
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor 
procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale 

 
 
În România, protecţia drepturilor copiilor, în general, şi a copiilor aflaţi în 

dificultate, în special, este prevăzută ca prioritate naţională în Programul de 
Guvernare pe perioada 2001-2004. Guvernul României şi-a asumat, ca 
responsabilitate fundamentală faţă de soarta cetăţenilor săi, elaborarea, 
reglementarea, aplicarea şi monitorizarea continuă a politicilor de protecţie, 
promovare, respectare şi exercitare a drepturilor copilului. 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 347/2002, cu modificările ulterioare, au fost 
suspendate, până la data intrării în vigoare a noilor reglementări privind regimul 
juridic al adopţiilor, toate procedurile având ca obiect adopţia copiilor română de 
către o persoană sau o familie cu cetăţenie străină ori de către o persoană sau o 
familie cu cetăţenie română şi cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate. 

Prin legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă în cauză, a fost instituită o 
procedură specială, prin care, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, în situaţii excepţionale impuse de 
interesul superior al copilului, unele cereri de încuviinţare a adopţiei internaţionale 
puteau fi transmise, spre soluţionare, instanţelor judecătoreşti competente. 

În prezent, având în vedere intervalul scurt de timp rămas până la 
promovarea noilor reglementări în domeniul adopţiilor, se consideră a fi oportună 
renunţarea la această procedură derogatorie de la moratoriul impus prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 347/2002, cu modificările ulterioare. 

Recurgerea la modalitatea de legiferare prin ordonanţă de urgenţă este 
justificată de aceleaşi raţiuni care, la momentul respectiv, au stat la baza promovării 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001, respectiv de interesul superior al 
copilului, precum şi de considerente ce vizează integrarea României în structurile 
europene şi euro-atlantice. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea 
unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru 
suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale. 


		2004-05-18T09:42:58+0300
	Marian Botocan
	I attest to the accuracy and integrity of this document




