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Nr.25/08.03.2016 

Către, 

Guvernul României, 

În atenția Domnului Prim-Ministru, Dacian Cioloș 

 

Stimate Domnule Prim-Ministru, 

 

Astăzi, de Ziua Mamei, Asociația Catharsis Brașov, persoană juridică română de drept privat 

și utilitate publică, vă adresăm rugămintea de a dialoga cu ONG-urile  care au ca obiect 

de activitate apărarea drepturilor copilului, cât mai curând posibil. 

 

Solicitarea noastră este motivată de strigătul a zeci de mii de copii 

abandonați/instituționalizați de când au venit pe lume, care în suferința lor, strigă neîncetat 

cuvântul ”mamă”, fără ca cineva să-i audă. Sunt copiii României, condamnați la o viață fără 

familie chiar de Legea adopției  în vigoare,  o lege absurdă, depășită,  discriminatorie, care 

spulberă speranțe, ucide suflete nevinovate. 

 

Domnule Prim-Ministru,  

 

Având în vedere faptul, că numărul copiilor abandonați crește halucinant, că numărul 

copiilor scoși din familiile asistenților maternali pentru a fi reinstituționalizați în centre de 

ocrotire minori crește de la o zi la alta, că numărul familiilor care doresc să adopte este foarte 

mic în raport cu numărul copiilor declarați adoptabili,   

 

Luând în considerare faptul, că Legea adopției în vigoare, Legea nr. 273/2004, modificată 

până în prezent de trei ori, condamnă în continuare zeci de mii de copii la o viață fără 

familie, 

 

Ținând cont de faptul că serviciile publice sociale gestionează tot mai greu  

problematica cu care se confruntă copiii abandonați/instituționalizați până la împlinirea 

vârstei de 18 ani, dar și  după ce părăsesc sistemul,  

  

Având în vedere consecințele sindromului  instituționalizării,  imposibilitatea integrării 

sociale a multora dintre tinerii care părăsesc sistemul, reinstituționalizarea unora, de 

data aceasta, ca  adulți, spitalizarea celor care ani la rând au fost victime ale abuzurilor 

emoționale, fizice și  psihice, condamnarea unora la mulți ani  de închisoare, izolarea, 

stigmatizarea lor în comunitate, 

 

http://www.catharsis.org.ro/
mailto:azotapopescu@yahoo.com


                                                ASOCIAŢIA                           Braşov, Romania 

                                                                                                                                          Str. Toamnei, nr. 16 
                                                                                                                                          Tel.  +40-268-324.888   
                                                                                                                                          Fax. +40-268-324.888      

                                                                                                                www.catharsis.org.ro                                                                                                                                                                                                    
                   CENTRU DE SERVICII PSIHO-SOCIALE                          office.catharsis@yahoo.com    

                                                CUI 9176176                     

                           

 
 

 

 

 

Vă rugăm, Domnule Prim-Ministru, să acordați prioritate celor mai vulnerabile categorii 

sociale - copiii și tinerii nimănui, al căror drept la o familie a fost  grav încălcat  în 

ultimii 12 ani.  

 

Am sesizat, în nenumărate rânduri, dezinteresul Guvernelor succedate la putere în ultimii 12 

ani față de interesul superior al copilului. Este intolerabil ceea ce s-a  întâmplat. Autoritățile 

centrale cu competență în domeniu au preferat reinstituționalizarea în locul familiei de 

adopție sau de  plasament, ceea ce înseamnă  violarea Convenției ONU cu privire la 

drepturile copilului la care România este Stat Parte din septembrie 1990. Copiii se pierd 

în sistem iar când devin adulți sunt  irecuperabili. Perdanți sunt ei, copiii, deveniți  pradă 

sistemului! Perdante sunt și familiile care renunță la adopție din cauza legislației! Perdant 

este și Statul român, care cheltuiește anual, fără rost, sute de milioane de euro! Perdant este 

și actualul  Guvern, care tolerează greșelile celorlalte guverne!   

 

În ideea, că actualul Guvern acordă atenție celei mai vulnerabile categorii sociale -  copiii 

separați definitiv de părinți de când au venit pe lume, vă rugăm, Domnule Prim - Ministru, 

să ascultați vocea orfanilor români, înainte de a fi prea târziu. Cât mai repede posibil, 

când agenda vă permite. Considerăm, că ar fi bine, ca la această întâlnire să participe 

și reprezentanți ai ministerelor care trebuie să decidă viitorul generațiilor următoare: 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul 

Sănătății, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Finanțelor 

Publice, Ministerul Afacerilor Externe. 

 

Dialogul cu reprezentanții  ONG-urilor care susțin Campania ”Vrem o Românie fără orfani”, 

30 de persoane,  va fi  un  prilej de cunoaștere  a realității ascunse de-a lungul anilor, o  

sursă de informație și  un motiv,  de a decide,  ceea ce  este  mai bine pentru viitorul copiilor 

români separați definitiv de părinți! Totul, pentru realizarea interesului superior al copilului ! 

 

Vă mulțumim! 

 

 
Cu stimă,  

Președinte, Azota Popescu 
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