CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii adopției Nr. 273/2004
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea

I, Nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările și

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Litera (k) al articolului 2 se modifică cu următorul cuprins:
(k) Familie extinsă - rudele copilului până la gradul al treilea inclusiv;
2. După litera (p) al articolului 2 se introduce o nouă literă (q), cu următorul
cuprins:
(q) O.P.A. – organism privat autorizat să desfășoare servicii și activități în domeniul
adopției interne.
3. Alineatul (4) al articolului 18 se modifică cu următorul cuprins:
(4) Organismele private 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 au domiciliul adoptatorii evaluați.
4. Alineatul (2) al articolului 21 se modifică cu următorul cuprins:
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este alcătuită din reprezentanți ai A.N.P.D.C.A.

5. Alineatul (1) al articolului 28 se modifică cu următorul cuprins:
(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 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 îndeplinirii garanţiilor morale, precum şi condiţiile
materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului;
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 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.
6. Alineatul (2) al articolului 28 se modifică cu următorul cuprins:
(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.

7. Alineatul (3) al articolului 28 se modifică cu următorul cuprins:
(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 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, Managerul de caz întocmeşte un procesverbal în care se menţionează aceste împrejurări şi care se contrasemnează de
secretarul/ reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale unde locuiesc, în fapt,
părinţii sau rudele.
8. După alineatul (3) al articolului 28 se introduce un nou alineat (4), cu
următorul cuprins:
(4) Dacă s-au identificat persoane din familia extinsă, rude până la gradul al treilea,
acestea trebuie să facă dovada că îndeplinesc garanțiile morale, precum şi condiţiile
materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului.
9. Alineatul (5) al articolului 32 se modifică cu următorul cuprins:
(5) Drepturile şi obligaţiile părinteşti ale părinţilor fireşti sau, după caz, cele exercitate
de persoane fizice ori juridice se suspendă şi vor fi exercitate de către directorul
direcției generale de asistență socială și protecția copilului în a cărui rază teritorială
domiciliază copilul.
10. Alineatul (6) al articolului 32 se modifică cu următorul cuprins:
(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 sau dacă
copilul solicită menținerea efectelor hotărârii de deschidere a procedurii
adopției.
11. Articolul 33 se abrogă
12. Articolul 34 se abrogă

13. Articolul 35 se abrogă
14. Alineatul (3) al articolului 40 se modifică cu următorul cuprins:
(3) Selecţia celei mai potrivite persoane/familii care urmează să parcurgă 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).
15. Alineatul (1) al articolului 42 se modifică cu următorul cuprins:
(1) La finalul procedurii de potrivire, serviciul de adopţii şi postadopţii din cadrul
direcţiei

sau O.P.A. 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.
16. Alineatul (4) al articolului 44 se modifică cu următorul cuprins:
Direcţia sau O.P.A. 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
documentele de călătorie pentru adoptat.
17. Alineatul (1) și (2) al articolului 47 se modifică cu următorul cuprins:
(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.
18. Alineatul (1) al articolului 48 se modifică cu următorul cuprins:
(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.
19. Alineatul (1) și (2) al articolului 50 se modifică cu următorul cuprins:
(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 atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare,
înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul,
precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii. Cererea se
completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare
a prezentei legi.
20. Articolul 58 se abrogă
21. Alineatul (1), litera (a) al articolului 60 se modifică cu următorul cuprins:
a) adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare este rudă până la gradul al
treilea inclusiv cu copilul pentru care a fost încuviinţată deschiderea procedurii
adopţiei;
22. După litera (c) al articolului 60, alineatul (1) se introduce o nouă literă (d), cu
următorul cuprins:

(d) adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să fie cetățeni străini din statele
semnatare ale Convenției de la Haga.
23. Alineatul (2) al articolului 60 se modifică cu următorul cuprins:
(2) Adopția:
a) prevăzută la alin. (1), lit. a, b, si c 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 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.
b) prevăzută la alin. (1), lit. d 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 un adoptator sau o familie
adoptatoare prevazute la alin, (1) lit. a, b si c într-un termen de doi ani de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a admis cererea de deschidere
a procedurii adopţiei.
24. Alineatul (1) al articolului 67 se modifică cu următorul cuprins:
(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.
25. Alineatul (1), (2) și (3) al articolului 96 se modifică cu următorul cuprins:
(1) În cazul adopţiei interne, 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 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.
26. Alineatul (2) al articolului 96 se modifică cu următorul cuprins:
(2) Obligaţia realizării activităţilor prevăzute la alin. (1) revine direcţiei de la
domiciliul solicitantului. Aceste activităţi pot fi realizate şi de organisme private
autorizate.
27. După litera (g), alineatul (1) al articolului 105 se introduce o nouă literă (h),
cu următorul cuprins:
(h) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1), lit. a), b), c), d), e);
28. După litera (b), alineatul (2) al articolului 105 se introduce o nouă literă (c),
cu următorul cuprins:
(c) cu avertisment la prima abatere sau amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, cele
prevăzute la litera h).
Art. II. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul
Muncii și Justiției Sociale va completa normele metodologie de aplicare a Legii nr.
273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, referitor la procedura adopției
internaționale.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din ……………
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. 2 din Constituţia României.
Preşedintele Camerei Deputaților
Liviu-Nicolae DRAGNEA

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din …………… cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. 2 din Constituţia României.
Preşedintele Senatului
Călin Popescu TĂRICEANU

