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Nr. 127/16.09.2021
Către,
Camera Deputaţilor, Doamnei Deputat Oana Silvia Ţoiu,
Preşedinte, Comisia pentru Muncă, Familie şi Protecţie socială
Stimată Doamnă Deputat,
Asociația Catharsis Brașov, persoană juridică română de drept privat și utilitate
publică, acreditată în condițiile legii pentru a organiza și desfășura activități în
domeniul adopției interne, vă adresăm rugămintea de a analiza propunerea noastră
privind abrogarea Legii adopției în vigoare, Legea nr. 273/2004, având în vedere
următoarele considerente :
1. De la data intrării în vigoare, 01 ianuarie 2005, până în prezent, Legea nr. 273/2004
privind procedura adopției îngreunează adopţia internă şi face imposibilă adopţia
internaţională. Dovadă, creşterea halucinantă a numărului de copii instituţionalizaţi, de la
44.000 în 2004, la 70.000 în 2010 şi numărul mic al copiilor adoptaţi în aceeaşi
perioadă, respectiv, 5.875 pe procedura adopţiei interne şi zero, pe procedura adopţiei
internaţionale.
Creşterea numărului de copii abandonaţi/instituţionalizaţi, reducerea considerabilă a numărului de
copii adoptaţi, renunţarea unor familiile atestate la adopţie din cauza aşteptării prelungite şi drama
tinerilor dezinstituţionalizaţi după împlinirea vârstei de 18 ani, ne-au determinat să lansăm, de Ziua
Copilului, 1 Iunie 2010, campania “Vrem o Românie fără orfani”. Scopul campaniei,
îmbunătăţirea Legii adopţiei.
Ni s-au alăturat, în acest demers, alte peste 30 de ONG-uri româneşti şi 15 străine (înfiinţate de
români din diaspora, Italia şi Suedia), sute de tineri dezinstituţionalizaţi (din Braşov, Alba Iulia,
Bacău, Bucureşti, Constanţa, Covasna, Mureş, Satu Mare), câteva sute de tineri adoptaţi
internaţional, DGASPC-urile Braşov, Alba Iulia, Covasna, Harghita, Mureş, Sector 1 Bucureşti,
asistenţi maternali, jurnalişti şi parlamentari: un senator braşovean PNL, un deputat braşovean PSD,
un senator bucureştean USR şi un deputat de Bacău USR. Împreună am reuşit să determinăm
modificarea Legii adopţiei de patru ori până în prezent. Dar, modificările aduse la cea de a patra
modificare, noiembrie 2020, nu răspund nici măcar celor 4.850 de copii declaraţi adoptabili în
present, majoritatea cu profil greu adoptabili din cauza vârstei, etniei, stării de sănătate.
În condiţiile în care sunt atestate doar 3.172 de familii pentru procedura adopţiei interne, este clar
că şansele acestor copii la o familie proprie şi stabilă sunt spre zero.

1

ASOCIAŢIA

92

CENTRU DE SERVICII PSIHO-SOCIALE
CIF 9176176

2.

Braşov, România
Str. Toamnei, nr. 16
Tel. +40-268-324.888
Fax. +40-268-324.888
www.catharsis.org.ro
office.catharsis@yahoo.com

Conform unui studiu realizat de senatorul Vlad Alexandrescu, în 17
centre de plasament din cinci județe (Brașov, Bacău, Sibiu, Prahova,
Vrancea) şi din cele şase sectoare ale municipiului București):
”În ultimii 10 ani, din sistemul de stat au ieșit 33.000 de copii. 3.300 dintre
aceștia au reușit să-şi întemeieze o familie sau să își construiască o carieră.
7% dintre ei au murit. Aproape un sfert au plecat în străinătate să-şi caute
drumul în viaţă, dar, dintre aceștia destul de mulți au murit, iar alții sunt
infractori sau prostituate”.
Trist, regretabil şi revoltător. Toate acestea, datorită faptului că Legiuitorul
român a sfidat Convenţia asupra protecţiei copilului şi cooperării în materia
adopţiei internaţionale încheiată la Haga la data de 29 mai 1993, la doar 10
ani după ce a fost ratificată de Parlamentul României prin Lege nr. 84/1994.
S-au întâmplat toate acestea şi pentru faptul că legiuitorul român a sfidat
Art. 5 din Convenţia europeană în materia adopţiei de copii încheiată la
Strasbourg la data de 24 aprilie 1967, revizuită 2008, şi ratificată de
Parlamentul României prin Legea nr.138 /2011.
Nerespectarea, sfidarea şi încălcarea celor doua Convenţii internaţionale, la
care România este Stat Parte, se regăseşte în drama celor 33.000 de copii din
studiul de mai sus. Drama acestor tineri nu trebuie să se mai repete şi altor
generaţii!
Faptul, că toţi copiii abandonați în maternitate sunt preluați de Asistenţii
Maternali Profesionişti (AMP), prin intermediul DGASPC-urilor, imediat
după abandon, este foarte bine. Dar, faptul că sunt mutați de la un asistent
maternal la altul, până la împlinirea vârstei de 7 ani este mai mult decât
absurd. În loc să fie dați în adopție națională după primele şase săptămâni de
la abandon, aşa cum prevede Convenţia de la Strasbourg (Art. 5), copiii sunt
supuşi unor abuzuri emoţionale greu de imaginat, cu consecinţe dezastruoase,
atât pentru copii, cât şi pentru bugetul statului.
Statul român cheltuieşte enorm pentru cei 11. 680 de AMP, angajaţi ai
Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în prezent,
cărora li s-au încredinţat 17.873 de copii. În loc să transfere responsabilitatea
îngrijirii, creşterii şi educării copiilor de mici, către familiile atestate ca fiind
apte să adopte un copil, statul preferă să-i menţină în familii sociale timp de 7
ani, ca apoi, după împlinirea vârstei de 7 ani, să-i transfere în centre
rezidenţiale. Ceea ce înseamnă alte cheltuieli cu personalul angajat din
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centre (12.535), pentru întreţinerea centrelor (17.096), pentru distrugerea
miilor de copii şi adolescenţi rezidenţi în centre la această oră. O mare parte,
cu boli incurabile.
3. Prin mutarea copiilor, abuzivă şi ilegală, din familiile de AMP, în centre
rezidenţiale, copiii sunt supuşi unor abuzuri emoţionale greu de imaginat.
Întreruperea legăturilor de ataşament, dezvoltate în timp între copil şi
membrii familiei de AMP, provoacă copilului cele mai puternice traume
psihice, care determină regres în plan emoţional şi intelectual. Scoaterea
copiilor din mediul familial, oferit de familiile de AMP timp de 7 ani, sau
din familiile de plasament, pentru a fi mutaţi în centre, provoacă frică, teamă,
ură faţă de angajaţii Direcţiei, suferinţă, frustrare, traume psihice care, chiar
şi tratate duc spre depresii. 8.000 de copii erau astfel diagnosticaţi cu doi ani
în urmă. Ruperea copilului de mediul familial înseamnă de fapt abandonul
propriu-zis. Pentru cei 17.096 de copii/adolescenţi, rezidenţi în prezent în
centre de plasament sau de tip familial, şansa la o familie de adopţie a fost
spulberată definitiv de actuala Lege a adopţiei.
4. La nivelul Organizației noastre există documente originale (cereri, declaraţii,
scrisori trimise de tineri din spitale şi penitenciare, corespondenţă cu
ANDPDCA, Ministerul Muncii, petiţii, proiecte şi amendamente propuse la
legea adopţiei), care confirmă atât dezastrul provocat de Legea adopției în
viața multora dintre copiii instituționalizați, cât şi efortul nostru pentru
îmbunătăţirea legii adopţiei. Sute de tineri ne-au contactat, unii după ce au
fost dați afară din centrele de plasament, alţii după ce au fost adoptaţi
internaţional. De la ei am aflat despre drama copiilor lăsați de părinți în grija
statului. Pentru a pune capăt acestui „măcel”, împreună cu ei am organizat o
campanie de strângere de semnături (90.000), pe care le-am predate la
Camera Deputaţilor, la data de 1 septembrie 2010, dezbateri publice pe tema
adopţiei (8 la Braşov şi 5 în Parlamentul României). Tot ei au avut şi
iniţiativa celor două meeting-uri (noiembrie 2014, aprilie 2016) în Piaţa
Victoriei, Bucureşti. Degeaba. Nu se doreşte binele copiilor lipsiţi definitiv
de dragoste şi ocrotire părintească. Dezinteresul guvernelor succedate la
putere până în prezent vs. Interesul superior al copiilor instituţionalizaţi,
provoacă în continuare noi victime în rândul copiilor ’’suspendaţi’’ în sistem
până la majorat: violuri, sarcini nedorite, absentism şi abandon şcolar,
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dependenţă de alcool, droguri, tutun, tulburări psihice şi
comportamentale, tentativă de suicid, un dezastru, pur şi simplu. Dați afară
din centre, la majorat, fără adăpost, fără suport moral, fără o calificare, fără
un loc de muncă, cu studiile neterminate, cu probleme de sănătate, cei mai
mulți cedează. Pentru a supraviețui, unii fură, alții se prostituiază, unii fac
trafic de droguri/persoane, apoi ne scriu din penitenciare. Cei depresivi ajung
în spitale, cei „norocoși” în Centre sociale pentru persoane fără adăpost, întrun cuvânt, devin asistaţi social, fiind condamnați definitiv la o viață de
coșmar.
Pentru ca aceste drame să nu se mai repete, este nevoie de o lege care
să garanteze dreptul la o familie proprie, fiecărui copil separat definitiv
de părinţi. Deşi fiecare copil abandonat/separat definitiv de părinţi are
dreptul constituţional să crească într-o familie, totuşi, actuala Lege a
adopţiei, modificată de patru ori până în prezent (2010, 2012, 2016,
2020), nu garantează dreptul la o familie tuturor copiilor separaţi
definitiv de părinţi, dimpotrivă, îi discriminează. Acesta este motivul
pentru care propunem abrogarea Legii adopţiei în viguare şi adoptarea
unei noi legi, o Lege conformă cu Tratatele Internaţionale la care
România este Stat Parte.
Argumente pentru abrogarea Legii adopției în vigoare:
1. Neconcordanţa dintre Legea adopției în vigoare şi Constituția României,
- Art. 16 : Egalitatea în drepturi:
(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără
discriminări.
Ne întrebăm, unde este egalitatea în drepturi a celor peste 56.000 de copii
instituționalizați în prezent, atâta timp cât sunt declarați adoptabili doar 4.850. Cum
pot fi adoptați 4.850 de copii eligibili la adopție în prezent, atâta timp cât sunt atestate
pentru procedura adopției interne doar 3.172 de familii. Cine, dacă nu Legea adopției,
garantează egalitatea în drepturi a tuturor copiilor abandonați, cetățeni și ei, ai
României.
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- Art. 20: Tratatele Internaţionale privind drepturile omului:
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi
interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este Stat Parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care România este Stat Part, şi legile interne, au
prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau
legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

2. Neconcordanţa dintre Legea adopției în vigoare şi Noul Cod Civil, actualizat
2021
-Art. 452: Principiile Adopţiei:
a. Interesul superior al copilului;
b. Necesitatea de a asigura creşterea şi educarea copilului într-un mediu familial;
d. Celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei.
-Art. 453: Condițiile și procedura adopției internaționale, ca și efectele acesteia
asupra cetățeniei copilului, se stabilesc prin lege specială.
3. Neconcordanţa dintre Legea adopţiei în viguare şi Convenția europeană în
materia adopției de copii încheiată la Strasbourg la data de 24 aprilie 1967,
revizuită 2008 şi ratificată de Parlamentul României prin Legea nr.
138/2011:
Art. 5: Consimţămintele la adopţie:
(1) Sub rezerva alin. (2)-(5), adopţia nu este încuviinţată decât dacă cel puţin
următoarele consimţăminte la adopţie au fost date şi nu au fost retrase:
a) consimţământul mamei şi al tatălui; ori dacă nu există nici tată, nici mamă care să
poată consimţi, consimţământul oricărei persoane sau al oricărui organism abilitat să
consimtă în locul părinţilor;
(5) Consimţământul mamei la adopţia copilului său este valabil numai atunci când
este dat după naştere, la expirarea termenului prevăzut de legislaţie, care nu trebuie
să fie mai mic de 6 săptămâni sau, dacă un astfel de termen nu este stipulat, de la
momentul la care, în opinia autorităţii competente, mama se va fi restabilit suficient
ca urmare a naşterii.
(6) În sensul prezentei convenţii, se înţelege prin tată şi prin mamă persoanele care,
în conformitate cu legislaţia, sunt părinţii copilului.
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4. Neconcordanţa dintre Legea adopţiei în viguare şi Convenția ONU cu privire
la drepturile copilului, încheiată la New York la data de 20 noiembrie 1989,
ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 18/1990:
Art. 20:
1. Copilul care este, temporar ori permanent, lipsit de mediul său familial sau care,
pentru protejarea intereselor sale, nu poate fi lăsat în acest mediu are dreptul la
protecţie şi asistenţă speciale din partea statului.
2. Statele părţi, în conformitate cu legislaţia lor naţională, vor asigura protecţie
alternativă pentru un astfel de copil.
3. Această protecţie poate include, mai ales, plasamentul familial, likafalah din
dreptul islamic, adopţia sau, în caz de necesitate, plasarea în instituţii
corespunzătoare de îngrijire a copiilor.
Art. 21:
Statele părţi care recunosc şi/sau autorizează adopţia vor veghea ca interesele
supreme ale copilului să primeze şi:
b) recunosc că adopţia în străinătate poate fi considerată ca un mijloc
alternativ de asigurare a îngrijirii necesare copilului, dacă acesta, în ţara de
origine, nu poate fi încredinţat spre plasament familial sau spre adopţie ori
nu poate fi îngrijit în mod corespunzător;

5. Neconcordanţa dintre Legea adopției în vigoare şi Recomandările
Comitetului ONU, iunie 2009:
Art. 55: ”Comitetul recomandă ca, ţinând seama de noua legislaţie din domeniul
adopţiei şi de garanţiile procedurilor juridice privind adopţiile internaţionale în
conformitate cu Convenţia de la Haga nr. 33, privind protecţia copiilor şi cooperarea
în materia adopţiei internaţionale, Statul Parte să retragă moratoriul actual care
reprezintă un obstacol pentru aplicarea corectă a Art. 21 al Convenţiei ONU cu
privire la drepturile copilului”.
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6. Neconcordanţa dintre Legea adopției în vigoare, Art. 60, şi Convenția asupra
protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată
la Haga la data de 29 mai 1993, ratificată de Parlamentul României prin
Legea nr. 84/1994:
Art. 60, Adopţia internaţională:
b) adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare este şi cetăţean român;
Precizm că, de la intrarea în vigoare a Legii adopţiei, 01.01.2005 până la sfârşitul
anului 2012, niciun copil nu a fost adoptat internaţional. La solicitarea noastră,
motivată de cererea multora dintre cetăţenii români stabiliţi în străinătate, a fost
introdus alin.b), care permite adopţia internaţională doar familiilor în care unul dintre
soţi este şi cetăţean român. Aşa se explică faptul că, doar din ianuarie 2013 a fost
posibilă adopţia internaţională, conform alin.b), fiind adoptaţi până în prezent doar
186 de copii, dintre cei 2135 propuşi la adopţie internaţională( respinşi pe procedura
adopţiei interne), deşi erau atestate pentru procedura adopţiei internaţionale un număr
de 404 familii.
Este clar că, Art. 60 face imposibilă adopţia internaţională a copiilor pentru care
nu se pot identifica familii de adopţie internă, atâta timp cât statul român, Stat
Parte al Convenţiei de la Haga, nu-şi respectă obligaţiile asumate prin semnarea
Convenţiei. Menţionăm că, România este singurul Stat Parte al Convenţiei de la
Haga care a violat Convenţia prin Moratoriul impus în octombrie 2001, menţinut
prin actuala Lege a adopţiei, Legea nr. 273/2004. Acesta este de fapt motivul real
pentru care statul român a blocat definitiv adopţiile internaţionale la numai 10
ani de la data ratificării Convenţiei de la Haga de către Parlamentul României,
prin Legea nr. 84/1994.
7. Adăugăm, la toate aceste argumente de ordin legislativ, trista realitate: România
are, în prezent, cel mai mare număr de copii abandonaţi de pe întreg continentul
european. Statul român este unicul stat din UE care preferă menţinerea copiilor
abandonaţi în centre rezidenţiale, în locul familiei de adopţie internaţională. Deşi
UE a recomandat României, Familie, nu centre, totuşi statul menţine centrele
rezidenţiale. Legiuitorul român se consideră mai presus de lege.
8. Statul român, Stat Parte al Convenţiei de la Haga, prin abrogarea în decembrie
2004 a Legii nr. 87/1998, privind adopţia în România (o lege conformă cu
prevederile Convenţiei de la Haga) şi prin refuzul de a retrage Moratoriul impus
abuziv şi ilegal în octombrie 2001, încalcă cu nonşalanţă dreptul fundamental la
o familie al fiecărui copil lipsit definitiv de ocrotire părintească.
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9. Adăugăm, cel mai trist și real argument, faptul că multe familii atestate în anii
precedenți, reatestate în timp, renunţă la adopţie. Perdant este copilul. Perdant
este şi statul român care cheltuieşte sume enorme pentu menţinerea în sistem a
copiilor până la majorat. Acesta este motivul pentru care continuăm demersurile
pentru promovarea adopției interne din fragedă pruncie și ne bucurăm, că reușim
să identificăm permanent familii dornice să adopte, să schimbăm mentalitatea
adoptatorilor şi să crească numărul copiilor adoptaţi. Doar un exemplu: din cele
peste 300 de familii atestate în ultimii patru ani, peste 100 au adoptat de pe lista
copiilor cu profil greu adoptabili. Dar, în condiţiile în care nici actuala lege a
adopţiei nu este conformă cu Art. 5 din Convenţia de la Strasbourg şi cu
Convenţia de la Haga, copiii “înnebunesc” în sistem.
10. Un ultim argument se referă la exemple de tineri adoptaţi internaţional , pentru
care nu existau șanse la adopţia internă. Din solidaritate cu copiii abandonaţi, fără
şansa la o familie de adopţie internă, aceştia fac lobby pentru redeschiderea
adopţie internaţionale. Au venit în România, împreună cu părinţii adoptivi, pentru
a participa la dezbaterile publice pe tema legii adopţiei din Parlamentul României
(1 septembrie 2010, 1 octombrie 2013, 18 noiembrie 2015, 22 februarie 2017), la
Conferinţa Internaţională de la Braşov (21 martie 2015). Prezenţa lor la emisiuni
realizate de jurnalişti de prestigiu: Camelia Csiki-Tvr 1, Paula Herlo&Cătălin
Măruţă-Pro Tv , Carmen Avram-Antena 3, Sebastian Secanu-Kanal D dar şi pe
Facebook , în calitate de administratori ai grupurilor de susţinere, demonstrează
că adopţia internaţională este benefică, este unica şansă reală, la o familie şi un
viitor în siguranţă, dacă se urmăreşte binele copiilor abandonaţi.

Stimată Doamnă Deputat,
În ideea, că veți agreea propunerea noastră de abrogare a Legii adopției în vigoare şi
iniţierea unei Propuneri legislative, vă punem la dispoziție mult mai multe argumente
și un Proiect de lege, întocmit în conformitate cu Convențiile Internaționale la care
România este Stat Parte.
Vă mulțumim pentru colaborare!

Cu stimă,
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Azota Popescu
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