poate fi încredinţat spre plasament familial sau spre adopţie ori nu 

poate fi îngrijit în mod corespunzător (art.21.lit.b) 

 

PRINCIPALE ELEMENTE DE NOUTATE ADUSE PRIN LEGEA                   

NR. 273/2004 

 

Distinct de prevederile articolelor cheie ale Convenţiei ONU menţionate 

mai-sus dar totodată in strânsă corelaţie cu principiile enunţate, cu drepturile 

copilului şi obligaţiile statelor - cuprinse in acest instrument juridic internaţional, 

reglementarea in materia adopţiei intrata in vigoare la data de 1 ianuarie 2005 
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instituie o procedura aplicabila in materia adopţiei, având ca principale elemente de 

noutate următoarele: 

 

 Abordarea adopţiei ca o instituţie de drept civil si nu ca o măsura de 

protecţie; 

 Reglementarea distincta a procedurii si condiţiilor necesare pentru adopţia 

interna si pentru cea internaţională;   

 Întocmirea unui plan individualizat de protecţie pentru fiecare copil aflat in 

sistemul de protecţie si revizuirea periodica a acestuia; 

 Realizarea,  pe baza planului menţionat mai sus, a unor acţiuni si demersuri 

active menite sa conducă la reintegrarea copilului in familie sau la 

plasamentul acestuia in familia extinsa; 

 Deschiderea procedurii adopţiei interne – acţiune care poate fi promovata 

numai după ce demersurile de reintegrare a copilului au eşuat si planul 

individualizat de protecţie al copilului stabileşte ca finalitate adopţia internă. 

Aceasta etapa distincta a procedurii de adopţie, reprezentând un element de 

noutate in legislaţia românească este menită să instituie o primă garanţie că 

adopţia se realizează exclusiv in interesul superior al copilului. Astfel, in 

această etapă, instanţa judecătorească este chemată să verifice nu numai 

existenta consimţământului părinţilor la adopţie ci şi demersurile de 

reintegrare a copilului la care sunt obligate instituţiile statului, modul în care 

s-au realizat aceste demersuri şi rezultatul obţinut. Aceasta procedura prin 

care copilul devine adoptabil, sub controlul şi autoritatea exclusivă a  

instanţei judecătoreşti înlocuieşte vechea procedură, deficitara si îndelung 

criticata a declarării judecătoreşti a abandonului sau a consimţământului 

părinţilor exprimat in fata notarului – cel mai adesea părintele nefiind in 

cunostinta de cauza sau chiar indus in eroare. 

 Potrivirea teoretica si practica a copilului pentru care s-a deschis procedura 

adopţiei interne cu o persoana/familie atestata si înscrisă in Registrul 

Naţional pentru Adopţii; etapa de asemenea cu caracter de noutate, menita sa 

asigure atât identificarea celei mai potrivite persoane/familii pentru copilul 

care a devenit adoptabil cat si realizarea unei adopţii care sa corespunda 

interesului copilului si care ulterior finalizării ei sa nu fie supuse eşecului. In 

acest fel, a fost eliminata vechea metodologie de identificare a unei persoane 

sau familii adoptive bazata pe activitatea organismelor private autorizate si 

pe sistemul de puncte, metodologie care a suportat de asemenea numeroase 

critici pe plan naţional si internaţional; 

 Obligativitatea realizării unei evidente la nivel naţional in materia adopţiei. 

 

Raţiunile care au stat la baza reglementarii întregii proceduri a adopţiei au 

fost acelea de a se asigura promovarea adopţiei naţionale, identificarea in cadrul 

acestei proceduri a celei mai potrivite persoane sau familii adoptatoare pentru copil 
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si de a introduce obligativitatea organizarii la nivel national a unei evidente a 

copiilor adoptabili, a familiilor adoptatoare, precum si a adoptiilor incuviintate. 

          Cadru legal aplicabil din 2005 atat  in domeniul protectiei copilului cat si al 

adoptiei a avut in vedere acoperirea carentelor legislative care favorizau sau 

determinau anumite practici defectuoase, precum si crearea premiselor necesare 

pentru autoritatile statului român de a fi in masura sa isi asume răspunderea 

asigurării unei protectii adecvate pentru toti copiii care dintr-un motiv sau altul au 

fost separati de parintii lor. 

         In prezent in România este consacrat rolul si prioritatea ingrijirii copilului in 

familia lui naturală/extinsă, principiile activitatii de protectie a copilului 

intemeindu-se pe eforturile de sustinere si responsabilizare a familiei naturale sau 

dupa caz, a celei extinse; in acest scop, au fost dezvoltate atat servicii de prevenire 

a separarii copilului de familia sa, servicii menite sa asigure sustinerea familiei 

naturale/extinse in eforturile de crestere si ingrijire a copilului cat si servicii 

destinate asigurarii unei protectii adecvate a copilului care este separat temporat sau 

definitiv de parinti (dezvoltarea retelei de asistenti maternali profesionisti si servicii 

de ingrijire a copilului pe model familial). 

 

 

 

 

LEGEA Nr.233/2011 (intrata in vigoare la 7 aprilie 2012) 

PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR.273/2004 

PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL ADOPTIEI 

 

SCURT ISTORIC 

 

          Oficiul Român pentru Adopţii (ORA), înfiinţat prin Legea nr. 274/2004, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, este autoritatea centrală care coordonează şi supraveghează 

activităţile de adopţie.  

           În exercitarea funcţiei de autoritate de stat, ORA a evaluat sistematic cadrul legal 

în domeniul adopţiei, precum şi sistemul administrativ prin care se realizează procesul 

adopţiei. Această evaluare a fost realizată de ORA prin studii şi analize elaborate de către 

specialiştii instituţiei, precum şi prin constatări făcute în desfăşurarea activităţii, dar şi în 

urma relaţiei interinstituţionale cu autorităţile administraţiei publice locale implicate în 

procesul adopţiei. 

           În concret, au fost organizate periodic reuniuni de lucru între ORA şi reprezentanţii 

Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) organizate la 

nivel judeţean, în care au fost analizate deficienţele identificate în procedura adopţiei şi au 

fost stabilite soluţii legislative de remediere a acestor deficienţe. Totodată ORA a 

constatat numeroase deficienţe în sistem din perspectiva instrumentării, conform 

competenţelor atribuite prin lege, a unor cazuri de adopţie. Concluziile acestor analize şi 
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constatări, precum şi cele desprinse din consultarea autorităţilor locale, au condus, printre 

altele, la necesitatea modificării cadrului legal în domeniu, în sensul soluţionării din punct 

de vedere legislativ a problemelor ivite pe parcursul aplicării Legii nr. 273/2004, 

reanalizării unor principii ce stau la baza adopţiei, precum şi în sensul adaptării legislaţiei 

la realităţile actuale. 

            Un alt aspect important, care a stat la baza reconsiderării cadrului legal în 

domeniul adopţiei a fost semnarea Convenţiei europene revizuite în materia adopţiei de 

copii, adoptată la Strasbourg şi ratificată de România prin Legea nr. 138/2011. 

            Modificarile propuse au avut drept scop principal creşterea calităţii serviciilor 

acordate de către specialişti beneficiarilor, scurtarea perioadei efective în care se 

finalizează procedura de adopţie şi creşterea numărului de copii adoptabili. 

 

PRINCIPALE ELEMENTE DE NOUTATE : 

 

Procedura adopţiei interne 

 

 Prelungirea termenului de evaluare în vederea eliberării atestatului de 

persoană/familie aptă să adopte- de la 60 de zile (cat prevedea initial Legea 

nr.273/2004), la  120 de zile de la data depunerii cererii pentru obtinerea atestatului. 

 

 Crearea unui mecanism de soluţionare pe cale administrativă a deficienţelor ce pot 

apărea în procesul de evaluare şi eliberare a atestatului de persoană sau familie 

adoptatoare. Posibilitatea soluţionării de către ORA a contestaţiilor formulate 

împotriva  respingerii cererilor de atestare precum şi intervenţia acestei instituţii 

atunci când constată din oficiu, o serie de abateri în cadrul acestei proceduri . 

 Completarea procedurii administrative a adopţiei cu o nouă secţiune – „Potrivirea 

dintre copil şi persoana/familia potenţial adoptatoare” – în cadrul căreia a fost 

reglementată şi implicarea ORA în procesul selecţie în situaţia în care nu a fost 

identificată o persoană/familie în raza administrativ-teritorială în care domiciliază 

copilul.  

 

 Instituirea conditiei conform careia potrivirea se realizează acordându-se prioritate 

rudelor copilului din cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care copilul 

s-a bucurat de viaţa de familie pentru o perioadă de minim 6 luni, în măsura în care 

acest lucru nu contravine interesului său superior. 

 

 Completarea condiţiilor de fond ale adopţiei (instituirea unui impediment la adoptie 

pentru situatia copilului ai carui parinti firesti nu au implinit 14 ani; instituirea 

conditiei  ca, părintele minor care a împlinit 14 ani să  îşi poata exprima 

consimţământul la adoptia copilului asistat de către ocrotitorul său legal; instituirea 

interdictiei de a adopta pentru persoana care a fost condamnată definitiv pentru o 
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infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi 

pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri; 

instituirea interdictiei de a adopta pentru persoana sau familia al cărui copil 

beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile 

părinteşti) 

 Posibilitatea încuviinţării adopţiei copilului recunoscut din afara căsătoriei de către 

soţia celui care face recunoaşterea numai în situaţia în care paternitatea este 

confirmată prin rezultatul unui test  ADN (ORA a sesizat că un număr din ce în ce 

mai mare de familii apelau la parcurgerea procedurii vizând adopţia copilului de 

către soţul părintelui firesc sau adoptiv, ca urmare a faptului că soţii din cadrul 

acestor familii au recunoscut paternitatea unor copii din afara căsătoriei. Concret, 

este vorba despre încuviinţarea adopţiilor unor copii care proveneau din relaţii 

extraconjugale ale soţilor din cadrul familiilor susmenţionate, de către soţiile 

acestora. Cu ocazia întocmirii rapoartelor de consiliere ale parintilor biologici 

intocmite anterior exprimarii consimtamantului la adoptie, specialiştii direcţiilor 

şi-au exprimat în numeroase cazuri suspiciunea cu privire la realitatea 

declaraţiilor făcute de către soţ, prin care acesta a recunoscut paternitatea acestor 

copii. Se aprecia că recunoaşterea paternităţii în cazul unor copii proveniţi din 

afara căsătoriei şi promovarea ulterioară, foarte rapidă, a unor acţiuni de adopţie 

de către soţiile celor care au recunoscut paternitatea acestor copii este de natură a 

ridica o serie de suspiciuni asupra legalităţii condiţiilor în care au avut loc aceste 

recunoaşteri. Aceste practici, care tindeau să capete amploarea unui fenomen, şi 

care, de cele mai multe ori nu puteau fi probate, conduceau la eludarea 

prevederilor Legii nr. 273/2004, aspect deosebit de grav, de natură a afecta însăşi 

valabilitatea adopţiilor încuvinţate în asemenea condiţii. Pentru a stopa aceste 

practici, noua reglementare instituie, ca şi condiţie de fond, probarea paternităţii 

celui care recunoaşte copilul prin efectuarea unui test ADN. Prin această expertiză 

se înlătură orice suspiciune legată de adevărata filiaţie a copilului faţă de tată.)  

 Reglementarea obligativităţii infiinţării unui compartiment distinct de adopţii şi 

post-adopţii în structura fiecărei direcţii judeţene de asistenţă socială şi protecţia 

copilului. 

 

 Instituirea unor termene clare si precise in care un copil poate deveni adoptabil ( 

reglementarea urmatoarelor situatii: a) după instituirea măsurii de protecţie 

specială a trecut un an şi părinţii firesti ai copilului si rudele până la gradul IV ale 

acestuia nu pot fi găsite ori nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării 

demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului în familie; b) după 

instituirea măsurii de protecţie specială părinţii şi rudele copilului până la gradul 
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IV care au putut fi găsite declară în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi 

îngrijirea copilului şi în termen de 60 zile nu şi-au retras această declaratie;c) 

copilul a fost înregistrat din părinţi necunoscuţi- adopţia ca finalitate a planului 

individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 30 de zile de la eliberarea 

certificatului de naştere al acestuia.) 

 Detalierea modalitatilor concrete în care se realizează monitorizarea post-adopţie 

prevăzută de lege si reglementarea activităţilor post- adopţie ce pot fi derulate în 

beneficiul adoptatorilor şi copiilor adoptaţi. 

 Instituirea unor sancţiuni în situaţia nerespectării/încălcării unor obligaţii.  

 

Procedura adoptiei internationale 

 

 Extinderea sferei persoanelor cu reşedinţa obişnuită în străinătate care pot 

adopta internaţional copii din România, respectiv: 

a) adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare care este rudă până la 

gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a fost încuviinţată deschiderea 

procedurii adopției interne;  

b) adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare care este şi cetăţean român;  

c) adoptatorul care este soţ al părintelui firesc al copilului a cărui adopţie se 

solicită.  

Noul cadru normativ a creeat un regim juridic favorabil şi cetăţenilor români sau a 

celor cu dublă cetăţenie care şi-au stabilit reşedinţa obişnuită în străinătate, 

aceştia având posibilitatea de a formula cereri de adopţie internaţională pentru 

copiii adoptabili din România. 

 Posibilitatea de a fi adoptati international numai copiii adoptabili pentru care 

nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie adoptatoare cu reşedinţa 

obişnuită în România intr-un interval de 2 ani de la momentul obtinerii 

statutului de copil adoptabil. Astfel, ca regulă generală, copii eligibili pentru 

adopţia internaţională au vârsta de cel puţin 3 ani. 

Prin aceste prevederi sunt implementate atât principiul subsidiarităţii adoptiei 

internationale in raport cu adoptia interna consacrat în normele internationale, 

dar şi cel al celerităţii intervenţiei in favoarea copilului, cunoscut fiind faptul că, 

odată cu creşterea vârstei copilului şansele acestuia la adopţie  interna sunt 

diminuate. 

 Introducerea etapei de potrivire practica –etapa derulată anterior 

incuviinţării de către instanta a adoptiei internationale  in care adoptatorii 

sunt obligati să stea pe teritoriul României cel puţin 30 zile in scopul 

relaţionării efective cu copilul, intercatiunea dintre copil si familie fiind 

monitorizata de catre DGASPC. 

 

      Adjunct al Avocatului Poporului, 

                      Ionel Oprea 


