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                                                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
               CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

                       COMISIA JURIDICĂ, 
             DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

       Bucureşti,  8.06.2004 
       Nr.P.L. - X 223 

 
 

                                                                                  RAPORT 
                                                                asupra proiectului de Lege privind  
                                                                       regimul  juridic al adopţiei 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  cu modificările  şi 
completările intervenite prin Hotărârea  Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată,  în procedură de urgenţă, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind  regimul  juridic al adopţiei,  transmis 
cu adresa nr. P.L. – X 223 din 19 aprilie  2004, înregistrat sub nr. 31/ 382  din  19  aprilie 2004. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.86 alin.(3) pct. 2 lit.f) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională în cazul acestui proiect de lege. 

Senatul, în şedinţa din 15 aprilie 2004, a adoptat proiectul de lege. 
Comisia pentru Drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu avizul nr.25/194 din 21  aprilie 

2004, a avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 
Comisia pentru politică externă  a avizat favorabil proiectul de lege, cu avizul nr.33 din 21 aprilie 2004. 
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.416 din 12.03.2004, a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 

propuneri. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare regimul juridic al adopţiei, fundamentat pe 

principiile statuate prin proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor, adoptat de Senat, precum şi 
pe prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu, ratificate de România. 
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În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, întrucât la 
art.70 se prevăd infracţiuni şi pedepse. 

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au examinat proiectul de 
lege menţionat  mai sus, în şedinţa din 8 iunie 2004. La comisie au fost depuse amendamente în scris de către deputaţii: Ion 
Neagu, Minodora Cliveti, Mona Muscă, Emil Boc şi Grupul parlamentar al P.R.M. 

La lucrările comisiei au participat, din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, doamna 
Elena Dumitru – ministru, din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţiei, doamna Gabriela Coman – 
secretar de stat, Nicoleta Curelaru – şef serviciu şi Liliana Momeu – director, iar din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Cristina Irimia – consilier juridic.  

În timpul dezbaterilor unele amendamente au fost admise, altele respinse şi altele retrase de către autori. 
Din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat  18  deputaţi. 
După dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au hotărât,  în unanimitate să supună 

plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege privind regimul  juridic al adopţiei, cu 
amendamentele admise, astfel cum sunt redate în Anexa nr.I. Amendamentele respinse sunt prevăzute în Anexa 
nr.II, la prezentul raport. 

 
 
 
 
                 PREŞEDINTE                                                                         SECRETAR,  

Prof.univ.dr. Ion NEAGU                                                              Florin Iordache 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri: 
Diaconu Dumitra 
Manda Corneliu 
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ANEXA NR.I 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

1 Art. 4. – Pe tot parcursul 
procedurii de adopţie, Direcţia, în a 
cărei rază teritorială domiciliază 
copilul, este obligată să ofere 
copilului informaţii şi explicaţii clare, 
potrivit vârstei şi gradului său de 
maturitate, referitoare la etapele şi 
durata procesului de adopţie, la 
efectele acesteia, precum şi la 
adoptator sau familia adoptatoare şi 
rudele acestora.  
 

Art. 4. – Pe tot parcursul 
procedurii de adopţie, Direcţia, în a 
cărei rază teritorială domiciliază 
copilul, este obligată să ofere copilului 
informaţii şi explicaţii clare şi 
complete, potrivit vârstei şi gradului 
său de maturitate, referitoare la etapele 
şi durata procesului de adopţie, la 
efectele acesteia, precum şi la adoptator 
sau familia adoptatoare şi rudele 
acestora. 
 
        Autor: Grupul parlamentar 
P.R.M. 

 

     Pentru rigoarea 
textului. 

Camera 
Deputaţilor. 

2 Art. 11. – (1) Persoanele 
chemate să consimtă la adopţie sunt 
următoarele: 

a) părinţii fireşti; 
b) tutorele copilului ai cărui 

părinţi fireşti sunt decedaţi, 
necunoscuţi, declaraţi morţi sau 
dispăruţi ori puşi sub interdicţie, în 
condiţiile legii; 

Art. 11. – (1) Persoanele care 
trebuie să consimtă la adopţie sunt 
următoarele: 

a) părinţii fireşti sau, după caz, 
tutorele copilului ai cărui părinţi fireşti 
sunt decedaţi, necunoscuţi, declaraţi 
morţi sau dispăruţi ori puşi sub 
interdicţie, în condiţiile legii; 

 

     Pentru acurateţea 
şi rigoarea textului, 
prevederile de la 
lit.a) şi b) s-au 
comasat,  devenind 
lit.a).  
      Prin 
renumerotare lit.c) 
şi d) au devenit 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

c) copilul care a împlinit vârsta de 10 
ani; 
 

d) adoptatorul sau, după caz, 
familia adoptatoare. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

b) copilul care a împlinit vârsta de 
10 ani; 

 
c) adoptatorul sau, după caz, familia 

adoptatoare. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

     Autor: Comisia juridică. 
 

lit.b) şi c) 
menţinându-se 
textul nemodificat. 

3 
Art. 13. – În mod excepţional, 

instanţa judecătorească poate trece 
peste refuzul părinţilor fireşti sau, 
după caz, al tutorelui, de a consimţi la 
adopţia copilului, dacă se dovedeşte, 
cu orice mijloc de probă, că aceştia 
refuza în mod abuziv să îşi dea 
consimţământul la adopţie şi instanţa 
apreciază că adopţia este în interesul 
superior al copilului, ţinând seama şi 
de opinia acestuia dată în condiţiile 
art.11 lit.c), cu motivarea expresă a 
hotărârii în această privinţă.      
 

 
     Art. 13. – În mod excepţional, 
instanţa judecătorească poate trece 
peste refuzul părinţilor fireşti sau, după 
caz, al tutorelui, de a consimţi la 
adopţia copilului, dacă se dovedeşte, 
prin orice mijloc de probă, că aceştia 
refuză în mod abuziv să - şi dea 
consimţământul la adopţie şi instanţa 
apreciază că adopţia este în interesul 
superior al copilului, ţinând seama şi de 
opinia acestuia dată în condiţiile art.11 
lit.b), cu motivarea expresă a hotărârii 
în această privinţă. 
 
 
     Autor: Comisia juridică. 
 
 

  
    Pentru acurateţea 
textului şi corelare 
cu modificările 
aduse la art.11. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

4     Art. 15. – (1) Consimţământul 
părinţilor fireşti sau, după caz,  al 
tutorelui, se dă în faţa  instanţei 
judecătoreşti odată cu soluţionarea 
cererii de deschidere a procedurii 
adopţiei.  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     (3) Odată cu solicitarea 
consimţământului prevăzut la alin.(1), 
instanţa solicită Direcţiei raportul 
care confirmă îndeplinirea obligaţiei 
prevăzute la art.14. 
 

    Art. 15. – (1) Consimţământul 
părinţilor fireşti sau, după caz,  al 
tutorelui se dă în faţa  instanţei 
judecătoreşti o dată cu soluţionarea 
cererii de deschidere a procedurii 
adopţiei.  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     (3) O dată cu solicitarea 
consimţământului prevăzut la alin.(1), 
instanţa solicită Direcţiei raportul care 
confirmă îndeplinirea obligaţiei 
prevăzute la art.14. 
 
 
    Autor: deputat Ştefan Cazimir. 
 

     Pentru acurateţe 
gramaticală. De 
asemenea, s-a 
eliminat virgula 
după sintagma „al 
tutorelui”. 

Camera 
Deputaţilor. 

5     Art. 17. – (1) Consimţământul la 
adopţie al copilului care a împlinit 
vârsta de 10 ani se da  în faţa 
instanţei judecătoreşti, în faza 
încuviinţării adopţiei. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

    Art. 17. – (1) Consimţământul la 
adopţie al copilului care a împlinit 
vârsta de 10 ani se dă  în faţa instanţei 
judecătoreşti, în faza încuviinţării 
adopţiei. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

      Autor: deputat Ştefan Cazimir. 
 
 

     Pentru 
îndreptarea unei 
erori materiale. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

6 Art. 18. – (1) Consimţământul 
adoptatorului sau familiei adoptatoare 
se dă în faţa instanţei judecătoreşti 
odată cu soluţionarea cererii de 
încuviinţare a adopţiei. 

(2) Dacă persoana care doreşte 
să adopte este căsătorită este necesar 
şi consimţământul soţului acesteia, 
cu excepţia cazurilor în care acesta 
este în imposibilitate de a-şi 
manifesta voinţa. Dispoziţiile alin. (1) 
se aplică în mod corespunzător. 
 

Art. 18. – (1) Consimţământul 
adoptatorului sau familiei adoptatoare 
se dă în faţa instanţei judecătoreşti o 
dată cu soluţionarea cererii de 
încuviinţare a adopţiei. 

(2) Dacă persoana care doreşte 
să adopte este căsătorită, este necesar şi 
consimţământul soţului său, cu 
excepţia cazurilor în care acesta este în 
imposibilitate de a-şi manifesta voinţa. 
Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod 
corespunzător. 

 
    Autor: deputat Ştefan Cazimir. 

     Pentru acurateţe 
gramaticală. 

Camera 
Deputaţilor. 

7 Art. 19. – (1) Evaluarea 
garanţiilor morale şi a condiţiilor 
materiale ale adoptatorului sau 
familiei adoptatoare se face, pe baza 
solicitării acestora, de către Direcţia 
de la domiciliul acestora şi trebuie să 
aibă în vedere: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) motivele pentru care, în 
cazul în care numai unul dintre cei 
doi soţi solicită să adopte un copil, 
celalalt soţ nu se asociază la cerere; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Art. 19. – (1) Evaluarea 
garanţiilor morale şi a condiţiilor 
materiale ale adoptatorului sau familiei 
adoptatoare se face, pe baza solicitării 
lor, de către Direcţia de la domiciliul 
acestora şi trebuie să aibă în vedere: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     c) motivele pentru care, în cazul în 
care numai unul dintre cei doi soţi 
solicită să adopte un copil, celălalt  soţ 
nu se asociază la cerere; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Autor: deputat Ştefan Cazimir. 

     Pentru acurateţe 
gramaticală. 
 
 
 
 
 
 
     Pentru  
îndreptarea unei 
erori materiale. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

8 Art. 25. – . . . . . . . . . . .  
(2) Capacitatea de adaptare, 

fizică şi psihică, a copilului, la noul 
mediu familial va fi analizată în 
raport cu condiţiile de natură socio-
profesională, economică, culturală, de 
limbă, religie, precum şi în raport 
cu orice alte asemenea elemente 
caracteristice locului în care trăieşte 
copilul pe perioada încredinţării şi 
care ar putea avea relevanţă în 
aprecierea evoluţiei ulterioare a 
acestuia în cazul încuviinţării 
adopţiei. 
 

Art. 25. – . . . . . . . . . . .  
(2) Capacitatea de adaptare, 

fizică şi psihică, a copilului, la noul 
mediu familial va fi analizată în raport 
cu condiţiile de natură socio-
profesională, economică, culturală, de 
limbă, religie, şi cu orice alte asemenea 
elemente caracteristice locului în care 
trăieşte copilul în perioada încredinţării 
şi care ar putea avea relevanţă în 
aprecierea evoluţiei ulterioare a 
acestuia în cazul încuviinţării adopţiei. 
 
   Autor: deputat Ştefan Cazimir. 
 

      Pentru 
acurateţea  textului. 

Camera 
Deputaţilor. 

9 Art. 27. – . . . . . . . . . . . .  
        (2) Determinarea compatibilităţii 
se realizează luând în considerare şi 
acordând importanţa cuvenită 
nevoilor copilului, dorinţelor şi 
opiniilor exprimate de acesta. 
Interesul superior al copilului trebuie 
luat în considerare cu prioritate.  
 
 

(3) În situaţia în care, în urma 
efectuării verificării prevăzute la 
alin.(1) şi (2), Direcţia în a cărei rază 

Art. 27. – . . . . . . . . . . . .  
(2) Determinarea compatibilităţii 

se realizează luând în considerare 
nevoile copilului, dorinţele şi opiniile 
exprimate de acesta, acordându-le 
importanţa cuvenită. Interesul 
superior al copilului trebuie luat în 
considerare cu prioritate.  

 
 

     (3) În situaţia în care, în urma 
efectuării verificării prevăzute la 
alin.(1) şi (2), Direcţia în a cărei rază 

     Pentru acurateţea 
şi rigoarea textului. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

teritorială se află domiciliul copilului 
constată compatibilitatea copilului cu 
persoana sau familia adoptatoare 
selectată,  sesizează de îndată instanţa 
judecătorească pentru încredinţarea 
copilului în vederea adopţiei. 

 

teritorială se află domiciliul copilului 
constată compatibilitatea acestuia cu 
persoana sau familia adoptatoare 
selectată,  sesizează de îndată instanţa 
judecătorească pentru încredinţarea 
copilului în vederea adopţiei. 
 
 
     Autori: deputaţii Ion Neagu şi 
Ştefan Cazimir. 
 

10 Art. 30. – (1) Pe durata 
încredinţării copilului în vederea 
adopţiei domiciliul acestuia se află la 
persoana sau familia căreia i-a fost 
încredinţat. Efectuarea actelor 
obişnuite necesare exercitării 
drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor 
părinteşti,  cu excepţia celor care 
conduc la încheierea unui act juridic, 
se realizează de către persoana sau 
familia căreia acesta i-a fost 
încredinţat. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Art. 30. – (1) Pe durata 
încredinţării copilului în vederea 
adopţiei, domiciliul acestuia se află la 
persoana sau familia căreia i-a fost 
încredinţat. Efectuarea actelor obişnuite 
necesare exercitării drepturilor şi 
îndeplinirii obligaţiilor părinteşti,  cu 
excepţia celor care conduc la 
încheierea unui act juridic, se 
realizează de către persoana sau familia 
căreia acesta i-a fost încredinţat. 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

    Autor: deputat Ştefan Cazimir. 
 

     Pentru acurateţe 
gramaticală s-a 
introdus virgula 
după  sintagma  „în 
vederea adopţiei”. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

11 Art. 39. -  Adopţia 
internaţională a copilului care are 
domiciliul în România poate fi 
încuviinţată numai în situaţia în care 
adoptatorul sau unul dintre soţii 
familiei adoptatoare care domiciliază 
în străinătate este bunicul copilului 
pentru care a fost încuviinţată 
deschiderea procedurii adopţiei 
interne.  

 

Art. 39. -  Adopţia internaţională 
a copilului care are domiciliul în 
România poate fi încuviinţată numai în 
situaţia în care adoptatorul sau unul 
dintre soţii din familia adoptatoare 
care domiciliază în străinătate este 
bunicul copilului pentru care a fost 
încuviinţată deschiderea procedurii 
adopţiei interne.  

 
      Autor: deputat Minodora Cliveti. 
 

     Pentru exprimare 
corectă din punct de 
vedere gramatical. 

Camera 
Deputaţilor. 

12 Art. 40. – (1) Cererea de 
încuviinţare a adopţiei se transmite de 
către Oficiul instanţei 
judecătoreşti.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Art. 40. – (1) Cererea de 
încuviinţare a adopţiei se transmite 
instanţei judecătoreşti de către 
Oficiu.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
      Autor: deputat Minodora Cliveti. 
 

      Pentru 
exprimare corectă 
din punct de vedere 
gramatical. 

Camera 
Deputaţilor. 

13 Art. 41. - În sensul prezentei 
legi, adopţia internaţională are 
efectele prevăzute la art. 60 şi 
presupune deplasarea copilului pe 
teritoriul statului primitor, în urma 
încuviinţării adopţiei de către instanţa 
judecătorească română. 

 

Art. 41. - Adopţia internaţională 
are efectele prevăzute la art. 50 - 53 şi 
presupune deplasarea copilului pe 
teritoriul statului primitor, în urma 
încuviinţării adopţiei de către instanţa 
judecătorească română. 

 
     Autori: deputaţii Ion Neagu şi 
Ştefan Cazimir. 

     Pentru acurateţea 
textului şi indicarea 
corectă a articolelor 
vizate. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

14 Secţiunea a-2-a 
Atestarea adoptatorului sau familiei 

adoptatoare din statul de primire 
 

Secţiunea a 2-a 
Atestarea adoptatorului sau familiei 

adoptatoare din statul de primire 
 

Autor: deputat Ştefan Cazimir. 
 

      Pentru acurateţe 
gramaticală. 

Camera 
Deputaţilor. 

15 Art. 43. – (1) Cererile 
persoanelor sau familiilor care au 
domiciliul pe teritoriul altui stat şi 
care doresc să adopte un copil din 
România sunt transmise Oficiului, 
numai prin intermediul autorităţii 
centrale competente din statul 
primitor sau al organizaţiilor sale 
acreditate. 

 
 
(2) În cazul statelor de 

primire, organizaţiile acreditate ale 
acestora trebuie să fie autorizate şi 
de Oficiu, în conformitate cu 
metodologia elaborată de către 
Oficiu şi aprobată prin hotărâre a 
Guvernului în termen de 60 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 

 

Art. 43. – (1) Cererile 
persoanelor sau familiilor care au 
domiciliul pe teritoriul altui stat, parte 
a Convenţiei de la Haga, şi care 
doresc să adopte un copil din România 
sunt transmise Oficiului, prin 
intermediul autorităţii centrale 
competente din statul respectiv sau al 
organizaţiilor sale acreditate. 
        
 
        (2) În cazul statelor care nu sunt 
părţi la Convenţia de la Haga, 
cererile prevăzute la alin.(1) se 
transmit Oficiului prin intermediul 
autorităţii desemnate cu atribuţii în 
domeniul adopţiei internaţionale sau 
prin intermediul organizaţiilor 
acreditate în acest sens în statul de 
primire. 
 
 

        Pentru luarea 
în considerare a 
obligaţiilor ce revin 
statelor, părţi la 
Convenţia de la 
Haga, în ceea ce 
priveşte procedura 
de transmitere a 
unor astfel de cereri, 
precum şi pentru op 
mai bună 
sistematizare a 
textului. 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

       (3) Organizaţiile acreditate 
prevăzute la alin.(1) şi (2) trebuie să 
fie autorizate şi de Oficiu, în 
conformitate cu metodologia 
aprobată prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

Autor: deputat Ion Neagu. 
 

16 Art. 45. – (1) Cererile 
transmise Oficiului trebuie însoţite de 
următoarele documente: 
       . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     b) certificatele de naştere şi 
căsătorie şi actele de identitate ale 
persoanelor care doresc să adopte, în 
copie legalizată şi însoţite de 
traducerea lor legalizată în limba 
romana;  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

 

  Art. 45. – (1) Cererile transmise 
Oficiului trebuie însoţite de 
următoarele documente: 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     b) certificatele de naştere şi 
căsătorie şi actele de identitate ale 
persoanelor care doresc să adopte, în 
copie legalizată şi însoţite de 
traducerea lor legalizată în limba 
română;  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
   Autor: deputat Ştefan Cazimir. 
 

  
 
 
 
 
 
       Pentru 
îndreptarea unei 
erori materiale. 

Camera 
Deputaţilor. 

17 Secţiunea a-3-a 
Încuviinţarea  adopţiei internaţionale 

de către instanţă 

Secţiunea a 3-a 
Încuviinţarea  adopţiei internaţionale 
de către instanţă 
 
    Autor: deputat Ştefan Cazimir. 

      Pentru acurateţe 
gramaticală. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

18  
     Art. 46. – (1) Cererea de 
încuviinţare a adopţiei adresată 
instanţei judecătoreşti se înaintează 
de către Oficiu şi trebuie să fie 
însoţită de documentele prevăzute la 
art. 43-45.  

……………………….. 
 
 (3) Oficiul are obligaţia de a se 

asigura că adoptatul va beneficia în 
ţara străină  de garanţiile şi normele 
echivalente acelora existente în cazul 
unei adopţii naţionale; la pronunţarea 
asupra cererii de încuviinţare a 
adopţiei instanţa judecătorească va 
avea în vedere şi documentul care 
atesta îndeplinirea acestei obligaţii.  
 

 

 
     Art. 46. – (1) Cererea de 
încuviinţare a adopţiei, însoţită de 
documentele prevăzute la art. 43-45,  se 
înaintează de către Oficiu instanţei 
judecătoreşti. 
 
……………………………… 
 

(3) Oficiul are obligaţia de a se 
asigura că adoptatul va beneficia în ţara 
străină  de garanţiile şi normele 
echivalente acelora existente în cazul 
unei adopţii naţionale; la pronunţarea 
asupra cererii de încuviinţare a adopţiei 
instanţa judecătorească va avea în 
vedere şi documentul care atestă 
îndeplinirea acestei obligaţii.  
 
 
 
 
 
        Autor: deputat Minodora Cliveti. 
 
 
 

  
     Pentru claritatea 
textului. 
 
 
 
 
 
   
 
 
     Pentru 
îndreptarea unei 
erori materiale 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

19 Art. 47. – Pe baza hotărârii 
judecătoreşti irevocabile de 
încuviinţare a adopţiei, Oficiul  
eliberează, în termen de 3 zile de la 
data comunicării acesteia, un 
certificat care atestă că adopţia este 
conformă cu normele impuse de 
Convenţia de la Haga. 

 

Art. 47. – Pe baza hotărârii 
judecătoreşti irevocabile de 
încuviinţare a adopţiei, Oficiul  
eliberează, în termen de 3 zile de la 
data comunicării acesteia, un certificat 
care atestă că adopţia este conformă cu 
normele  Convenţiei de la Haga. 

 
     Autor: deputat Ion Neagu. 
 
 

     Pentru  rigoarea 
textului. 

Camera 
Deputaţilor. 

20 Art. 48. – Deplasarea 
adoptatului din România către statul 
de domiciliu al adoptatorului sau al 
familiei adoptatoare este posibilă 
numai atunci când hotărârea de 
încuviinţare a adopţiei a rămas 
definitivă şi irevocabilă. Adoptatul se  
deplasează numai însoţit de adoptator 
sau familia adoptatoare, în condiţii de 
siguranţă corespunzătoare nevoilor 
adoptatului.  

 

Art. 48. – Deplasarea 
adoptatului din România în statul de 
domiciliu al adoptatorului sau al 
familiei adoptatoare este posibilă 
numai atunci când hotărârea de 
încuviinţare a adopţiei este irevocabilă. 
Adoptatul se  deplasează numai însoţit 
de adoptator sau familia adoptatoare, în 
condiţii de siguranţă corespunzătoare 
nevoilor adoptatului.  

 
 

     Autori: deputaţii Ion Neagu şi  
Minodora Cliveti. 
 
 
 

     Pentru rigoarea 
textului. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

21 Art. 49. – . . . . . . . . . . . . .  
(2) În scopul îndeplinirii 

obligaţiei prevăzute la alin.(1), 
Oficiul trebuie să solicite transmiterea 
de rapoarte trimestriale autorităţii 
centrale competente sau organizaţiei 
acreditate ori autorizate din statul 
primitor. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

      Art. 49. – . . . . . . . . . . . . . .  
(2) În scopul îndeplinirii 

obligaţiei prevăzute la alin.(1), Oficiul 
trebuie să solicite transmiterea de 
rapoarte trimestriale autorităţii centrale 
competente sau organizaţiei acreditate 
şi autorizate din statul primitor. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
     Autor: deputat Ion Neagu. 
 

     Pentru 
concordanţă cu 
modificările aduse 
la art.43, potrivit 
cărora organizaţia 
trebuie să fie atât 
acreditată, cât şi 
autorizată. 

Camera 
Deputaţilor. 

22 Art. 50. – . . . . . . . . . . . . .  
 
(3) În momentul stabilirii 

filiaţiei prin adopţie rudenia firească 
dintre adoptat şi descendenţii săi, pe 
de o parte, şi părinţii săi fireşti şi 
rudele acestora, pe de altă parte, 
încetează, cu excepţia adopţiei 
prevăzute la art.20 lit. b), caz în care 
încetarea raporturilor de rudenie se 
aplică numai în raport cu părintele 
firesc şi rudele părintelui firesc care 
nu este căsătorit cu adoptatorul. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Art. 50. – . . . . . . . . . . . . .  
 
(3) În momentul stabilirii filiaţiei 

prin adopţie, rudenia firească dintre 
adoptat şi descendenţii săi, pe de o 
parte, şi părinţii săi fireşti şi rudele 
acestora, pe de altă parte, încetează, cu 
excepţia adopţiei prevăzute la art.20 lit. 
b), caz în care încetarea raporturilor de 
rudenie se aplică numai în raport cu 
părintele firesc şi rudele părintelui 
firesc care nu este căsătorit cu 
adoptatorul. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     Autor: deputat Ştefan Cazimir. 
 

  
 
 
     Pentru acurateţe 
gramaticală s-a 
introdus virgula 
după sintagma 
„filiaţiei prin 
adopţie”. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

23 Art. 52. – (1) Adoptatorii au 
obligaţia de a informa copilul că este 
adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul 
de maturitate ale acestuia o permit.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Art. 52. – (1) Adoptatorii vor 
informa copilul că este adoptat, de 
îndată ce vârsta şi gradul de maturitate 
ale acestuia o permit. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Autor: deputat Minodora Cliveti. 

 

     Pentru rigoarea 
textului. 

Camera 
Deputaţilor. 

24 Art. 59. – (1) În situaţia 
încetării adopţiei ca urmare a 
declarării nulităţii acesteia  adoptatul 
redobândeşte numele de familie avut 
înainte de încuviinţarea adopţiei.   

 
(2)  Părinţii fireşti ai copilului 

redobândesc drepturile şi îndatoririle 
părinteşti, dacă instanţa nu decide 
instituirea tutelei sau a altor măsuri de 
protecţie specială a copilului, în 
condiţiile legii. 

 

Art. 59. – (1) În situaţia încetării 
adopţiei ca urmare a declarării nulităţii 
acesteia,  adoptatul redobândeşte 
numele de familie avut înainte de 
încuviinţarea adopţiei.  

  
(2)  Părinţii fireşti ai copilului 

redobândesc drepturile şi îndatoririle 
părinteşti dacă instanţa nu decide 
instituirea tutelei sau a altor măsuri de 
protecţie specială a copilului, în 
condiţiile legii. 

 
 
 
 
 

   Autor:  deputat Ştefan Cazimir 
 
 

     Pentru acurateţe 
gramaticală s-a 
introdus virgula 
după sintagma 
„nulităţii acesteia”. 
  
 
    Pentru acurateţe 
gramaticală s-a 
eliminat virgula 
după   sintagma 
„îndatoririle  
părinteşti”. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

25 Art. 61. – (1) Instanţele 
judecătoreşti române sunt competente 
să încuviinţeze adopţia unei 
persoane care are cetăţenia română 
şi domiciliul în România, precum şi 
adopţia unei persoane cu cetăţenie 
străină şi domiciliul în România. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (2) Cererile prevăzute de 
prezenta lege sunt de competenţa 
tribunalului în a cărui rază teritorială 
se află domiciliul  adoptatului. 
Cauzele pentru judecarea cărora nu se 
poate determina instanţa competentă 
se judecă de Tribunalul Bucureşti. 

 

Art. 61. – (1) Instanţele 
judecătoreşti române sunt competente 
să judece cererile prevăzute de 
prezenta lege  dacă cel puţin una din 
părţi are domiciliul  în România. 
 
     (2) Instanţele judecătoreşti 
române sunt exclusiv  competente să 
judece procesele privind 
încuviinţarea deschiderii procedurii 
adopţiei interne, încredinţarea în 
vederea adopţiei şi încuviinţarea 
adopţiei dacă cel ce urmează a fi 
adoptat are domiciliul în România şi 
este cetăţean român sau străin fără 
cetăţenie. 
 
 
 

    (3) Cererile prevăzute de prezenta 
lege sunt de competenţa tribunalului în 
a cărui rază teritorială se află domiciliul  
adoptatului. Cauzele pentru judecarea 
cărora nu se poate determina instanţa 
competentă se judecă de Tribunalul 
Bucureşti. 

 

    Pentru a se 
preciza mai clar 
competenţa 
instanţelor 
judecătoreşti 
române referitoare 
la cererile prevăzute 
de prezenta lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Alin.(2), (3) şi 
(4) devin alin. (3), 
(4) şi (5) ca urmare 
a introducerii 
textului de la 
alin.(2). 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

 (3) Cererile de deschidere a 
procedurii adopţiei interne, cererile de 
încredinţare a copilului în vederea 
adopţiei şi cererile de încuviinţare a 
adopţiei  se  judecă  în  primă instanţă 
potrivit regulilor prevăzute de Cartea 
III – Dispoziţii cu privire la 
procedurile necontencioase din 
Codul de procedură civilă, cu 
excepţiile prevăzute de prezenta lege. 

(4) Hotărârile prin care se 
soluţionează cererile prevăzute  de 
prezenta lege nu sunt supuse apelului. 
Exercitarea recursului suspendă 
executarea. 

 

 (4) Cererile de deschidere a 
procedurii adopţiei interne, cererile de 
încredinţare a copilului în vederea 
adopţiei şi cererile de încuviinţare a 
adopţiei  se  judecă  în  primă instanţă 
potrivit regulilor prevăzute de Cartea 
III – Dispoziţii cu privire la 
procedurile necontencioase din Codul 
de procedură civilă, cu excepţiile 
prevăzute de prezenta lege. 
(5) Hotărârile prin care se soluţionează 
cererile prevăzute  de prezenta lege nu 
sunt supuse apelului. Exercitarea 
recursului suspendă executarea. 
 
 
     Autor: deputat Ion Neagu. 
 
 

26 Art. 62. – Cererile prevăzute la 
art. 61 alin.(2) sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru şi se  soluţionează 
cu celeritate. 

 

Art. 62. – Cererile prevăzute la 
art. 61 alin.(3) sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru şi se  soluţionează 
cu celeritate. 

 
 
Autor: Comisia juridică. 

 
 

     Pentru corelare 
ca urmare a 
modificărilor 
intervenite la art.61. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

27 Art. 63. – (1) Cererile 
prevăzute la art. 61 alin.(2) se 
soluţionează de complete specializate 
ale instanţei judecătoreşti, în camera 
de consiliu, cu participarea 
obligatorie a procurorului. 
Prezentarea de către Direcţie a 
raportului de anchetă socială privind 
copilul este obligatorie. 
 
……………………………… 

Art. 63. – (1) Cererile prevăzute 
la art. 61 alin.(3) se soluţionează de 
complete specializate ale instanţei 
judecătoreşti, în camera de consiliu, cu 
participarea obligatorie a procurorului. 
Prezentarea de către Direcţie a 
raportului de anchetă socială privind 
copilul este obligatorie. 
 
 
……………………………… 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

     Pentru corelare 
ca urmare a 
modificărilor 
intervenite la art.61. 

Camera 
Deputaţilor. 

28 Art. 67. – (1) Oficiul ia toate 
măsurile impuse de prevederile 
Convenţiei de la Haga în vederea 
prevenirii câştigurilor necuvenite, 
financiare sau de altă natură, ce ar 
putea fi realizate cu prilejul adopţiei 
şi descurajării oricăror practici 
contrare obiectivelor acestei convenţii 
şi prezentei legi. 

 
 
 

Art. 67. – (1) Oficiul ia toate 
măsurile ce se impun, conform 
prevederilor Convenţiei de la Haga, în 
vederea prevenirii câştigurilor 
necuvenite, financiare sau de altă 
natură, ce ar putea fi realizate cu 
prilejul adopţiei şi descurajării oricăror 
practici contrare obiectivelor acestei 
convenţii şi prezentei legi. 

 
 
 

   Pentru rigoarea 
textului. 

Camera 
Deputaţilor. 



 19

Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

(2) Oficiul stabileşte o taxă 
unică şi fixă, determinată pe baza 
costurilor maxime corespunzătoare 
tuturor serviciilor aferente îndeplinirii 
procedurii adopţiei internaţionale.  

 
 
 
………………………….. 

(2) Oficiul stabileşte o taxă unică 
şi fixă, determinată pe baza costurilor 
maxime corespunzătoare tuturor 
serviciilor aferente îndeplinirii 
procedurii adopţiei internaţionale, cu 
excepţia celor reglementate în legi 
speciale. 

 
………………………….. 
Autor: Deputat Minodora 

Cliveti. 
 

29 Art. 68. – Sunt interzise 
donaţiile si sponsorizările, precum şi 
oferirea de către adoptator sau familia 
adoptatoare, în nume propriu sau prin 
persoane interpuse, în mod direct sau 
indirect, de orice foloase materiale 
necuvenite către Oficiu, Direcţiile 
implicate sau către persoanele 
fizice din cadrul instituţiilor publice 
implicate în procesul de adopţie. 

 

Art. 68. – Sunt interzise 
donaţiile si sponsorizările, precum şi 
oferirea de către adoptator sau familia 
adoptatoare, în nume propriu sau prin 
persoane interpuse, în mod direct sau 
indirect, de orice foloase materiale 
necuvenite  Oficiului, Direcţiilor 
implicate sau  persoanelor fizice din 
cadrul instituţiilor publice implicate în 
procesul de adopţie. 
 
 
   Autor: Deputat Ştefan Cazimir. 
 
 
 

    Pentru rigoarea 
textului. 

Camera 
Deputaţilor. 
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crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

30          Art. 69. -  (1) Participarea sub 
orice formă a fundaţiilor, 
asociaţiilor ori federaţiilor, 
membrilor sau personalului 
acestora, cu excepţia în care aceştia 
au calitatea de adoptator sau 
familie adoptatoare, în oricare din 
procedurile adopţiei  
internaţionale este interzisă. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           (2) În situaţia în care se 
constată nerespectarea dispoziţiilor 
alin.(1), Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului este 
obligată să solicite instanţei 
judecătoreşti dizolvarea persoanei 
juridice implicate. 
 
 

      Art. 69. -  (1) Este interzisă 
participarea organismelor private în 
procedura adopţiei internaţionale 
desfăşurată în România. Interdicţia 
se aplică şi membrilor sau 
personalului acestora, cu excepţia 
situaţiei în care au calitatea de 
adoptator.  
 
      (2) Autorităţile române pot 
colabora în ceea ce priveşte adopţia 
internaţională cu organisme private 
care îşi desfăşoară activitatea pe 
teritoriul statului primitor, numai 
dacă acestea sunt acreditate de statul 
respectiv şi autorizate conform 
prevederilor art.43 alin.(3). 
       
 
           (3) În situaţia în care se constată 
nerespectarea dispoziţiilor alin.(1) şi 
(2), Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului este 
obligată să solicite instanţei 
judecătoreşti dizolvarea persoanei 
juridice implicate. 
 
 

       Pentru 
reglementarea 
situaţiilor de 
colaborare a 
autorităţilor române 
cu organismele 
private în cazul 
adopţiei 
internaţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi pentru 
corelare, ca urmare 
a renumerotării 
alineatelor, alin.(2) 
şi (3) devin alin. (3) 
şi (4). 

Camera 
Deputaţilor. 
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crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

          (3) Serviciile şi activităţile ce 
pot fi derulate de către fundaţii, 
asociaţii sau federaţii în cadrul 
procedurilor adopţiei naţionale se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  

 

          (4) Serviciile şi activităţile ce pot 
fi derulate de către fundaţii, asociaţii 
sau federaţii în cadrul procedurilor 
adopţiei naţionale se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului.  
 
 
 

Autor: deputat Ion Neagu. 
 

31 Art. 70. – (1) Fapta părintelui 
sau a reprezentantului legal al unui 
copil de a pretinde sau primi, pentru 
sine sau pentru altul, bani ori alte 
foloase materiale în scopul adopţiei 
copilului, se pedepseşte cu închisoare 
de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

 
……………………….. 

Art. 70. – (1) Fapta părintelui 
sau a reprezentantului legal al unui 
copil de a pretinde sau primi, pentru 
sine sau pentru altul, bani ori alte 
foloase materiale în scopul adopţiei 
copilului se pedepseşte cu închisoare 
de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

 
………………………. 
 
 
 

   Autor: deputat Ştefan Cazimir. 
 
 
 
 

      Pentru acurateţe 
gramaticală s-a 
eliminat virgula 
după sintagma 
„adopţiei copilului”.

Camera 
Deputaţilor. 
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 (autorul amendamentului) 
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decizională 

32 Art. 73. – În situaţia copiilor 
comunicaţi de către comisiile pentru 
protecţia copilului în baza 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 25/1997 privind 
regimul juridic al adopţiei, aprobată 
prin Legea nr. 87/1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi aflaţi în evidenţa 
Comitetului Român pentru Adopţii la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, dispoziţiile art.22-24 se aplică în 
mod corespunzător.  

 

Art. 73. – În situaţia copiilor cu 
privire la care s-au făcut comunicări 
de către comisiile pentru protecţia 
copilului în baza prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
25/1997 privind regimul juridic al 
adopţiei, aprobată prin Legea nr. 
87/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi aflaţi în 
evidenţa Comitetului Român pentru 
Adopţii la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, dispoziţiile art.22-24 se 
aplică în mod corespunzător.  

 
Autor: deputat Ion Neagu. 
 
 

    Pentru rigoarea 
textului. 

Camera 
Deputaţilor. 

33 Art. 75. – (1) Prezenta lege intră 
în vigoare  la 1 ianuarie 2005.   

 
 
 
 
 
 

Art. 75. – (1) Prezenta lege intră 
în vigoare  la 1 ianuarie 2005, cu 
excepţia prevederilor art.43 alin.(3), 
art.67 alin.(3), art.69 alin.(4) şi art.77 
care intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României. 

(2) Normele metodologice 
pentru aplicarea prevederilor art.43 
alin.(3), art.67 alin.(3), art.69 alin.(4) 
şi art.77 se elaborează de către 

 
 
 
 
 
     Pentru indicarea 
instituţiei abilitată 
să elaboreze 
normele 
metodologice 
pentru aplicarea 

Camera 
Deputaţilor. 
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crt. 
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 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

 
 
 

(2) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă următoarele 
acte normative: 

a) Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 25/1997 privind 
regimul juridic al adopţiei, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, 
aprobată prin Legea nr.87/1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 

b) Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 121/2001 pentru 
suspendarea temporară a tuturor 
procedurilor referitoare la adopţiile 
internaţionale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 633 
din 9 octombrie 2001, aprobată prin 
Legea nr. 347/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 
 

Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Copilului şi Adopţie. 

    ……………………………… 
 
(3) La data intrării în vigoare a 

prezentei legi se abrogă următoarele 
acte normative: 

a) Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 25/1997 privind regimul 
juridic al adopţiei, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobată 
prin Legea nr.87/1998, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 
 

b) Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 121/2001 pentru 
suspendarea temporară a tuturor 
procedurilor referitoare la adopţiile 
internaţionale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 633 
din 9 octombrie 2001, aprobată prin 
Legea nr. 347/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 
 

prevederilor 
articolelor 
menţionate. 
 
   Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă cu privire 
la renumerotarea 
alineatelor ca 
urmare a textului 
nou introdus. 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

c) Hotărârea Guvernului nr. 
245/1997 cu privire la criteriile de 
autorizare a organismelor private care 
desfăşoară activităţi în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului prin 
adopţie, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 112 
din 5 iunie 1997;    
 

d) orice alte dispoziţii contrare 
prezentei legi. 
 
 
          (3) La data publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I,  se abrogă următoarele acte 
normative: 
 

a) Legea nr. 47/1993 cu privire 
la declararea judecătorească a 
abandonului de copii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 153 din 8 iulie 1993; 
 

b) Hotărârea Guvernului nr. 
1315/2000 privind unele măsuri 
pentru protecţia drepturilor copilului 
prin adopţie, publicată în Monitorul 

c) Hotărârea Guvernului nr. 
245/1997 cu privire la criteriile de 
autorizare a organismelor private care 
desfăşoară activităţi în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului prin 
adopţie, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 112 din 5 
iunie 1997;    
 

d) orice alte dispoziţii contrare 
prezentei legi. 
 
 
          (4) La data publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I,  se abrogă următoarele acte 
normative: 
 

a) Legea nr. 47/1993 cu privire 
la declararea judecătorească a 
abandonului de copii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 153 din 8 iulie 1993; 
 

b) Hotărârea Guvernului nr. 
1315/2000 privind unele măsuri pentru 
protecţia drepturilor copilului prin 
adopţie, publicată în Monitorul Oficial 
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Nr. 

crt. 

Articolul  (text iniţial) Text adoptat de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 

decizională 

Oficial al României, Partea I, nr. 678 
din 19 decembrie 2000.  

 

al României, Partea I, nr. 678 din 19 
decembrie 2000.  
 
 

Autor: deputat Ion Neagu. 
 

34 Art. 77. – În termen de 30 de 
zile de la data publicării prezentei legi 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Oficiul va elabora normele 
metodologice de aplicare a prezentei 
legi, care vor fi aprobate prin hotărâre 
a Guvernului. 

 

Art. 77. – În termen de 30 de 
zile de la data publicării prezentei legi 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, vor fi elaborate normele 
metodologice de aplicare a prezentei 
legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
    Autor: deputat Ion Neagu. 
 

     Pentru corelare 
cu modificările 
aduse la art.75. 

Camera 
Deputaţilor. 
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ANEXA NR.II 
AMENDAMENTE RESPINSE: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

  1. Art. 1. – Adopţia este 
operaţiunea juridică prin care se 
creează legătura de filiaţie între 
adoptator şi adoptat, precum şi 
legături de rudenie între adoptat şi 
rudele adoptatorului. 
 

     Art. 1. – Adopţia este operaţiunea 
juridică prin care se creează legătura 
firească de filiaţie între adoptator şi 
adoptat, precum şi legături de rudenie 
între adoptat şi rudele adoptatorului. 

 
 
    Autor: Grupul parlamentar PRM. 
 

      1.  Pentru 
precizia textului 
      2. Prin vot, 
comisia a respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 

Camera 
Deputaţilor. 

   2. Art. 2. – Următoarele principii 
trebuie respectate în mod obligatoriu 
în cursul procedurii adopţiei:  

a) principiul interesului 
superior al copilului;  
 

b) principiul creşterii şi 
educării copilului într-un mediu 
familial;  
 
      c) principiul continuităţii în 
educarea copilului, ţinând seama de 
originea sa etnică, culturală şi 
lingvistică;  
................................................. 

Art. 2. – Următoarele principii 
trebuie respectate în mod obligatoriu în 
cursul procedurii adopţiei:  

a) principiul respectării 
intereselor copilului;  

 
b) principiul asigurării creşterii 

şi educării copilului într-un mediu 
familial;  

 
c) principiul asigurării 

continuităţii în educarea copilului, 
ţinând seama de originea sa etnică, 
culturală şi lingvistică; 
................................................. 
    Autor: Grupul parlamentar PRM. 

    1. Pentru precizia 
textului 
     2. Prin vot, 
comisia a respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

   3.       _____       La art. 2, după litera e), se 
introduce litera f), cu următorul 
cuprins: 
 
    f) principiul subsidiarităţii 

adopţiei internaţionale, ca măsură 
alternativă pentru a asigura 
îngrijirea copilului, în cazul în care 
acesta nu poate fi încredinţat spre 
plasament în familia lărgită ori 
substitutivă sau spre adopţie, ori nu 
poate fi îngrijit, în mod 
corespunzător în România. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Autor: deputat Emil Boc. 
 
 

      1. În vederea 
respectării tratatelor 
internaţionale în 
materie ratificate de 
România, respectiv 
Convenţia de la 
Haga, ratificată prin 
Legea nr. 84/1994, 
şi Convenţia ONU 
cu privire la 
Drepturile copilului, 
ratificată prin Legea 
nr. 18/1990 care 
prevăd, în mod 
expres acest 
principiu al 
subsidiarităţii în 
cazul adopţiilor 
internaţionale. 
     2. Prin vot, 
amendamentul a 
fost respins, 
considerându-se 
textul iniţial 
acoperitor. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

 4. Art. 5. – (1) Adopţia se  
încheie numai dacă aceasta este în 
interesul superior al copilului.  

 
....................................... 
 
(3) Persoana majoră poate fi 

adoptată numai dacă adoptatorul sau 
familia adoptatoare a crescut-o în 
timpul minorităţii sale. 
 

Art. 5. – (1) Adopţia se  încheie 
numai dacă aceasta este în interesul 
copilului.  

 
........................................ 
 
(3) Persoana majoră poate fi 

adoptată numai dacă adoptatorul sau 
familia adoptatoare a găzduit-o şi i-a 
asigurat cele necesare traiului şi 
educaţiei în timpul minorităţii sale. 
 
 
 
     Autor: Grupul parlamentar PRM. 
 
 

      1.  Pentru 
precizia textului. 
 
      2. Prin vot, 
comisia a respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 

Camera 
Deputaţilor. 

  5. Art. 6. – ......................... 
 
(2) Încredinţarea separată a 

fraţilor în vederea adopţiei, precum şi 
adopţia acestora de către persoane sau 
familii diferite se poate face numai 
dacă acest lucru este în interesul lor 
superior. 
 

       Art. 6 – ............................... 
 

(2) Încredinţarea separată a 
fraţilor în vederea adopţiei, precum şi 
adopţia acestora de către persoane sau 
familii diferite se poate face numai 
dacă acest lucru este în interesul lor. 
 
    Autor: Grupul parlamentar PRM. 

      1.  Pentru 
precizia textului. 
 
       2. Prin vot, 
comisia a respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 
 
 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

  6. Art. 7. – ......................... 
 

(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), poate fi 
încuviinţată, după caz, adopţia 
simultană sau adopţii succesive, 
atunci când adoptatorii sunt soţ şi 
soţie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (3) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1) şi (2), poate fi 
încuviinţată o nouă adopţie atunci 
când: 
 
 a) adoptatorul sau soţii 
adoptatori au decedat; în acest caz, 
adopţia anterioară se consideră 
desfăcută pe data rămânerii 
irevocabile a hotărârii 

     Art. 7 – .................................... 
 

(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), poate fi 
încuviinţată, după caz, adopţia 
simultană sau adopţii succesive, 
dacă:  

 
 

     a) adoptatorul sau soţii adoptatori 
au decedat; în acest caz, adopţia 
anterioară se consideră desfăcută pe 
data rămânerii irevocabile a 
hotărârii judecătoreşti de 
încuviinţare a noii adopţii; 
      b) adopţia anterioară a încetat 
din orice alt motiv. 
 
 
      (3) - Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     1. Pentru o mai 
bună structurare a 
textului. 
     2. Prin vot, 
comisia a respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 
 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

judecătoreşti de încuviinţare a noii 
adopţii; 
 
 b) adopţia anterioară a 
încetat din orice alt motiv. 
 

 
 
 
 
 
    Autor: Grupul parlamentar PRM. 
 
 

  7. Art. 8. – ......................... 
 
(3) Persoanele cu boli psihice 

şi handicap mintal  nu pot adopta. 
 

 

      Art. 8 – ................................ 
(3) Persoanele care suferă de 

afecţiuni psihice nu pot fi adoptatori.
 
 

 
 

    Autor: Grupul parlamentar PRM. 
 

   1.  Pentru precizia 
textului 
     2. Prin vot, 
comisia a respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 

Camera 
Deputaţilor. 
 
 
 
 
 

  8. Art. 9. – ........................ 
 
(2) Pentru motive temeinice, 

instanţa judecătorească poate 
încuviinţa adopţia chiar dacă 
diferenţa de vârstă dintre adoptat şi 
adoptatori este mai mică de 18 ani, 
dar în nici o situaţie, mai puţin   de 
15 ani. 
 

      Art. 9 – .................................... 
 

(2) Pentru motive temeinice, 
instanţa judecătorească poate încuviinţa 
adopţia chiar dacă diferenţa de vârstă 
dintre adoptat şi adoptatori este mai 
mică de 18 ani, dar nu mai puţin de 
15 ani. 
 

Autor: Grupul parlamentar PRM. 
 

      1. Pentru 
corectitudine 
gramaticală 
      2. Prin vot, 
comisia a respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

 9. Art. 10. – (1) Adoptatorul sau 
familia adoptatoare trebuie să 
îndeplinească garanţiile morale şi 
condiţiile materiale necesare 
dezvoltării depline şi armonioase a 
personalităţii copilului.  

 
(2) Îndeplinirea garanţiilor şi 

condiţiilor prevăzute la alin. (1) se 
atestă de către autorităţile 
competente, potrivit prevederilor 
prezentei legi. 

Art. 10. – (1) Adoptatorul sau 
familia adoptatoare trebuie să asigure 
condiţiile materiale şi garanţiile 
morale necesare dezvoltării depline şi 
armonioase a personalităţii copilului.  

 
 
(2) Asigurarea condiţiilor 

materiale şi a garanţiilor morale 
prevăzute de alin. (1) se atestă de către 
autorităţile competente, potrivit 
prevederilor prezentei legi. 
 
    Autor: Grupul parlamentar PRM. 
 

        1. Pentru 
corectitudine 
gramaticală. 
        2. Prin vot, 
comisia a respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 
 

Camera 
Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10. Art. 11. – (1) Persoanele 
chemate să consimtă la adopţie 
sunt următoarele: 

 
   .............................................. 

(2) Nu este valabil 
consimţământul dat în 
considerarea promisiunii sau 
efectuării unei contraprestaţii, 
indiferent de natura acesteia, fie ea 
anterioară sau ulterioară. 
 

Art. 11. – (1) Persoanele care 
trebuie să-şi dea consimţământul 
expres cu privire la adopţie sunt, 
după caz, următoarele: 

...................................... 
     (2) Consimţământul dat în 
schimbul promisiunii sau efectuării 
unei contraprestaţii, indiferent de 
natura acesteia, este nul. 
 
 
    Autor: Grupul parlamentar PRM. 
 

    1. Pentru precizia 
exprimării şi 
claritatea textului. 
    2. Prin vot, 
comisia a respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul  
astfel cum a fost 
modificat de 
comisie. 
 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

 11.     Art. 12. –................................ 
 
 (2) Părintele sau părinţii 
decăzuţi din drepturile părinteşti 
sau cărora li s-a aplicat pedeapsa 
interzicerii drepturilor părinteşti 
păstrează dreptul de a consimţi la 
adopţia copilului. Consimţământul 
reprezentantului legal este 
obligatoriu. 

................................................... 

    Art. 12 – ................................. 
 
    (2) – Se elimină. 
 
 
 
 
 
    Autor: Grupul parlamentar PRM. 
 

    1. Se impune 
eliminarea acestui 
alineat întrucât este 
contrar art. 11, alin. 
(1),  lit. b). 
     2. Prin vot, 
comisia a respins 
amendamentul, 
considerând  că este 
necesară menţinerea 
textului iniţial. 

Camera 
Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 

  12. 
       Art. 13. – În mod excepţional, 
instanţa judecătorească poate trece 
peste refuzul părinţilor fireşti sau, 
după caz, al tutorelui, de a consimţi la 
adopţia copilului, dacă se dovedeşte, 
cu orice mijloc de probă, că aceştia 
refuza în mod abuziv să îşi dea 
consimţământul la adopţie şi instanţa 
apreciază că adopţia este în interesul 
superior al copilului, ţinând seama şi 
de opinia acestuia dată în condiţiile 
art.11 lit.c), cu motivarea expresă a 
hotărârii în această privinţă.      
 

      Art. 13. – În mod excepţional, 
instanţa judecătorească poate trece 
peste refuzul părinţilor fireşti sau, după 
caz, al tutorelui, de a consimţi la 
adopţia copilului, dacă se dovedeşte, 
prin orice mijloc de probă, că aceştia 
refuză în mod abuziv să îşi dea 
consimţământul la adopţie şi instanţa 
apreciază că adopţia este în interesul al 
copilului, ţinând seama şi de opinia 
acestuia, potrivit art. 11 lit.c), cu 
motivarea expresă a hotărârii în această 
privinţă.  În acest caz, instanţa 
trebuie să-şi motiveze hotărârea.    
 
    Autor: Grupul parlamentar PRM. 

 
    1. Pentru precizia 
exprimării şi 
claritatea textului. 
    2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
modificat de 
comisie. 
 

Camera 
Deputaţilor. 
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crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

 13. Art. 14. – Părinţii fireşti ai 
copilului sau, după caz, tutorele 
acestuia trebuie să consimtă la 
adopţie în mod liber, necondiţionat, şi 
numai după ce au fost informaţi în 
mod corespunzător asupra 
consecinţelor adopţiei, în special 
asupra încetării legăturilor de rudenie 
ale copilului. Direcţia în a cărei raza 
teritorială locuiesc părinţii fireşti 
sau, după caz, tutorele este obligată 
să asigure consilierea şi informarea 
acestora înaintea exprimării de 
către aceştia a consimţământului la 
adopţie şi să întocmească un raport 
în acest sens.  
 

Art. 14. – Părinţii fireşti ai 
copilului sau, după caz, tutorele 
acestuia trebuie să consimtă la adopţie 
în mod liber, necondiţionat, şi numai 
după ce au fost informaţi asupra 
consecinţelor adopţiei, în special 
asupra încetării legăturilor de rudenie 
cu adoptatul. Direcţia în a cărei rază 
teritorială îşi au domiciliul părinţii 
fireşti sau tutorele este obligată să le 
asigure informarea şi consilierea  
înaintea acordării consimţământului 
la adopţie şi să întocmească un 
raport. 
 
 
 
   Autor: Grupul parlamentar PRM. 
 
 

     1. Pentru 
precizia exprimării 
şi claritatea textului. 
     2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 
 

Camera 
Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14. Art. 15. – (1) Consimţământul 
părinţilor fireşti sau, după caz,  al 
tutorelui, se dă în faţa  instanţei 
judecătoreşti odată cu soluţionarea 
cererii de deschidere a procedurii 
adopţiei.  
................................................ 
 

Art. 15. – (1) Consimţământul 
părinţilor fireşti sau, după caz,  al 
tutorelui, se dă în faţa  instanţei 
judecătoreşti cu ocazia soluţionării 
cererii de deschidere a procedurii 
adopţiei.  

....................................... 
 

      1. Pentru 
precizia exprimării 
şi claritatea textului. 
        
 
      2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

 (3) Odată cu solicitarea 
consimţământului prevăzut la alin. 
(1), instanţa  solicită Direcţiei 
raportul care confirmă îndeplinirea 
obligaţiei prevăzute la art. 14.   
 

     (3) După consimţământul prevăzut 
la alin. (1), sau alin. (2), instanţa  
solicită Direcţiei raportul cu privire la 
îndeplinirea obligaţiei prevăzute    la 
art. 14.   
 
    Autor: Grupul parlamentar PRM. 
 

considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 15. Art. 16. – ......................  
(2) Părintele firesc sau, după 

caz, tutorele poate revoca 
consimţământul în termen de 30 de 
zile de la data exprimării lui în 
condiţiile legii. 
 

Art. 16. – ......................  
(2) Consimţământul la adopţie, 

dat în condiţiile art. 15, alin. (1) sau 
(2), poate fi revocat printr-un act 
notarial autentic, în termen de 30 de 
zile de la data exprimării lui. 
 
 
    Autor: Grupul parlamentar PRM. 

    1. Pentru precizia 
exprimării şi 
claritatea textului. 
     2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 

Camera 
Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  16. Art. 17. – (1) 
Consimţământul la adopţie al 
copilului care a împlinit vârsta de 
10 ani se da  în faţa instanţei 
judecătoreşti, în faza încuviinţării 
adopţiei. 

 
 
........................................ 

Art. 17. – (1)  Pentru adopţia 
copilului care a împlinit vârsta de 10 
ani, părinţii fireşti sau tutorele, după 
caz, îşi dau consimţământul în faţa 
instanţei judecătoreşti, în faza 
soluţionării cererii de deschidere a 
procedurii adopţiei. 

 
    Autor: Grupul parlamentar PRM. 
 

    1. Pentru precizia 
exprimării şi 
claritatea textului. 
    2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 

Camera 
Deputaţilor. 
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  17.      --------------------       Se introduce un alineat nou, după 
alin (2) al art. 17, cu următorul cuprins: 
 
     Art. 17 (2)1 : „Este obligatorie 

citarea părinţilor, a rudelor copilului 
până la gradul IV inclusiv, dacă sunt 
cunoscute, precum şi a 
reprezentanţilor Direcţiei în a cărei 
rază teritorială domiciliază copilul.” 
 
 
 
   Autor: deputat Mona Muscă. 
 
 

     1. Pentru 
consemnarea 
opiniilor tuturor 
factorilor implicaţi 
în dezvoltarea 
ulterioară a 
copilului. 
     2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerându-se 
îndestulător textul 
iniţial. 

Camera 
Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18. Art. 19. – (1) Evaluarea 
garanţiilor morale şi a condiţiilor 
materiale ale adoptatorului sau 
familiei adoptatoare se face, pe baza 
solicitării acestora, de către Direcţia 
de la domiciliul acestora şi trebuie să 
aibă în vedere: 
.................................................. 
 

Art. 19. – (1) Evaluarea 
garanţiilor morale şi a condiţiilor 
materiale ale adoptatorului sau familiei 
adoptatoare se face, pe baza solicitării 
acestora, de către Direcţia de la 
domiciliul sau reşedinţa lor şi trebuie 
să aibă în vedere: 
.................................................. 
 
 
    Autor: Grupul parlamentar al PRM. 
 
 

     1. Pentru 
precizia exprimării 
şi claritatea textului. 
     
 2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 

Camera 
Deputaţilor. 
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 19.       Art. 22. – (1) Pe baza planului 
individualizat de protecţie, astfel 
cum este acesta reglementat de 
Legea privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, 
Direcţia în a cărei rază teritorială se 
află domiciliul copilului efectuează 
demersuri pentru reintegrarea 
copilului în familie sau, după caz, 
pentru plasamentul copilului în 
familia extinsă sau substitutivă. 

....................................... 

     Art. 22. – (1) Direcţia în a cărei 
rază teritorială se află domiciliul 
copilului efectuează demersuri 
pentru reintegrarea copilului în 
familie sau, după caz, pentru 
plasamentul copilului în familia 
extinsă sau substitutivă. 
 
 
 
 

....................................... 
 

     Autor: Grupul parlamentar al PRM.
 

     1. Pentru mai 
buna structurare a 
textului. 
     2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial 

Camera 
Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20. Art. 23. – (1) Încuviinţarea 
deschiderii procedurii adopţiei 
interne se  face numai dacă: 

........................................ 
(2)  Direcţia face dovada 

efectuării corespunzătoare a 
demersurilor prevăzute la art.22 
alin.(1) si (2). În situaţia copilului 
pentru care s-a instituit tutela, 
încuviinţarea deschiderii procedurii 
adopţiei interne se face la solicitarea 
Direcţiei în a cărei rază teritorială 
domiciliază copilul, numai dacă 

Art. 23. – (1) Instanţa 
judecătorească va încuviinţa 
deschiderea adopţiei interne dacă: 
................................................. 

(2)  Direcţia este obligată să 
facă dovada îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la art.22 alin.(1) si (2). În 
situaţia copilului pentru care s-a 
instituit tutela, încuviinţarea deschiderii 
procedurii adopţiei interne se face la 
solicitarea Direcţiei în a cărei rază 
teritorială domiciliază copilul, numai 
dacă instanţa constată îndeplinirea 

    1. Pentru mai 
buna structurare a 
textului. 
     
2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 

Camera 
Deputaţilor. 
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instanţa constată îndeplinirea 
condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) 
şi apreciază că deschiderea procedurii 
adopţiei interne este în interesul 
superior al copilului. 

 
 (3) Hotărârea judecătorească 
irevocabilă prin care instanţa admite 
cererea Direcţiei  produce 
următoarele efecte: 
      a) drepturile şi obligaţiile 
părinteşti ale părinţilor fireşti sau, 
după caz,  cele exercitate de persoane 
fizice sau juridice se suspendă; 
     b) drepturile şi obligaţiile  
părinteşti sunt exercitate de către 
consiliul judeţean sau, după caz, 
consiliul local al sectorului 
municipiului Bucureşti în a cărui rază 
teritorială domiciliază copilul. 

........................................ 

condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) şi 
apreciază că deschiderea procedurii 
adopţiei interne este în interesul 
superior al copilului. 

 
 

          (3) Hotărârea judecătorească  
prin care instanţa admite sau respinge 
cererea Direcţiei este supusă căilor de 
atac, în condiţiile legii.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
      (4)   Hotărârea judecătorească 
irevocabilă prin care instanţa admite 
cererea Direcţiei produce 
următoarele efecte:  
 
     a) suspendă exercitarea 
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti 
ale părinţilor fireşti  ale persoanelor 
fizice sau juridice; 
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Camera 
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     b) drepturile şi obligaţiile 
părinteşti sunt exercitate de către 
consiliul judeţean sau, după caz, 
consiliul local al sectorului 
municipiului Bucureşti în a cărui 
rază teritorială domiciliază copilul. 
 
 
 
     Autor: Grupul parlamentar al PRM.
 
 
 

 
 

  21. ______________ La art. 23 alin. (5), după litera b) 
se introduce litera c), cu următorul 
cuprins:  

 
 c) aprobarea iniţierii 

procedurii adopţiei internaţionale. 
 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Emil Boc. 
 

     1. Pentru a se 
elimina astfel o 
contradicţie între 
diferitele capitole 
din prezentul 
proiect de lege. 
      2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerându-se că 
nu este necesară 
introducerea acestui 
alineat. 

Camera 
Deputaţilor. 



 39

Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

22. Art. 25. – (1) Adopţia nu  
poate fi încuviinţată de către 
instanţa judecătorească  decât după 
ce copilul a fost încredinţat pentru o 
perioadă de 90 de zile  persoanei sau 
familiei care doreşte să-l adopte, 
astfel încât instanţa să poată aprecia, 
în mod raţional, asupra relaţiilor de 
familie care s-ar stabili dacă adopţia 
ar fi încuviinţată. 

................................. 

Art. 25. – (1) Instanţa 
judecătorească va încuviinţa adopţia 
numai după ce copilul a fost 
încredinţat pentru o perioadă de 90 de 
zile  persoanei sau familiei care doreşte 
să-l adopte, astfel încât instanţa să 
poată aprecia, în mod obiectiv, asupra 
relaţiilor de familie care s-ar stabili 
dacă adopţia ar fi încuviinţată. 

 
.......................................... 
 
 Autor:Grupul parlamentar al PRM. 
 

    1. Pentru precizia 
exprimării şi 
claritatea textului. 
     2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial 

Camera 
Deputaţilor. 

23. Art. 27. - ................... 
 
(2) Determinarea 

compatibilităţii se realizează luând în 
considerare şi acordând importanţa 
cuvenită nevoilor copilului, dorinţelor 
şi opiniilor exprimate de acesta. 
Interesul superior al copilului trebuie 
luat în considerare cu prioritate.  

................................... 

Art. 27. - ................... 
 
(2) Determinarea compatibilităţii 

se realizează luând în considerare şi 
acordând importanţa cuvenită nevoilor 
copilului, dorinţelor şi opiniilor 
exprimate de acesta. Interesul copilului 
trebuie luat în considerare cu prioritate. 
................................... 
  
 
     Autor:Grupul parlamentar al PRM. 
 
 

     1. Pentru 
precizia exprimării 
şi claritatea textului. 
     2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
astfel cum a fost 
modificat de 
comisie. 

Camera 
Deputaţilor. 
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24. Art. 29. - (1)........... 
 

c) pentru adopţia 
copilului pentru care a fost deschisă 
procedura adopţiei interne şi acesta 
a fost plasat la adoptator sau la 
familia adoptatoare, iar măsura 
plasamentului durează de cel puţin 
90 de zile; 
................................................ 
 

  
 
       c) - Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Autor: Grupul parlamentar al PRM.
 
 

    1. Textul nu mai 
este necesar. 
    2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând textul 
iniţial ca fiind 
justificat. 

Camera 
Deputaţilor. 

25.      Art. 37. – (1) Instanţa 
judecătorească va admite cererea de 
încuviinţare a adopţiei numai dacă, pe 
baza probelor administrate, şi-a 
format convingerea că adopţia este în 
interesul superior al copilului.  

...................................... 

     Art. 37. – (1) Instanţa 
judecătorească va admite cererea de 
încuviinţare a adopţiei numai dacă, pe 
baza probelor administrate, şi-a format 
convingerea că adopţia este în interesul 
copilului.  
...................................... 
 
     Autor: Grupul parlamentar al PRM. 
 

    1. Pentru precizia 
exprimării şi 
claritatea textului. 
    2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
astfel cum a fost 
modificat de 
comisie. 

Camera 
Deputaţilor. 
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26. Art. 39. -  Adopţia 
internaţională a copilului care are 
domiciliul în România poate fi 
încuviinţată numai în situaţia în care 
adoptatorul sau unul dintre soţii 
familiei adoptatoare care domiciliază 
în străinătate este bunicul copilului 
pentru care a fost încuviinţată 
deschiderea procedurii adopţiei 
interne.  

 

 Art. 39. -  Adopţia 
internaţională a copilului care are 
domiciliul în România poate fi 
încuviinţată numai în situaţia în care 
adoptatorul sau unul dintre soţii 
familiei adoptatoare care domiciliază în 
străinătate este bunicul, bunica, 
unchiul sau mătuşa copilului pentru 
care a fost încuviinţată deschiderea 
procedurii adopţiei interne.  
 
 
 
      Autor: deputat Mona Muscă. 
 
 

     1. Întrucât 
bunicul, bunica, 
unchiul şi mătuşa 
copilului reprezintă 
legături de sânge cu 
gradul cel mai 
apropiat de rudenie, 
după părinţi. 
 
     2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial 

Camera 
Deputaţilor. 

27. Art. 39.-  Adopţia 
internaţională a copilului care are 
domiciliul în România poate fi 
încuviinţată numai în situaţia în care 
adoptatorul sau unul dintre soţii 
familiei adoptatoare care 
domiciliază în străinătate este 
bunicul copilului pentru care a fost 
încuviinţată deschiderea procedurii 
adopţiei interne.  

 

Art.39.- Adopţia internaţională a 
copilului care are domiciliul în 
România poate fi încuviinţată numai 
dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:  

 
    a) măsurile luate pentru plasarea 
copilului într-o familie extinsă sau 
substitutivă, în funcţie de caz, pentru 
efectuarea adopţiei interne, au eşuat;  

      1. În vederea 
asigurării unui viitor 
stabil şi sigur 
copilului şi pentru a 
preveni actele de 
abuz în procesul 
adopţiei 
internaţionale, din 
partea adoptatorilor 
sau a persoanelor 
interpuse.  
 

Camera 
Deputaţilor 
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    b) îngrijirea copilului nu poate fi 
asigurată în mod satisfăcător de către 
serviciile de protecţie a copilului, 
publice sau private.  

 

     
    Autor: deputat Emil Boc. 

      2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
astfel cum a fost 
modificat de 
comisie. 

28. ---------- După alineatul (2) al art.40 se 
introduce un alineat nou, alin.(3), cu 
următorul conţinut: 

 
    (3) - Pentru copilul aflat într-un 
centru de îngrijire sau altă unitate 
care funcţionează potrivit legii, 
adopţia internaţională poate fi 
înfăptuită doar dacă este imposibilă 
luarea, într-un termen rezonabil, a 
oricărei măsuri de protecţie care 
asigură îngrijirea corespunzătoare a 
copilului de către familia sa 
naturală.  
 
        Autor: deputat Mona Muscă. 
  

      1. În vederea 
realizării interesului 
superior al copilului 
şi al respectării 
principiului creşterii 
copilului într-un 
mediu familial.  
      2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând că 
textul art.40 este 
acoperitor. 

Camera 
Deputaţilor. 
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29. ------------------       După art.40 se introduce un articol 
nou, art.401, 
cu următorul cuprins:  
 
   Art.401   - (1) În funcţie de situaţia 
specifică a fiecărui copil se va 
urmări: 
 
   a) reintegrarea copilului în familia 
firească prin: sprijinirea părinţilor 
în vederea asigurării condiţiilor 
necesare creşterii copilului;  
 
   b) încredinţarea în vederea 
adopţiei internaţionale, în condiţiile 
prevăzute de art.39. 
 
   (2) Programul individual pentru 
fiecare copil va cuprinde măsuri 
concrete, precum şi termene pentru 
fiecare etapă având în vedere, cu 
prioritate, dreptul copilului de a fi 
crescut în propria familie. 
 
   (3) Dacă părinţii copilului sau o 
rudă a acestuia sunt cunoscuţi  se va 
urmării în primul rând, reintegrarea 
copilului în familia firească, în 

      1. Pentru 
realizarea 
interesului superior 
al copilului şi al 
respectării 
principiului creşterii 
copilului într-un 
mediu familial. 
      2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând că 
textul art.40 este 
acoperitor. 

Camera 
Deputaţilor. 
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cadrul unui program care se va 
desfăşura pe o perioadă de cel puţin 
6 luni.  
 
       Autor: deputat Mona Muscă.  
 
 

30.. Art. 45. – (1) ............. 
 
a) un raport întocmit de 

autorităţile competente din statul 
primitor, cuprinzând informaţii cu 
privire la identitatea persoanelor care 
doresc să adopte, capacitatea şi 
aptitudinea lor de a adopta, situaţia 
lor personală, familială, materială şi 
medicală, mediul social, motivele 
care îi determină să adopte un copil 
din România, precum şi cu privire la 
copiii pe care ar putea să-i primească 
spre adopţie; concluziile raportului 
vor fi susţinute prin documentele 
eliberate de autorităţile competente 
din statul primitor; 
 

............................... 
 
 

Art. 45. – (1) ............. 
 

    a) un raport întocmit de autorităţile 
competente din statul primitor, 
cuprinzând informaţii cu privire la 
identitatea persoanelor care doresc să 
adopte, capacitatea şi aptitudinea lor de 
a adopta, situaţia lor personală, 
familială, materială şi medicală, mediul 
social, raportul evaluării psihologice, 
motivele care îi determină să adopte un 
copil din România, precum şi cu privire 
la copiii pe care ar putea să-i primească 
spre adopţie; concluziile raportului vor 
fi susţinute prin documentele eliberate 
de autorităţile competente din statul 
primitor; 

 
............................... 

     Autor: deputat Mona Muscă. 
 

       1. Pentru a se 
avea în vedere, pe 
lângă evaluarea 
materială şi socială 
a adoptatorului, şi 
pe cea psihologică, 
ce poate influenţa 
dezvoltarea 
ulterioară a 
copilului. 
    2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 
 

Camera 
Deputaţilor. 
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31. ------------------ 
 

    După art.47 se introduce un articol 
nou, art.471, cu următorul cuprins:  
 
     Art.471 - În cazul în care viitorii 
părinţi adoptivi au 
domiciliul/reşedinţa pe teritoriul 
unui stat care nu este parte la 
Convenţia de la Haga asupra 
protecţiei copiilor şi cooperării în 
materia adopţiilor internaţionale, 
încheiată la 29mai 1993, ratificată 
prin Legea nr.84/1994, încredinţarea 
copilului în vederea adopţiei 
internaţionale poate fi dispusă numai 
dacă există un acord de cooperare 
între Comitetul Român pentru 
Adopţii şi autoritatea centrală 
competentă a statului străin din care 
să rezulte că sunt asigurate garanţiile 
prevăzute de art.17-21 din această 
Convenţie.  
 
       Autor: deputat Mona Muscă. 

      1.Pentru a putea 
fi acoperite şi 
cazurile în care 
adoptatorul 
locuieşte într-un stat 
ce nu este parte a 
Convenţiei de la 
Haga.  
       2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
întrucât textul 
prevăzut la art.43, 
astfel cum a fost 
adoptat de comisie 
este acoperitor.  
 

Camera 
Deputaţilor. 
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32. Art. 56. – (1) Adopţia este 
nulă, dacă a fost încheiată în alt scop 
decât acela al ocrotirii interesului 
superior al copilului sau cu 
încălcarea oricăror condiţii de fond 
sau de formă prevăzute de lege.  

...................................... 

Art. 56. – (1) Adopţia este nulă, 
dacă a fost încheiată în alt scop decât 
acela al ocrotirii interesului copilului 
sau cu încălcarea oricăror condiţii de 
fond sau de formă prevăzute de lege.  
 
...................................... 
 
      Autor:Grupul parlamentar al PRM.
 

       1. Pentru 
precizia exprimării 
şi claritatea textului. 
       2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial 

Camera 
Deputaţilor. 

33. Art. 72. – (1) Cererile pentru 
încuviinţarea adopţiei aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti la data 
intrării în vigoare a prezentei legi 
se soluţionează potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare la data 
introducerii cererii. 

 
(2) Persoanele şi familiile 

care, la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, aveau copii 
încredinţaţi în vederea adopţiei, 
vor putea introduce cereri pentru 
încuviinţarea adopţiei, care vor fi 
soluţionate potrivit dispoziţiilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/1997, aprobată 
prin Legea nr.87/1998, cu 

Art. 72. – (1) Cererile pentru 
încuviinţarea adopţiei aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti se 
soluţionează potrivit dispoziţiilor 
legale ale prezentei legi.  

 
 
 
(2) -  Se elimină. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1. Pentru mai 
buna structurare a 
textului. 
      2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial, în care se 
prevăd dispoziţii 
tranzitorii, necesare 
în astfel de situaţii. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

modificările şi completările 
ulterioare. 

 
(3) În toate celelalte cazuri, 

întreaga procedură a adopţiei va 
trebui să se conformeze 
dispoziţiilor prezentei legi.  

............................... 
 

 
 
 

(3) - Se elimină. 
 
 
 
     Autor:Grupul parlamentar al PRM. 
 
 

34. Art. 73. – În situaţia copiilor 
comunicaţi de către comisiile 
pentru protecţia copilului în baza 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 
privind regimul juridic al adopţiei, 
aprobată prin Legea nr. 87/1998, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi aflaţi în evidenţa 
Comitetului Român pentru Adopţii 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, dispoziţiile art.22-24 
se aplică în mod corespunzător.  

 

     Art.73 - Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autor:Grupul parlamentar al PRM. 
 
 
 

      1. Textul nu mai 
este necesar. 
      2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
astfel cum a fost 
modificat de 
comisie. 

Camera 
Deputaţilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Pentru susţinere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

35. Art. 74. - (1) În situaţia 
copiilor declaraţi judecătoreşte 
abandonaţi în temeiul prevederilor 
Legii nr. 47/1993 cu privire la 
declararea judecătorească a 
abandonului de copii, Direcţia are 
obligaţia să reevalueze 
împrejurările care au stat la baza 
stabilirii măsurilor de protecţie 
pentru aceşti copii şi să 
întocmească planul individualizat 
de protecţie. 

     Art.74 - Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Autor:Grupul parlamentar al PRM. 

      1. Textul nu mai 
este necesar. 
       2. Prin vot, s-a 
respins 
amendamentul, 
considerând 
corespunzător textul 
iniţial. 

Camera 
Deputaţilor. 

 
 


