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Nr.
crt.
1.

2.

Text iniţial

Text propus

Art. 2, lit. (c) adopție internă - adopția în
care atât adoptatorul sau familia
adoptatoare, cât şi adoptatul au reședința
obișnuită în România;

Art. 2, lit. (c) adopție națională - adopția în
care
atât
adoptatorul
sau
familia
adoptatoare, cât și adoptatul au reședința
obișnuită în România;

Motivare

E important să ne limităm la două
definiții importante ale adopției și
anume: adopție națională și adopție
internațională. Orice altă viziune cu
privire la descompunerea definiției
adopției duce la confuzie și procesul
de adopție se poate bloca.
Art. 2, lit. (k) familie extinsă - rudele Art. 2, lit. (k) familie extinsă - rudele În România, mii de copii sunt
condamnați să crească într-un
copilului până la gradul al patrulea copilului până la gradul al treilea inclusiv;
centru de plasament motivându-se
inclusiv;
lipsa acordului din partea rudelor de
până la gradul IV.
Rudele de gradul IV sunt:
-

stră-străbunici (linie dreapta
ascendenta);
stră-strănepoți (linie dreapta
descendenta);
copii
ai
nepoților
de
frate/sora (linie colaterala);

-

veri
primari
(linie
colaterala).
Identificarea și evaluarea rudelor de
gradul IV prelungește perioada până
la deschiderea procedurii adopției
pentru acești copii.
Consider că modificarea gradului de
la 4 la 3 ar crește șansa copiilor
abandonați de a avea o familie.
3.

Se introduce Art. 2, lit. (q);

Art. 2, lit. (q) O.P.A. – organism privat Acest organism – O.P.A., este
autorizat să desfășoare servicii și reglementat prin H.G. 233/2012
privind serviciile şi activitățile ce
activități în domeniul adopției naționale.
pot fi desfășurate de către
organismele private române în
cadrul procedurii adopției interne,
precum și metodologia de autorizare
a acestora.

4.

Se introduce Art. 2, lit. (r);

Art. 2, lit. (r) Managementul de caz - este
o metodă de coordonare a tuturor
activităților de asistenta socială și
protecție specială desfășurate în interesul
superior
al
copilului
de
către
profesioniști din diferite servicii sau
instituții publice și private.

5.

Art. 18, alin. (4) Organismele private Art.

18,

Activitatea managerului de caz este
reglementată
prin
Ordinul
288/06.07.2006, emis de Ministerul
Muncii și Justiției Sociale.
Necesitatea introducerii termenului
de manager de caz și în legea
adopției este importantă având în
vedere că are cel mai important rol
în identificarea și coordonarea
activităților privind procesul de
adopție.

alin. (4) Organismele private A fost scoasă fraza: în a cărei rază
teritorială
își
desfășoară

6.

autorizate să desfășoare activități în
cadrul procedurii adopției interne,
prevăzute la alin. (3), au obligația de a
încheia protocol de colaborare cu
direcția în a cărei rază teritorială își
desfășoară activitatea.
Art. 21, alin. (2) Comisia prevăzută la
alin. (1) este alcătuită din reprezentanți
ai A.N.P.D.C.A., ai Colegiului Național
al Asistenților Sociali și al Colegiului
Psihologilor din România.

autorizate să desfășoare activități în cadrul activitatea.
procedurii adopției naționale, prevăzute la
alin. (3), au obligația de a încheia protocol
de colaborare cu direcția.

Art. 21, alin. (2) Comisia prevăzută la alin. Având în vedere rolul O.P.A. în
(1) este alcătuită din reprezentanți ai procesul de adopție am considerat
ca fiind oportuna introducerea ei în
A.N.P.D.C.A. și O.P.A.
comisia de contestație.
Consider că prezența în comisia de
contestație
a
reprezentanților
Colegiului Național al Asistenților
Sociali și Colegiului Psihologilor
din România nu justifică faptul că
au și o expertiză în acest sens.
O.P.A.
– organismele private
autorizate în domeniul adopției își
justifică prezența în comisia de
contestație prin însăși activitatea ce
o desfășoară în domeniul adopției și
recunoscută de către Autoritatea
Națională
pentru
Protecția
Drepturilor Copilului.

7.

Art. 28, alin. (1) Planul individualizat de
protecție, astfel cum este acesta
reglementat de Legea nr. 272/2004
privind
protecția
și
promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu

Art. 28, alin. (1) Planul individualizat de
protecție, astfel cum este acesta reglementat
de Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea
drepturilor
copilului,
republicată, cu modificările și completările

În România, mii de copii sunt
condamnați să crească într-un
centru de plasament motivându-se
lipsa acordului din partea rudelor de
până la gradul IV.

modificările și completările ulterioare,
are ca finalitate adopția internă dacă:
a) după instituirea măsurii de protecţie
specială a trecut un an şi părinţii fireşti ai
copilului, în grija cărora acesta nu a
putut fi lăsat din motive neimputabile
părinţilor, precum şi rudele până la
gradul al patrulea ale acestuia, care au
putut fi găsite, nu realizează niciun
demers
pentru
reintegrarea
sau
integrarea copilului în familie;
b) după instituirea măsurii de protecție
specială au trecut 6 luni și părinții firești
ai copilului şi rudele până la gradul al
patrulea ale acestuia, care au putut fi
găsite, nu colaborează cu autorităţile în
vederea realizării demersurilor pentru
reintegrarea sau integrarea copilului în
familie;
c) după instituirea măsurii de protecţie
specială au trecut 6 luni şi părinţii şi
rudele copilului până la gradul al
patrulea nu au putut fi găsite;
d) după instituirea măsurii de protecţie
specială, părinţii şi rudele copilului până
la gradul al patrulea care au putut fi
găsite declară în scris că nu doresc să se
ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului
şi în termen de 30 de zile nu au revenit

ulterioare, are ca finalitate adopția internă
dacă:
a) după instituirea măsurii de protecție
specială a trecut un an și părinții firești ai
copilului, în grija cărora acesta nu a putut fi
lăsat din motive neimputabile părinților,
precum și rudele până la gradul al treilea
ale acestuia, care au putut fi găsite, nu
realizează niciun demers pentru reintegrarea
sau integrarea copilului în familie și nu fac
dovada că îndeplinesc criteriile prevăzute
de Art. 13 din prezenta lege;
b) după instituirea măsurii de protecție
specială au trecut 6 luni și părinții firești ai
copilului și rudele până la gradul al treilea
ale acestuia, care au putut fi găsite, nu
colaborează cu autoritățile în vederea
realizării demersurilor pentru reintegrarea
sau integrarea copilului în familie;
c) după instituirea măsurii de protecţie
specială au trecut 6 luni şi părinţii şi rudele
copilului până la gradul al treilea nu au
putut fi găsite;
d) după instituirea măsurii de protecţie
specială, părinţii şi rudele copilului până la
gradul al treilea care au putut fi găsite
declară în scris că nu doresc să se ocupe de
creşterea şi îngrijirea copilului şi în termen
de 30 de zile nu au revenit asupra

Rudele de gradul IV sunt:
stră-străbunici (linie dreapta
ascendenta);
- stră-strănepoți (linie dreapta
descendenta);
- copii
ai
nepoților
de
frate/sora (linie colaterala);
- veri
primari
(linie
colaterala).
Identificarea și evaluarea rudelor de
gradul IV prelungește perioada până
la deschiderea procedurii adopției
pentru acești copii.
-

Consider că modificarea gradului de
la 4 la 3 crește șansa copiilor
abandonați de a avea o familie.
Totodată excludem cazurile în care
copii sunt folosiți ca sursă de venit
pentru viciile părinților, exploatați,
și multe altele.
Autoritățile locale realizează o
integrare/reintegrare forțată fără a
asigura un climat propice pentru
dezvoltarea armonioasă a copilului.
Consider că familiile ce au renunțat
la copil pentru o perioadă
nedeterminată dar pentru care
direcțiile de protecția copilului fac
demersurile integrării/ reintegrării
în familie să se urmărească

8.

9.

asupra declaraţiei. Direcţia are obligaţia
înregistrării acestor declaraţii, precum şi
a celor prin care părinţii şi rudele până la
gradul al patrulea
revin asupra
declaraţiilor iniţiale;
e) copilul a fost înregistrat din părinţi
necunoscuţi. În acest caz, adopţia ca
finalitate a planului individualizat de
protecţie se stabileşte în maximum 30 de
zile de la eliberarea certificatului de
naştere al acestuia.

declaraţiei. Managerul de caz are obligaţia
înregistrării acestor declaraţii, precum şi a
celor prin care părinţii şi rudele până la
gradul al treilea revin asupra declaraţiilor
iniţiale;
e) copilul a fost înregistrat din părinţi
necunoscuţi. În acest caz, adopţia ca
finalitate a planului individualizat de
protecţie se stabileşte în maximum 30 de
zile de la eliberarea certificatului de naştere
al acestuia.

prevederile art. 13 din prezenta lege
și
anume:
să
îndeplinească
garanțiile
morale,
precum
şi
condițiile
materiale
necesare
creşterii, educării şi dezvoltării
armonioase a copilului.

Art. 28, alin. (2) În termenele prevăzute
la alin. (1) lit. b) şi, respectiv, la lit. c),
direcţia are obligaţia să facă demersurile
necesare
identificării şi contactării
părinţilor fireşti/rudelor copilului până la
gradul al patrulea, să informeze periodic
părinţii fireşti şi rudele copilului care au
putut fi găsite asupra locului în care se
află efectiv copilul, asupra modalităţilor
concrete în care pot menţine relaţii
personale cu acesta, precum şi asupra
demersurilor
necesare
în
vederea
reintegrării sau integrării.
Art. 28, alin. (3) Planul individualizat de
protecţie poate avea ca finalitate adopţia
şi în situaţia în care părinţii şi rudele
copilului până la gradul al patrulea, care

Art. 28, alin. (2) În termenele prevăzute la
alin. (1) lit. b) şi, respectiv, la lit. c),
Managerul de caz are obligaţia să facă
demersurile
necesare
identificării
şi
contactării părinţilor fireşti/rudelor copilului
până la gradul al treilea, să informeze
periodic părinţii fireşti şi rudele copilului
care au putut fi găsite asupra locului în care
se află efectiv copilul, asupra modalităţilor
concrete în care pot menţine relaţii
personale cu acesta, precum şi asupra
demersurilor
necesare
în
vederea
reintegrării sau integrării.
Art. 28, alin. (3) Planul individualizat de
protecţie poate avea ca finalitate adopţia şi
în situaţia în care părinţii şi rudele copilului
până la gradul al treilea, care au putut fi

Consider că modificarea gradului de
la 4 la 3 crește șansa copiilor
abandonați de a avea o familie.
Înlocuirea direcției cu Managerul de
caz ajută la identificarea clară cărei
instituții îi revine sarcina cu privire
la deschiderea adopției.

În România, mii de copii sunt
condamnați să crească într-un
centru de plasament motivându-se
lipsa acordului din partea rudelor de

au putut fi găsite, deşi nu doresc să se
ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului,
refuză să semneze declaraţia prevăzută la
alin. (1) lit. d). În acest caz, direcţia
întocmeşte un proces-verbal în care se
menţionează aceste împrejurări şi care se
contrasemnează
de
secretarul/
reprezentantul
unităţii
administrativteritoriale unde locuiesc, în fapt, părinţii
sau rudele.

găsite, deşi nu doresc să se ocupe de până la gradul IV.
creşterea şi îngrijirea copilului, refuză să
Rudele de gradul IV sunt:
semneze declaraţia prevăzută la alin. (1) lit.
d). În acest caz, direcţia întocmeşte un
- stră-străbunici (linie dreapta
ascendenta);
proces-verbal în care se menţionează aceste
stră-strănepoți (linie dreapta
împrejurări şi care se contrasemnează de
descendenta);
secretarul/
reprezentantul
unităţii
- copii
ai
nepoților
de
administrativ-teritoriale unde locuiesc, în
frate/sora (linie colaterala);
fapt, părinţii sau rudele.
- veri
primari
(linie
colaterala).
Identificarea și evaluarea rudelor de
gradul IV prelungește perioada până
la deschiderea procedurii adopției
pentru acești copii.
Consider că modificarea gradului de
la 4 la 3 ar crește șansa copiilor
abandonați de a avea o familie.

10.

Se introduce Art. 28, alin. (4)

11.

Art. 31, alin. (1) Dosarul copilului
pentru care s-a stabilit adopţia internă, ca
finalitatea planului individualizat de
protecţie, se transmite compartimentului
de adopţii şi postadopţii din cadrul
direcţiei, în vederea luării în evidenţă a
cazului şi sesizării instanţei judecătoreşti

Dacă s-au identificat persoane din
familia extinsă, rude până la gradul al
treilea, acestea trebuie să facă dovada că
îndeplinesc criteriile prevăzute de Art. 13
din prezenta lege.
Art. 31, alin. (1) Dosarul copilului pentru S-a modificat doar fraza adopție
care s-a stabilit adopţia națională, ca internă în adopție națională.
finalitatea
planului
individualizat
de
protecţie, se transmite compartimentului de
adopţii şi postadopţii din cadrul direcţiei, în
vederea luării în evidenţă a cazului şi
sesizării instanţei judecătoreşti de la

12.

13.

14.

de la domiciliul copilului, pentru
deschiderea procedurii adopţiei.
Art. 32, alin. (2) Direcţia are obligaţia să
facă dovada efectuării corespunzătoare a
demersurilor prevăzute la art. 28 alin.
(2).

domiciliul copilului, pentru deschiderea
procedurii adopţiei.
Art. 32, alin. (2) Direcția are obligația să
facă dovada efectuării corespunzătoare a
demersurilor întreprinse de managerul de
caz conform art. 28, alin. (2) din prezenta
lege.
Art. 32, alin. (6) Efectele hotărârii Extinderea vârstei de adopție de la
judecătorești de deschidere a procedurii 14 la 18 ani oferă șansă copilului la
adopției se mențin până la împlinirea de o familie.
către copil a vârstei de 18 ani.

Art. 32, alin. (6) Efectele hotărârii
judecătoreşti de deschidere a procedurii
adopţiei se menţin până la împlinirea de
către copil a vârstei de 14 ani. Prin
excepţie, efectele hotărârii se prelungesc
peste această dată, până la încuviinţarea
adopţiei, în cazul copilului pentru care
există solicitări de adopţie din partea
unor familii sau persoane atestate.
Art. 34
Propun eliminarea prezentului articol.
(1) Cererea de revizuire suspendă
soluţionarea cererii de încredinţare a
copilului în vederea adopţiei sau, după
caz, de încuviinţare a adopţiei, dacă
vreuna dintre acestea se află pe rolul
instanţei judecătoreşti.
(2) Direcţia care a solicitat deschiderea
procedurii adopţiei are obligaţia de a
informa de îndată instanţa prevăzută la
alin. (1) despre depunerea cererii de
revizuire.
(3) Măsura de protecţie a copilului sau,

15.

16.

după caz, încredinţarea în vederea
adopţiei se prelungeşte de drept pe
perioada
soluţionării
revizuirii.
Dispoziţiile art. 48 sunt aplicabile în
mod corespunzător.
(4) Dacă instanţa judecătorească dispune
revocarea
măsurii încredinţării,
va
hotărâ, la propunerea direcţiei generale
în a cărei rază administrativ-teritorială se
află domiciliul copilului, o măsură
provizorie de protecţie a copilului, până
la soluţionarea revizuirii.
Art. 35, alin. (2) Efectuarea unei noi
anchete sociale care să vizeze situaţia
actuală a părinţilor fireşti, precum şi
potenţialul de reintegrare a copilului în
familia
biologică
este
obligatorie.
Efectuarea anchetei sociale şi întocmirea
raportului sunt de competenţa direcţiei în
a cărei rază teritorială locuieşte părintele
firesc.

Art. 35, alin. (2) Efectuarea unei noi
evaluări sociale care să vizeze situaţia
actuală a părinţilor fireşti, precum şi
potenţialul de reintegrare a copilului în
familia biologică este obligatorie și se
realizează până la decizia definitivă de
încuviințare. Efectuarea evaluării sociale şi
întocmirea raportului sunt de competenţa
direcţiei în a cărei rază teritorială locuieşte
părintele firesc.

Se introduce termenul de evaluare
socială care acoperă conceptual o
arie largă de metode și arii de
evaluare,
specifice
domeniului
adopției.
Termenul de anchetă socială este
folosit în general în relație cu
prestațiile sociale și este o tehnică
de investigare, nu de evaluare.
Evaluarea include metode calitative
și cantitative, pe când ancheta
socială
include
doar
metode
cantitative.
În cazul adopției,
evaluarea impune metode calitative
și cantitative.

Art. 40, alin. (3) Selecţia celei mai Art. 40, alin. (3) Selecţia celei mai potrivite Experiența de până acum a
potrivite persoane/familii care urmează persoane/familii care urmează să parcurgă României în domeniul cooperării

17.

18.

să parcurgă etapa potrivirii practice se
realizează de către compartimentul de
adopţii şi postadopţii din structura
direcţiei, numai din lista prevăzută la
alin. (2).
Art. 42
(1) La finalul procedurii de potrivire,
compartimentul de adopţii şi postadopţii
din cadrul direcţiei întocmeşte un raport
de potrivire, în care sunt consemnate
concluziile referitoare la constatarea
compatibilităţii
dintre
copil
şi
persoana/familia adoptatoare, precum şi
propunerea vizând sesizarea instanţei
judecătoreşti
pentru
încredinţarea
copilului în vederea adopţiei.
(2) După întocmirea raportului de
potrivire, direcţia în a cărei rază
teritorială se află domiciliul copilului
sesizează, în maximum 5 zile, instanţa
judecătorească
pentru
încredinţarea
copilului în vederea adopţiei.
Art. 44, alin. (4) Direcţia de la domiciliul
adoptatorilor are obligaţia ca, în termen
de 5 zile de la punerea în executare a
hotărârii
prin
care
s-a
dispus
încredinţarea în vederea adopţiei, să
transmită o copie a acestei hotărâri
autorităţilor competente să elibereze

etapa potrivirii practice se realizează de
către
compartimentul de adopţii şi
postadopţii din structura direcţiei sau
O.P.A, numai din lista prevăzută la alin.
(2).
Art. 42
(1) La finalul procedurii de potrivire,
compartimentul de adopţii şi postadopţii din
cadrul direcţiei întocmeşte un raport de
potrivire,
în care
sunt consemnate
concluziile
referitoare
la
constatarea
compatibilităţii
dintre
copil
şi
persoana/familia adoptatoare, precum şi
propunerea
vizând
sesizarea
instanţei
judecătoreşti pentru încredinţarea copilului
în vederea adopţiei.
(2) După întocmirea raportului de potrivire,
direcţia în a cărei rază teritorială se află
domiciliul copilului sesizează, în maximum
5 zile, instanţa judecătorească pentru
încredinţarea copilului în vederea adopţiei.

dintre DGASPC-uri și ONG-uri a
arătat că preluarea de către ONG-uri
a unor activități agreate de comun
acord și derulate în parteneriat,
ușurează și eficientizează activitatea
DGASPC-urilor.
Acest aspect este au atât mai
important cu cât ultimele modificări
legislative au deschis oportunitatea
adopției copiilor considerați greu
adoptabili. În felul acesta a crescut
volumul
de
muncă
pentru
procesarea dosarelor și pentru
derularea proceselor de adopție, dar
nu a fost corelată cu creșterea
numărului personalului activ din
serviciile serviciile de adopție.

Potrivit
estimărilor
actuale,
DGASPC-urile se confruntă cu o
creștere a numărului de cazuri
alocat fiecărui angajat. În felul
acesta, raportul dintre numărul de
cazuri
active
și
numărul
managerilor de caz/responsabililor
Art. 44, alin. (4) Direcţia sau O.P.A. de la de caz nu mai respectă standardele
domiciliul adoptatorilor are obligaţia ca, în minime obligatorii.
termen de 5 zile de la punerea în executare
ONG-urile acreditate și autorizate
a hotărârii prin care s-a dispus încredinţarea pentru a derula activități și servicii
în vederea adopţiei, să transmită o copie a în domeniul adopției aduc plus
acestei hotărâri autorităţilor competente să valoare în eficientizarea procesului
elibereze documentele de călătorie pentru

19.

20.

documentele de călătorie pentru adoptat.
Art. 47
(1) În perioada încredinţării copilului în
vederea adopţiei, direcţia de la
domiciliul adoptatorului sau familiei
adoptatoare urmăreşte evoluţia copilului
şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana
sau familia căreia i-a fost încredinţat,
întocmind în acest sens rapoarte
bilunare.
(2) La sfârşitul perioadei de încredinţare
în vederea adopţiei, direcţia întocmeşte
un raport final referitor la evoluţia
relaţiilor dintre copil şi adoptatori, pe
care îl comunică instanţei competente în
vederea
soluţionării
cererii
de
încuviinţare a adopţiei.
Art. 48, alin. (1) Dacă pe durata
perioadei de încredinţare în vederea
adopţiei direcţia în a cărei rază teritorială
domiciliază adoptatorul sau familia
adoptatoare
constată
neadaptarea
copilului cu persoana sau familia
adoptatoare ori existenţa oricăror altor
motive de natură să împiedice finalizarea
procedurii de adopţie, sesizează de
îndată
instanţa
judecătorească,
în
vederea revocării sau, după caz,
prelungirii măsurii încredinţării.

adoptat.
de adopție.
Art. 47
(1) În perioada încredinţării copilului în
vederea adopţiei, direcţia sau O.P.A. de la
domiciliul
adoptatorului
sau
familiei
adoptatoare urmăreşte evoluţia copilului şi a
relaţiilor dintre acesta şi persoana sau
familia căreia i-a fost încredinţat, întocmind
în acest sens rapoarte bilunare.
(2) La sfârşitul perioadei de încredinţare în
vederea adopţiei, direcţia sau O.P.A.
întocmeşte un raport final referitor la
evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptatori,
pe care îl comunică instanţei competente în
vederea soluţionării cererii de încuviinţare a
adopţiei.
Art. 48, alin. (1) Dacă pe durata perioadei
de încredinţare în vederea adopţiei direcţia
sau O.P.A. constată neadaptarea copilului
cu persoana sau familia adoptatoare ori
existenţa oricăror altor motive de natură să
împiedice finalizarea procedurii de adopţie,
sesizează de îndată instanţa judecătorească,
în vederea revocării sau, după caz,
prelungirii măsurii încredinţării.

21.

Art. 50
(1) Adoptatorul sau, opţional, oricare
dintre soţii familiei adoptatoare, care
realizează venituri supuse impozitului pe
venit potrivit prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare,
din activităţi salariale şi asimilate
acestora sau, după caz, activităţi
independente sau activităţi agricole,
denumit
în
continuare
persoană
îndreptăţită, poate beneficia de un
concediu de acomodare cu durata de
maximum un an, care include şi perioada
încredinţării
copilului
în
vederea
adopţiei, precum şi de o indemnizaţie
lunară, raportată la indicatorul social de
referinţă, în cuantum de 3,4 ISR.
(2) Concediul şi indemnizaţia prevăzute
la alin. (1) se acordă pe baza cererii
persoanei îndreptăţite, la care se
anexează certificatul de grefă în baza
căruia
se
execută
hotărârea
judecătorească de încredinţare în vederea
adopţiei, documentul care atestă mutarea
copilului
la
adoptator/familia
adoptatoare, înregistrat la direcţia în a
cărei rază administrativ-teritorială a fost
protejat copilul, precum şi dovada

Art. 50
(1) Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre
soţii familiei adoptatoare, care realizează
venituri supuse impozitului pe venit potrivit
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate
acestora
sau,
după
caz,
activităţi
independente
sau
activităţi
agricole,
denumit în continuare persoană îndreptăţită,
poate beneficia de un concediu de
acomodare cu durata de maximum un an,
care include şi perioada încredinţării
copilului în vederea adopţiei, precum şi de
o indemnizaţie lunară de 85% din media
veniturilor nete realizate în ultimele 12
luni din ultimii 2 ani anteriori datei
hotărârii judecătoreşti de adopţie şi nu
poate fi mai mică de 85% din cuantumul
salariului minim brut pe ţară garantat în
plată şi nici mai mare de 8.500 lei.
(2) Concediul şi indemnizaţia prevăzute la
alin. (1) se acordă pe baza cererii persoanei
îndreptăţite, la care se anexează certificatul
de grefă în baza căruia se execută hotărârea
judecătorească de încredinţare în vederea
adopţiei sau hotarirea judecatoreasa de
incuviintare a adoptiei pentru copiii aflaţi
anterior în plasament, documentul care

Deschiderea listei de greu adoptabili
a determinat familii care nu ar fi
adoptat frați (și s-au atestat pentru a
adopta un copil) să adopte 2-3 frați
împreună. Acest lucru ar trebui
susținut, cel puțin în această
perioadă de acomodare.
Nu putem oferi același nivel de
indemnizație
pentru
adoptatorul
care adoptă un copil cu cel care
adoptă trei sau patru frați deodată.
Deși sunt cazuri rare, considerăm că
ar trebui sprijinite.
Nu există niciun motiv pentru
stabilirea unei sume diferite între
copilul născut şi copilul adoptat.
Acordarea acestei indemnizaţii se
face pentru că părintele adoptiv a
contribuit la plata impozitului pe
venit.
Conform
prevederilor
Ordonanţei
de
Urgenţă
a
Guvernului nr. 111 din 8 decembrie
2010
privind
concediul
şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor,
astfel cum a
fost
modificată prin Ordonanţă de
Urgenţă a Guvernului nr. 55 din 4
august 2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor, părintele

intrării efective în concediu sau a atestă mutarea copilului la adoptator/familia
suspendării
activităţii.
Cererea
se adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei
completează potrivit modelului care se rază administrativ-teritorială a fost protejat
aprobă prin normele metodologice de copilul, precum şi dovada intrării efective în
aplicare a prezentei legi*).
concediu sau a suspendării activităţii.
Cererea se completează potrivit modelului
care se aprobă prin normele metodologice
de aplicare a prezentei legi.

care realizează venituri supuse
impozitului pe venit are dreptul la o
indemnizaţie de 85% din veniturile
sale.
Având în vedere că şi în această
ipoteză este vorba de acordarea unui
concediu de creştere a copilului,
chiar dacă are o vârstă diferită,
respectiv poate fi mai mare de 2 ani,
provocările integrării în familie sunt
mult mai mari.
Termenul de "acomodare" trebuie
înțeles în sens larg prin acomodarea
familiei cu noul statut al copilului,
acela de adoptat. Pentru asistenții
maternali
care
adoptă,
acest
concediu le va da un an de
acomodare cu adopția copilului
termen în care vor trebui să-și
redefinească
dinamica
și
sustenabilitatea familiei. După acest
an, familia va trebui să ia un nou
copil în asistentă maternală sau să-și
gasească un alt loc de muncă.
Astfel, "acomodarea" în acest caz
va fi un timp în care familia se
pregăteaște
pentru
schimbari
semnificative în dinamica acesteia
(fie un nou copil în casa, fie un alt
loc de muncă care schimba
programul
și
timpul
alocat

copilului).
22.

Art. 58
Propun eliminarea prezentului articol.
(1) Instanţa poate solicita din nou
consimţământul la adopţie al părinţilor
fireşti, dacă există indicii că după data la
care consimţământul a devenit irevocabil
au intervenit elemente noi, de natură să
determine
revenirea
asupra
consimţământului iniţial. Direcţia care a
solicitat deschiderea procedurii adopţiei
are obligaţia să aducă la cunoştinţa
instanţei, prin intermediul direcţiei în a
cărei rază administrativ-teritorială se află
domiciliul
adoptatorului/familiei
adoptatoare, dacă este cazul, existenţa
oricăror elemente noi cu privire la
situaţia părintelui firesc ori a familiei
extinse, care ar putea determina
modificarea
finalităţii
planului
individualizat de protecţie.
(2) Chemarea părinţilor fireşti în faţa
instanţei competente să încuviinţeze
adopţia se face prin invitaţie adresată
acestora, în camera de consiliu, fără a se
indica date cu privire la dosar sau alte
date care ar permite, în orice fel,
divulgarea identităţii sau a altor
informaţii cu privire la persoana ori

Modul în care este conceptul
procesul
de
adopție
oferă
posibilitatea ca părinții biologici ai
copilului să ia la cunoștință etapele
și
consecințele
procesului de
adopție în care intră copilul.
De la momentul în care un copil
este declarat adoptabil și pănă la
momentul
încuviințări
adopției,
copilul trece printr-un proces de
pregătire pentru a intra într-o noua
familie.
Mai mult, între etapa declarării
adoptabilități și cea a încuviințării
copilului, mai este o etapă extrem
de importantă care determină
eliminarea acestui articol de lege:
încredințarea în vederea adopției.
În perioada încredințării, perioadă
în care părinții biologici încă pot săși exprime refuzul de a mai consimţi
la adopţie, se poate stabili dacă
copilul mai intră în procesul de
facilitare a acomodarii și a integrarii
copilului în familia adoptatoare.
După acomodarea copilului cu
familia adoptatoare, după ce a fost
stabilită acomodarea copilului într-o
familie și a fost decisă încuviințarea

familia adoptatoare.
(3) Instanţa poate invita, la aceeaşi dată,
direcţia competentă potrivit art. 31 alin.
(2) şi direcţia competentă potrivit art. 56
alin. (1).
(4) În cazul în care părinţii se prezintă
personal în faţa instanţei şi îşi exprimă
refuzul de a mai consimţi la adopţie,
instanţa suspendă soluţionarea cererii de
încuviinţare
a
adopţiei.
Declaraţia
părinţilor fireşti împreună cu încheierea
de suspendare se comunică direcţiei
competente potrivit art. 31 alin. (2), care
va formula cerere de revizuire a hotărârii
de deschidere a procedurii adopţiei.
Dispoziţiile art. 33 şi 34 se aplică în mod
corespunzător.

adopției,
trebuie
exclusă
posibilitatea de reîntoarcere a
copilului în sistemul de protecție pe
motivul refuzului dat de părinți.
Procesele și etapele anterioare de
pregătire și de consultare a familiei
biologice, precum și posibilitatea de
exprimare a refuzului de consimțire
la adopție dat părinților în etapele
de pregătire, elimină necesitatea
acestui consimțământ la momentul
încuviințării adopției.
Copilul care trece prin procesul
adopției este supus unor procese de
psihice și mentale de adaptare și de
reorintare față de familia biologică
și față de familia adoptatoare.
Aceste procese sunt greu de
gestionat pentru copil. Ele necesită
modificarea și procesarea unor
valori și a unor relații de încredere
și atașament a copilului față de
persoanele de referință. Întoarcerea
copilului în familia biologică sau în
sistemul de protecție după ce au fost
parcursi toți pașii pentru adopție
este o încălcare gravă a dreptului
copilului
la
o
dezvoltare
armonioasă.
Prezența
unei
asemenea posibilități de modificare
a
procesului
la
momentul
încuviințării adopției afectează grav

sănătatea și echilibrul
mental al copilului.
23.

Se introduce Art. 60, alin. (1), lit. (d)

24.

Art. 60, alin. (2) Adopţia prevăzută la
alin. (1) lit. b) este permisă pentru copiii
pentru care s-a admis cererea de
deschidere a procedurii adopţiei şi nu a
putut fi identificat un adoptator sau o
familie
adoptatoare
cu
reşedinţa
obişnuită în România sau una dintre
persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a),
într-un termen de un an de la data
rămânerii
definitive
a
hotărârii
judecătoreşti prin care s-a admis cererea
de deschidere a procedurii adopţiei.
(1) Potrivirea iniţială şi practică a
copilului cu adoptatorul sau familia
adoptatoare cu reşedinţa obişnuită în
străinătate
se
realizează
de
compartimentul de adopţii şi postadopţii
din structura direcţiei de la domiciliul
copilului. Metodologia de potrivire,
precum şi criteriile pe baza cărora se
realizează aceasta se aprobă prin
normele metodologice de aplicare a

25.

Art. 60, alin. (1), lit. (d) adoptatorul sau
familia adoptatoare trebuie să fie cetățeni
străini din statele semnatare ale
Convenției de la Haga.
Art. 60, alin. (2) Adopţia prevăzută la alin.
(1) este permisă pentru copiii pentru care sa admis cererea de deschidere a procedurii
adopţiei şi nu a putut fi identificat un
adoptator sau o familie adoptatoare cu
reşedinţa obişnuită în România într-un
termen de un an de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătoreşti prin care
s-a admis cererea de deschidere a procedurii
adopţiei.

(1) Potrivirea iniţială şi practică a copilului
cu adoptatorul sau familia adoptatoare cu
reşedinţa obişnuită în străinătate se
realizează de compartimentul de adopţii şi
postadopţii din structura direcţiei de la
domiciliul copilului în 90 de zile.
Metodologia de potrivire, precum şi
criteriile pe baza cărora se realizează
aceasta
se
aprobă
prin
normele
metodologice de aplicare a prezentei legi*).

psihic

și

Având în vedere introducerea art.
60, alin. (1), lit. (d) s-a impus
modificarea prezentului articol prin
scoaterea lit. (b) din prezentul
articol.

26.

prezentei legi*).
(2) Persoana sau familia selectată ca
urmare a realizării potrivirii iniţiale are
obligaţia să se deplaseze în România şi
să locuiască efectiv pe teritoriul ţării
pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile
consecutive, în scopul realizării potrivirii
practice cu copilul.
(3) La expirarea termenului prevăzut la
alin. (2), direcţia în a cărei rază
teritorială se află domiciliul copilului va
întocmi un raport cu privire la evoluţia
relaţiilor dintre copil şi persoana sau
familia adoptatoare.
Art. 96
(1)
În
cazul
adopţiei
interne,
monitorizarea postadopţie se realizează
de către direcţia de la domiciliul
copilului, care are obligaţia întocmirii
unor rapoarte trimestriale pe o perioadă
de cel puţin 2 ani după încuviinţarea
adopţiei.
(2) În perioada de monitorizare
postadopţie, adoptatorii au obligaţia de a
colabora cu direcţia pentru a înlesni
realizarea rapoartelor trimestriale şi de a
o informa cu privire la schimbarea
domiciliului
ori
la
modificările
intervenite în structura familiei.

(2) Persoana sau familia selectată ca urmare
a realizării potrivirii iniţiale are obligaţia să
se deplaseze în România şi să locuiască
efectiv pe teritoriul ţării pentru o perioadă
de cel puţin 45 de zile consecutive, în
scopul realizării potrivirii practice cu
copilul.
(3) La expirarea termenului prevăzut la alin.
(2), direcţia în a cărei rază teritorială se află
domiciliul copilului va întocmi un raport cu
privire la evoluţia relaţiilor dintre copil şi
persoana sau familia adoptatoare.

Art. 96
A fost schimbat termenul de intern
(1)
În
cazul
adopţiei
naționale, cu national și introdusă O.P.A.
monitorizarea postadopţie se realizează de
către direcţia sau O.P.A. de la domiciliul
copilului, care are obligaţia întocmirii unor
rapoarte trimestriale pe o perioadă de cel
puţin 2 ani după încuviinţarea adopţiei.
(2) În perioada de monitorizare postadopţie,
adoptatorii au obligaţia de a colabora cu
direcţia sau O.P.A. pentru a înlesni
realizarea rapoartelor trimestriale şi de a o
informa
cu
privire
la
schimbarea
domiciliului ori la modificările intervenite
în structura familiei.
(3) La încheierea perioadei de monitorizare

postadopţie, direcţiile sau O.P.A. întocmesc
un raport final de închidere a cazului şi
introduc în R.N.A. copia electronică a
acestuia. În situaţia în care, ulterior
încuviinţării adopţiei, prenumele copilului
adoptat
este
schimbat
pe
cale
administrativă, raportul va avea anexată şi
copia actului care a stat la baza schimbării
prenumelui.

28.

(3)
La
încheierea
perioadei de
monitorizare
postadopţie,
direcţiile
întocmesc un raport final de închidere a
cazului şi introduc în R.N.A. copia
electronică a acestuia. În situaţia în care,
ulterior încuviinţării adopţiei, prenumele
copilului adoptat este schimbat pe cale
administrativă, raportul va avea anexată
şi copia actului care a stat la baza
schimbării prenumelui.
Art. 99, alin. (2) Obligaţia realizării
activităţilor prevăzute la alin. (1) revine
direcţiei de la domiciliul solicitantului.
Aceste activităţi pot fi realizate şi de
către organisme private, precum şi de
către cabinete individuale, cabinete
asociate sau societăţi civile profesionale
de asistenţă socială şi/sau de psihologie,
care
au
încheiat
convenţii
cu
A.N.P.D.C.A.
Se introduce Art. 105, ali. (1), lit. (h)

29.

Se introduce Art. 105, alin. (2), lit. (c)

Art. 105, alin. (2), lit. (c) cu avertisment la Sancțiuni pentru Directorul General
primul caz nefinalizat într-un an sau al Direcției Generale de Asistență
amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, cea Socială și Protecția Copilului.
prevăzută la litera h).

27.

Art. 99, alin. (2) Obligaţia realizării A fost introdus O.P.A.
activităţilor prevăzute la alin. (1) revine
direcţiei
și
organismelor
private
autorizate de la domiciliul solicitantului.

Art. 105, ali. (1), lit. (h) nerespectarea Sancțiuni pentru Directorul General
al Direcției Generale de Asistență
prevederilor art. 32 alin. (1), lit. (a);
Socială și Protecția Copilului.

