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Nr. 10/17.01.2019 

Către,  

Camera Deputaţilor,  

În atenția Domnului Preşedinte Liviu Dragnea 
  

Stimate Domnule Preşedinte, 

Acum, la început de an, când România a preluat  Președinția Consiliului Europei,  

vă adresăm sincere felicitări şi vă dorim succes deplin în îndeplinirea 

responsabilităţilor asumate.  

În calitate de Organizaţie nonguvernamentală, Asociaţia Catharsis Braşov, 

organism privat şi de utilitate publică, acreditată  de Ministerul Muncii şi Justiţiei  

Sociale ca furnizor de  servicii în domeniul Adopţiei, vă  adresăm rugămintea de a 

dispune armonizarea Legii adopţiei, aflată în procedură parlamentară la Camera 

Deputaţilor, cu Tratatele Internaţionale la care România este Stat Parte.  

Solicitarea noastră este motivată de faptul  că,  Proiectul de modificare a legii 

adopţiei,  aprobat  de Senat în şedinţa din 28 noiembrie 2018 cu unanimitate  de 

voturi,  este în totală neconcordanţă cu Convenţia  asupra   protecţiei copilului şi 

cooperării  în materia adopţiei internationale încheiată la Haga la  29 mai 1993 

(ratificată de Parlamentul României  prin Legea nr. 84/1994), cu Convenţia 

europeană în materia adopţiei de copii,  revizuită şi  adoptată la Strasbourg la 27 

noiembrie 2008 (ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 138/2011), cu 

Noul Cod Civil,  ediţia a 8-a, actualizată  la 16 noiembrie 2013 (Capitolul III. 

Adopţia), cu Constituţia României (art.15, 20, 25, 26). 

Domnule Preşedinte,  

Dacă acest proiect de lege va fi votat de Camera Deputaţilor fără a  fi armonizat cu 

Tratatele Internaţionale menţionate, cu NCC şi Constituţia României, noua Lege a 

adopţiei  va crea grave prejudicii  Statului  român, atât pe plan international, pentru  

încălcarea obligaţiilor  asumate ca Stat Parte, cât şi pe plan naţional, ca responsabil 

pentru drama  celor peste 60.000 de copii abandonaţi, suspendaţi în sistemul de 

protecţie socială  de când au venit pe lume.  
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Adăugăm la  aceste prejudicii de ordin moral şi juridic, prejudicii economico-

financiare, zeci de milioane de euro cheltuiţi lunar de la bugetul de stat pentru 

menţinerea în sistem a zeci de mii de copii abandonaţi de cei care le-au dat viaţă.   

Şi la ce folos, când, marea majoritate a tinerilor dezinstituţionalizaţi la împlinirea 

vârstei de 18 ani au devenit cel mai vulnerabil segment de populaţie,  oameni ai 

străzii, marginalizaţi, în pericol de excluziune socială.  Şi toate acestea numai şi 

numai  din cauza legii adopţiei în vigoare, care i-a menţinut  în sistem timp de 18 

ani.  În loc să fie  adoptaţi, fie national, fie internaţional,  copiii au fost scoşi  

abuziv din casele familiilor de asistenţi maternali şi reinstituţionalizaţi în centre 

de plasament. Niciun copil reinstituţionalizat nu mai iese cum a intrat în sistem. 

Fiind abuzaţi emotional, fizic şi chiar sexual, frustraţi, constrânşi,  neglijaţi şi umiliţi,  

toţi ies din sistem  traumatizaţi, cu carenţe afective şi probleme de adaptare.  

Neavând o familie, o calificare, un loc de muncă, un venit,  o locuinţă, aceşti copii 

au devenit adulţi asistaţi social, chiriaşi ai Centrelor sociale pentru  persoane fără 

adăpost, greu de integrat.  Pentru a supravieţui, unii practică  prostituţia, alţii fură 

şi ajung după gratii.  Unii ne-au  scris din penitenciare, alţii din spitale de psihiatrie 

sau de boli incurabile. Drama lor  nu trebuie să se mai repete.  Ca atare, Legea 

adopţiei trebuie schimbată din temelii.  

Domnule Preşedinte,  

Dezinteresul guvernelor succedate la putere în ultimii ani, faţă de interesul 

superior al copiilor abandonaţi, separaţi definitiv de părinţi, se regăseşte şi în 

datele statistice furnizate anual de Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adopţie. Dacă în 2004, când a fost promulgată actuala Lege 

a adopţiei, erau 44.000 de copii abandonaţi,  numărul acestora  a  crescut 

halucinant, ajungând la 70. 000 în 2010. În acelaşi timp, a scăzut considerabil 

numărul copiilor adoptaţi, de la 1422 în 2004, la 251 în 2005 şi a crescut numărul 

familiilor care au renunţat la adopţie din cauza aşteptării.  

Efectele provocate de legea adopţiei ne-au determinat să analizăm motivele care 

au generat starea de fapt.  Prin dezbateri publice la nivel de judeţ (2009, 2010, 

2011) la Guvern (2012), la Parlament (2013, 2014, 2015), dezbateri  la care au 

participat reprezentanţi ai DGASPC, Ministere, Senatori şi Deputaţi,  ONG-uri care 

au ca obiect  de activitate apărarea drepturilor copilului, am reuşit să determinăm 

modificarea legii adopţiei de trei ori până în prezent,  dar nu am reuşit armonizarea 

acestei legi cu  prevederile Convenţiilor de la Haga şi Strasbourg.  Ceea ce înseamnă 

un dezastru pentru viitorul miilor de copii separaţi definitiv de părinţi, condamnaţi 

de legea adopţiei la o viaţă fără familie, deşi, zeci, sute de familii cu reşedinţa în 

state semnatare ale  Convenţiei de la Haga  doresc să adopte din România.     



3 
 

Vă precizăm faptul că, România, Stat membru UE din ianuarie 2007,  este singurul  

stat din Europa care a făcut imposibilă adopţia internatională a copiilor pentru 

care nu se pot identifica familii de adopţie naţională.  

Din totalul de 3257 copii eligibili la adopţie la data de 31.12.2007, au fost adoptaţi 

naţional 1251, deşi erau atestate pentru adopţie internă 2652 familii și doar 29 de 

copii au fost adoptați internațional de familii mixte, în care unul dintre soţi este şi 

cetăţean român, deși existau 90 de cereri pentru adopţie internaţională. În timp ce 

Albania, Bulgaria, Bielorusia, Bosnia, Cehia, Croaţia, Letonia, Lituania, Muntenegru, 

Kosovo, Serbia, Slovenia, Polonia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova şi Rusia le 

garantează copiilor care nu sunt ceruți în adopție națională, dreptul la adopţie 

internaţională, Statul român refuză cu obstinenţă redeschiderea adopţiei 

internaţionale, încalcând flagrant acest drept constituțional începând din ianuarie 

2004. 

Vă rugăm, Domnule Preşedinte, să dispuneţi constituirea unor comisii 

parlamentare la nivel de judeţ, înainte de a se vota legea adopţiei în Camera 

Deputaţilor, şi să le solicitaţi acestora,  să viziteze copiii instituţionalizaţi în centre,  

să stea de vorbă cu ei, şi să vă informeze în scris,  despre starea de fapt care 

determină  menţinerea abuzivă şi  ilegală  a  zeci de mii de copii blocaţi  în sistem 

până la vârsta de 18 ani.  Veţi constata, că legea adopţiei în vigoare, Legea nr. 

273/2004, modificată de patru ori până în prezent, este o lege absurdă, care  

discriminează copiii abandonaţi. Dintre cei peste 60.000 de copii instituționalizați, 

doar 3500 sunt liberi la adopție! Aceeași lege discriminează  şi familiile cu reşedinţa 

în spaţiul euroatlantic, dornice să ofere un cămin şi un viitor în siguranţă unor copii 

pentru care nu există cerere  de adopţie naţională. Niciun copil abandonat n-ar 

trebui să crească într-un  orfelinat, atâta timp cât Europa oferă familii responsabile 

şi iubitoare, pentru care nu contează  starea de sănătate,  etnia sau  vârsta copilului 

adoptat.  

Apreciem, Domnule Preşedinte,  că,  printr-o Ordonanţă de Urgenţă, s-ar putea 

îndrepta toate greşelile făcute de  legiuitor, dacă Adopţia ar deveni o prioritate 

pentru România, Stat European care a preluat înalta funcţie, Preşedinția 

Consiliului Europei.  Considerăm că este cel mai oportun moment pentru România, 

ca  recomandările PE, ignorate ani de zile de guvernele succedate la putere , să fie 

respectate măcar acum, dacă România vrea  să  demonstreze că merită încrederea  

şi onoarea acordată de autorităţile de la Bruxelles. Iată despre ce este vorba: 

   - În decembrie 2004,  Parlamentul European, reprezentat de Vicepreședinte Pier 

Moscovici,  raportor pentru România, a cerut Guvernului român ''dezghețarea 

adopțiilor înghețate'' de Moratoriul impus în  ianuarie 2004,  peste 1115 cazuri de  

copii care își cunoscuseră părinții adoptivi (familii rezidente în state semnatare ale 
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Convenției de la Haga. Parlamentul  European  a revenit în aprilie și decembrie 

2005, dar  Guvernul român a ignorat recomandările PE.  

- În septembrie 2005, Comisia de la Helsinki a cerut audierea reprezentanţilor 

României cu privire la politica adopţiilor internaţionale, această solicitare fiind 

legată de cazurile de adopţie internaţională nerezolvate la intrarea în vigoare a noii 

legislaţii privind protecţia copilului şi adopţiile.  

- În martie 2006, un grup de europarlamentari au lansat o Declarație prin care au 

cerut Guvernului român "Reluarea fără întârziere a evaluării cazurilor de adopție 

internațională rămase în suspensie", precum și "autorizarea adopțiilor 

internaționale", declarația fiind semnată de peste 412 europarlamentari. 

Inițiatorii, doi europarlamentari francezi,  au venit la București, au insistat, dar 

Guvernul i-a ignorat. Oficiul Român pentru Adopții, autoritate centrală aflată în 

subordinea Guvernului,  a trimis înapoi cele 1115 dosare de adopție ”înghețate”, 

motivând familiilor,  că  acei copii au fost reintegrați în familie, ceea ce nu a fost 

adevărat. Cunoaştem câteva cazuri, s-a ales praful de copilăria şi viitorul unora 

dintre acei  copilaşi.  

- În iunie 2009,   

”Comitetul ONU 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.” Recomandările au fost ignorate. 

- În august 2009, Asociația Catharsis Brașov a sesizat  Guvernul României despre  

totala neconcordanță  dintre  Legea  adopției în vigoare și Convenția de la Haga și 

a trimis Oficiului Român pentru Adopţii un Proiect de modificare a Legii adopției, 

punând accentul  pe redeschiderea adopție internaționale pentru copiii care nu 

sunt ceruți în adopție națională. Guvernul a modificat legea, dar a ignorat 

prevederile Convenției de la Haga privind protecţia copiilor şi cooperarea în 

materia adopţiei internaţionale. 

- În ianuarie 2011, Parlamentul European a adoptat o Rezoluţie prin care a 

transmis statelor europene un mesaj clar de încurajare a adopţiilor, atât naţionale 

cât şi internaţionale, astfel încât copiii abandonaţi să crească în familii, nu în centre. 

În timp ce Europa a încurajat familia de adopţie în locul centrelor, Statul Român 

a preferat reinstituționalizarea și menținerea copiilor în centre de plasament. 

- În iulie  2012, un grup de  33 ONG-uri au  fost  primite   în audienţă de Secretarul 

General al Guvernului. Am pledat pentru redeschiderea adopției internationale în 
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favoarea copiilor pentru care nu se pot  identifica  familii de adopţie naţională din 

cauza etniei, vârstei, stării de sănătate.   Şi am depus  un proiect de lege, semnat şi 

ştampilat de preşedinţii ONG-urilor care au participat la elaborarea proiectului.  

Noua lege  a modificat doar numerotarea articolelor, nu şi conţinutul.  

Din cei  600 de copii  eligibili la adopţie în decembrie 2012, niciunul nu a fost 

adoptat de vreuna dintre cele 1200 familii atestate, motivele fiind starea de 

sănătate, vârsa, etnia.    

- În  aprilie 2013, Legea adopţiei a fost dezbătută în Senatul României. Participanţii 

la dezbatere, senatori şi deputaţi, reprezentanţi ai ministerelor de resort, ONG-uri  

şi tineri victime ale legii adopţiei,  au confirmat  neconcordanța dintre legea 

adopției și Convenția de la Haga și au susținut nevoia redeschiderii adopției 

internaționale. În mai 2013, un senator PNL  a inițiat o Propunere legislativă, 

conformă Convenției, dar  Iniţiativa a fost respinsă de  Guvern în septembrie 2013 

şi de Senat, în noiembrie 2013.  

- În iunie 2014, am sesizat Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Adopție despre  consecințele dezastruoase provocate de legea adopţiei  

asupra zecilor de mii de copii  instituţionalizaţi. Legea a fost modificată parțial în 

2015, dar  adopția internațională  a fost  ignorată și de această dată.  

- În aprilie 2018,  împreună cu un grup de familii atestate am solicitat PSD, filiala 

Brașov, sprijin pentru schimbarea legii adopţiei, prezentând şi un proiect de lege 

care garantează toate drepturile copilului abandonat. Legea adopției a fost 

modificată în mai 2018 şi  fără a fi dezbătută public, a fost aprobată de Guvern în 

septembrie şi de Senat în luna noiembrie, în prezent fiind în procedură 

parlamentară la Camera Deputaților. Este revoltător faptul că şi de această dată, 

dreptul copiilor la o familie de adopţie internaţională, pentru care nu se pot 

identifica familii de adopție internă, prevăzut de Convenția de la Haga,  este 

încălcat cu dispreț  și nonșalanță de către legiuitor.  

Stimate Domnule Preşedinte, 

Considerăm, că a sosit momentul mult aşteptat, "să-i dăm Cezarului ce-i al 

Cezarului", o familie pentru fiecare copil abandonat, indiferent de meridian.   

În speranţa, că realizarea INTERESULUI SUPERIOR AL COPIILOR SEPARAŢI 

DEFINITIV DE PĂRINŢI, pentru care nu se pot identifica familii de adopţie 

naţională, poate fi realizat  printr-o OUG, vă mulțumim şi vă transmitem urări de 

bine. Să aveţi  un An bun, cu sănătate, belşug de bucurii şi prosperitate! 

Cu stimă,  

Preşedinte, Azota Popescu 


