
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                      SENAT 

  

 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al 

adopţiei 

 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Art.I. – Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 3, literele c), e), k) şi m) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

" c) adopţie internă - adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât 

şi adoptatul au domiciliul sau rezidenta permanentă în România;  

 

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

e) atestat - documentul eliberat în condiţiile prezentei legi, care certifică 

existenţa abilităţilor parentale ale solicitantului, precum şi îndeplinirea 

garanţiilor morale şi condiţiilor materiale necesare creşterii, educării şi 

dezvoltării armonioase a copilului;  

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

k) familie extinsă – rudele copilului până la gradul IV inclusiv;  

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

 

m) Oficiu - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, înfiinţat prin reorganizarea Comitetului Român pentru 
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Adopţii, cu atribuţii de supraveghere, coordonare şi control a activităţilor 

referitoare la adopţie". 

 

2. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

„(2) Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu.  

 (3) Persoana care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu poate fi adoptată 

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

sale.”  

3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu 

următorul conţinut: 

„(4) Nu poate fi adoptat copilul al cărui părinte firesc nu a împlinit 14 ani.” 

4. Articolele 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

 "Art. 6. - (1) În cadrul procedurii de adopţie se iau măsurile necesare pentru ca 

fraţii, să fie adoptaţi împreună.  

(2) Adopţia separată a fraţilor, de către persoane sau familii diferite, se poate 

face numai dacă instanţa judecătorească apreciază că aceasta este în interesul lor 

superior, cu motivarea expresă a hotărârii pronunţate în acest sens.  

Art. 7. – (1) Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici 

succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie.  

(2) Cu toate acestea, o nouă adopţie poate fi încuviinţată atunci când:  

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) Două persoane de acelaşi sex nu pot adopta împreună." 

 

5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc trei alineate noi, alineatele (4), (5) 

şi (6), cu următorul conţinut: 

"(4) Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune împotriva 

persoanei sau împotriva familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru orice 

altă infracţiune care ar face-o incompatibilă cu calitatea de părinte nu poate 

adopta. 

(5) Persoana sau familia a cărui copil beneficiază de o măsură de protecţie 

specială nu poate adopta. 
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(6) Copilul recunoscut din afara căsătoriei poate fi adoptat de către soţia celui 

care face recunoaşterea numai dacă paternitatea este confirmată prin rezultatul 

testului  ADN." 

 

6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"(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 16 ani." 

 

7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 10. - (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească 

garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării 

armonioase a copilului.  

(2) Îndeplinirea garanţiilor şi condiţiilor prevăzute la alin. (1) se certifică de 

către autorităţile competente prin eliberarea atestatului, cu ocazia evaluării 

realizate potrivit prevederilor prezentei legi.”  

 

 

8. La articolul 11, aliniatul (1) literele b şi c se modifică şi vor avea următorul 

conţinut: 

„b) copilul care a împlinit vârsta de 12 ani, cu excepţia cazului în care acesta 

suferă de un handicap mintal ce-l împiedică să exprime un consimţământ 

valabil;  

c) adoptatorul sau, după caz, soţii din familia adoptatoare, când aceştia adoptă 

împreună.”  

 

9.  La articolul 11, aliniatul (1) după litera (c) se adaugă o nouă literă, litera (d) şi 

va avea următorul conţinut: 

„d) soţul persoanei care adoptă, cu excepţia cazului în care lipsa 

discernământului îl pune în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa.”  

 

10. La articolul 11, aliniatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(2) Nu este valabil consimţământul dat în considerarea promisiunii sau 

obţinerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora.” 

11.  La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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"(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 în aceste situaţii este 

şi el obligatoriu." 

 

12. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatu 2
1
 şi va 

avea următorul conţinut: 

„(2
1
) Parintele minor care a împlinit 14 ani isi exprima consimtamantul                 

asistat de catre reprezentantul sau legal.”  

 

13.  Articolul 13 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 13. - 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 alin. (1) lit. b), cu 

motivarea expresă a hotărârii în această privinţă.” 

14.  Articolul 14 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 14. – Părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, tutorele acestuia trebuie să 

consimtă la adopţie în mod liber şi necondiţionat, numai după ce au fost 

informaţi în mod corespunzător asupra consecinţelor exprimării 

consimţământului şi asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu 

familia sa de origine, ca urmare a încuviinţării adopţiei. Direcţia în a cărei rază 

teritorială locuiesc in fapt părinţii fireşti sau, după caz, tutorele este obligată să 

asigure consilierea si informarea acestora înaintea exprimării consimţământului 

la adopţie şi să întocmească un raport în acest sens.” 

 

15.  După articolul 14 se introduc două articole noi, articolul 14
1 

şi articolul 14
2
 cu 

următorul conţinut: 

„Art. 14
1
. – Raportul prevăzut la art. 14 se aduce la cunoştinţa părinţilor fireşti 

/tutorelui, de către direcţie, aceştia având obligaţia de a-l semna. 

Art.14
2
.
 
-

 
Activităţile prevăzute la art. 14 se realizează exclusiv prin intermediul 

specialiştilor din compartimentul de adopţii şi postadopţie.”  

 

16.  La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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„Art. 16. - (1) Consimţământul la adopţie al părinţilor fireşti ai copilului sau, 

după caz, al tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui termen de 45 de zile 

de la data naşterii copilului înscrisă în certificatul de naştere.” 

17.  Articolul 17, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"Art. 17. - (1) Consimţământul la adopţie al copilului care a împlinit vârsta de 

12 ani se dă în faţa instanţei judecătoreşti, în faza încuviinţării adopţiei.  

(2) Adopţia nu va putea fi încuviinţată fără consimţământul copilului care a 

împlinit vârsta de 12 ani.  

(3) Anterior exprimării consimţământului, direcţia în a cărei rază teritorială 

domiciliază copilul care a împlinit vârsta de 12 ani îl va consilia şi informa pe 

acesta, ţinând seama de vârsta şi de gradul său de maturitate, asupra 

consecinţelor exprimării consimţământului şi asupra încetării legăturilor de 

rudenie ale acestuia cu familia sa de origine, ca urmare a încuviinţării adopţiei, 

şi va întocmi un raport în acest sens. 

(4).
 
-

 
Activităţile prevăzute la alin. 3 se realizează exclusiv prin intermediul 

specialiştilor din compartimentul de adopţii şi postadopţie.”  

 

 

18. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 "Art. 18. - Consimţământul adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum şi 

consimţământul soţului persoanei care adoptă se dau în faţa instanţei de judecată 

odată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei.” 

 

19.  La Capitolul III – Procedura adopţiei interne, titlul Secţiunii 1 se modifică şi va 

avea următorul conţinut: 

SECŢIUNEA 1 

   „Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului”  

 

20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

" Art. 19. - (1) Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare reprezintă procesul 

prin care se realizează identificarea abilităţilor parentale, se analizeaza îndeplinirea 

garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, 

cât şi pregătirea acestora pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte. 

(2) Odată cu evaluarea prevăzută la alin. (1), vor fi analizate şi elementele psihologice, 

sociale şi medicale ale celorlalţi membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc 

împreună cu solicitantul, precum şi opinia acestora cu privire la adopţie. 
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(3) Evaluarea se realizează, pe baza solicitării adoptatorului sau familiei adoptatoare, 

de către direcţia de la domiciliul acestora şi trebuie să aibă în vedere:  

   a) personalitatea şi starea sănătăţii adoptatorului sau familiei adoptatoare, viaţa 

familială, condiţiile de locuit, aptitudinea de creştere şi educare a unui copil;  

   b) situaţia economică a persoanei/familiei, analizată din perspectiva surselor de 

venit, a continuităţii acestora, precum şi a cheltuielilor persoanei/familiei. 

   c) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreşte să adopte;  

   d) 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;  

   e) impedimente de orice natură relevante pentru capacitatea de a adopta.  

(4) În etapa evaluării, direcţiile informează în mod expres fiecare solicitant cu privire 

la procedura de adopţie şi post-adopţie, consemnând demersul într-un proces verbal 

contrasemnat de solicitant. 

(5) Direcţiile cer solicitantului angajamentul în formă autentică, ca, în cazul în care 

după încuviinţarea adopţiei îşi stabilesc domiciliul/reşedinţa în alt judet sau in 

străinătate, să informeze deîndată Direcţia care realizează monitorizarea postadopţie în 

acest sens şi să contacteze serviciile sociale/organismele competente din judetul 

respectiv sau ţara respectivă, în vederea întocmirii rapoartelor trimestriale postadopţie. 

Cu privire la acest aspect, direcţiile informează adoptatorii şi asupra faptului că, în 

anumite state, pentru realizarea unor astfel de rapoarte se percepe plata unor sume de 

bani 

 (6) În cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, direcţia va elibera atestatul de 

persoană sau familie aptă să adopte, care se constituie ca anexă la dispoziţia 

directorului general/executiv al directiei.  

(7) Modelul cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte se aprobă prin 

ordin al secretarului de stat al Oficiului. 

 (8) Atestatul eliberat de direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau 

familia adoptatoare este valabil pentru o perioadă de un an. Valabilitatea acestui atestat 

se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei, în situaţia în care a fost 

introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încredinţare în vederea adopţiei, 

precum şi în situaţia în care persoana/familia atestată are în încredinţare unul sau mai 

mulţi copii şi a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încuviinţare a 

adopţiei acestora. 

(9)Valabilitatea atestatului se prelungeşte la solicitarea persoanei/familiei, prin 

dispoziţia directorului general/executiv al direcţiei, până la încuviinţarea adopţiei, în 

situaţia în care s-a finalizat procedura de potrivire şi a fost întocmit raportul privind 

potrivirea practica dintre copil si familia adoptatoare.  
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 (10) Atestatul poate fi retras în următoarele situaţii: 

a) în situaţia în care se constată faptul că persoana/familia adoptatoare a ascuns sau a 

furnizat informaţii false cu ocazia realizării evaluării; 

b) când se constată faptul că nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora a fost 

eliberat atestatul; 

c) în situaţia în care se constată implicarea directă a persoanei/familiei atestate în 

identificarea unui copil potenţial adoptabil. 

d) la propunerea Oficiului, atunci când constată că eliberarea atestatului a fost în mod 

vădit netemeinică sau nelegală. 

(11) Valabilitatea atestatului încetează de drept:  

a) ca urmare a expirării; 

b) ca urmare a modificării configuraţiei familiei atestate prin decesul unuia dintre 

membri familiei sau prin divorţ  

c) în cazul căsătoriei sau decesului persoanei atestate.” 

 

21.  După articolul 19, se introduc şapte articole noi, articolele 19
1
 – 19

7
, cu 

următorul conţinut: 

"Art.19
1
. - (1) În situaţia în care solicitantul locuieşte în fapt la adresa de 

reşedinţă, soluţionarea cererii de evaluare se realizează de către direcţia în a cărei 

rază teritorială domiciliază acesta. 

 (2) Direcţia în a cărei rază teritorială îşi are stabilită reşedinţa solicitantul are 

obligaţia de furniza direcţiei în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul 

datele necesare în vederea realizării evaluării, la solicitarea acesteia. 

(3) În situaţia în care solicitantul are domiciliul, sau rezidenta permanentă în 

România, dar locuieşte în fapt sau a locuit în ultimii 5 ani anteriori depunerii 

cererii de evaluare, pe teritoriul altui stat, Oficiul, la sesizarea direcţiei 

competente, solicită autorităţilor străine competente furnizarea informaţiilor 

considerate necesare evaluării în aceste situaţii.  

Art.19
2
. – (1) Rezultatele evaluării prevăzute la art. 19 se consemnează într-un 

raport final de evaluare a capacităţii de a adopta a solicitantului care conţine şi 

propunerea privind eliberarea sau neeliberarea atestatului. Raportul se întocmeşte 

în maximum 120 de zile de la depunerea cererii de evaluare şi se comunică 

solicitantului. 

(2) În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, direcţia emite dispoziţia privind 

eliberarea atestatului.  

(3) În cazul unui rezultat nefavorabil al evaluării, adoptatorul sau familia 

adoptatoare poate formula contestaţie in termen de 5 zile lucrătoare de la 

comunicarea raportului prevăzut la alin. (1). 
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(4) În cazul în care rezultatul evaluării nu este contestat în termenul prevăzut la 

alin. (3), direcţia emite dispoziţia privind neeliberarea atestatului.  

Art.19
3
. – (1) Contestaţiile se depun şi se înregistrează la direcţia care a realizat 

evaluarea, aceasta având obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

înregistrarea contestaţiei, să o transmită spre soluţionare Oficiului. Contestaţia se 

transmite însoţită de copia dosarului persoanei/familiei în cauză.  

(2) Contestaţiile se soluţionează de către Oficiu în termen de 30 de zile de la 

înregistrare. 

Art.19
4
. – (1) În soluţionarea contestaţiei, Oficiul analizează documentaţia 

transmisă de către direcţie, solicită orice alte date/documente suplimentare 

relevante pentru soluţionarea acesteia de la direcţie, contestatar sau de la alte 

persoane fizice sau juridice, sau poate dispune efectuarea unor verificări proprii 

asupra cazului.   

(2) În situaţia in care Oficiul apreciază contestaţia ca fiind întemeiată formuleaza 

în atenţia direcţiei următoarele recomandări şi propuneri:    

a) completarea procesului de evaluare cu noi informaţii sau documente relevante;  

b) realizarea unei noi evaluări sociale sau psihologice de către cabinete 

individuale sau societăţi civile profesionale, care au încheiat convenţii cu Oficiul. 

 c)eliberarea atestatului în situaţiile în care se constată că sunt îndeplinite 

condiţiile legale de eliberare a acestuia şi propunerea conţinută în raportul 

prevăzut la art. 19
2
 alin. (1) este în mod vădit netemeinică sau nelegală;  

(3) Oficiul poate respinge contestatia formulată ca fiind nefondată, tardivă sau 

fiind introdusă de o persoana fară calitate sau neîmputernicita să formuleze 

contestaţie.  

(4) Rezultatul soluţionării contestaţiei se comunică atât direcţiei cât şi 

contestatarului. 

Art.19
5
. - (1) În urma comunicării rezultatului soluţionării contestaţiei de către 

Oficiu, direcţia poate decide următoarele: 

a) menţinerea propunerii formulate în raportul prevăzut la art. 19
2
 alin. (1)  şi 

emiterea dispoziţiei privind neeliberarea atestatului; 

b) completarea procesului de evaluare cu noi informaţii sau documente relevante;  

c) realizarea unei noi evaluări sociale sau psihologice de către cabinete individuale 

sau societăţi civile profesionale care au încheiat convenţii  cu Oficiul.  

d) eliberarea atestatului. 

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), în emiterea dispoziţiei privind 

eliberarea/neeliberarea atestatului se vor lua in considerare concluziile rezultate 

ca urmare a noilor evaluari sociale sau psihologice realizate.  

Art.19
6
.  - În cazul în care se realizează o nouă evaluare în condiţiile art. 19

5
 alin. 

(1) lit. c), costurile implicate de aceasta se suportă de către contestatar. 
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Art.19
7
.  - Dispoziţia privind neacordarea atestatului de persoană/familie aptă 

pentru adopţie poate fi atacată, în termen de 15 zile de la data comunicării, la 

instanţa competentă în materia adopţiei de la domiciliul adoptatorului.”  

 

22.  Articolul 21 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 21. Pe parcursul procesului de evaluare, direcţia în a cărei rază teritorială 

domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare este obligată să asigure acestora 

cursuri de de pregătire şi consilierea necesară pentru a-şi asuma în cunoştinţă de 

cauză şi în mod corespunzător rolul de părinte.”  

 

23.  Articolul 22 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 „Art 22- (1) Planul individualizat de protecţie, astfel cum este acesta reglementat de 

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, are ca 

finalitate adopţia internă dacă: 

a) după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut 1 an si părinţii biologici ai 

copilului ori, după caz, rudele pana la gradul IV ale acestuia nu pot fi găsite ori în 

mod vădit refuză să colaboreze cu autorităţile în vederea realizării demersurilor 

pentru reintegrarea copilului în familie;  

b) dupa instituirea măsurii de protectie speciala parintii si rudele copilului pana la 

gradul IV declară in scris ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului 

si in termen de 2 luni nu si-au retras aceasta declaratie. Direcţia are obligaţia 

înregistrării acestor declaraţii precum şi a celor prin care părinţii şi rudele până la 

gradul IV revin asupra declaraţiilor iniţiale;  

c) copilul a fost inregistrat din parinti necunoscuti. În acest caz, adopţia ca finalitate 

a planului individualizat de protecţie se stabileşte în maxim 30 de zile de la 

eliberarea certificatului de nastere al acestuia.  

 (2) In termenul prevazut la alin.(1) lit a), Direcţia este obligata sa faca demersurile 

necesare identificarii si contactarii părinţilor biologici/rudelor pâna la gradul IV ale 

copilului precum si informarea periodica a acestora asupra locului in care se afla 

efectiv copilul si asupra modalitatilor concrete in care pot mentine relatii personale 

cu copilul precum şi a demersurile necesare în vederea reintegrării.”  

 

    

24. După articolul 22, se introduc două articole noi, articolele 22
1
 – 22

2
, cu 

următorul conţinut: 

„Art 22
1
- (1) În situaţia copilului pentru care s-a instituit plasamentul la o rudă 

până la gradul IV cu acesta, planul individualizat de protecţie poate avea ca 

finalitate adopţia internă numai in situatia in care a trecut minim 1 an de la data 



 10 

instituirii masurii de protectie si managerul de caz apreciază că este în interesul 

copilului deschiderea procedurii adoptiei interne. 

(2) În situaţia copilului care a implinit varsta de 14 ani, planul individualizat de 

protecţie poate avea ca finalitate adopţia interna numai daca, în baza evaluarii 

situatiei copilului se apreciază că există un potenţial real de integrare intr-o 

familie adoptatoare.  

  

Art 22
2 

- (1) Dosarul copilului pentru care s-a stabilit adopţia internă, ca 

finalitate a planului individualizat de protecţie,  se transmite, în copie, 

compartimentului de adopţii şi postadopţie, în vederea luării în evidenţă a 

cazului şi sesizării instanţei judecătoreşti de la domiciliul copilului, pentru 

deschiderea procedurii adopţiei interne.  

(2) Compartimentul de adoptii si postadoptii notifica Oficiul cu privire la fiecare 

copil pentru care s-a stabilit adoptia interna ca finalitate a planului individualizat 

de protectie in termen de 5 zile de la primirea dosarului 

(3) Direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul va sesiza instanţa 

judecătorească de la domiciliul copilului, pentru încuviinţarea deschiderii 

procedurii adopţiei interne, la 30 de zile de la luarea în evidenţă a cazului de 

către compartimentul de adopţii şi postadopţie.  

(4) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adopţiei interne a 

copilului se face cu citarea părinţilor fireşti ai copilului sau, după caz, a tutorelui 

şi a direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului.”  

 

25.  Articolul 23, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 23. - (1) Încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne se face 

numai dacă:  

a) planul individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia interna; 

b) sunt indeplinite condiţiile prevazute la art 22 sau după caz cele prevăzute la art. 

22
1 
; 

c) părinţii copilului sau, după caz, tutorele îşi exprimă consimţământul la adopţie, 

în condiţiile prezentei legi; dispoziţiile art. 12 alin. (2), (3) sau (4) ori ale art. 13 

se aplică în mod corespunzător; 

(2) Direcţia are obligatia sa faca dovada efectuării corespunzătoare a 

demersurilor prevăzute la art. 22 alin (2).   

(3) 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 

condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) şi apreciază că deschiderea procedurii 

adopţiei interne este în interesul superior al copilului.  
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 (4) În cazul admiterii cererii de deschidere a procedurii adopţiei interne, în 

dispozitivul hotărârii judecătoreşti se va face menţiune despre constatarea 

existenţei consimţământului ambilor părinţi, al unui singur părinte, al tutorelui 

sau, după caz, despre suplinirea consimţământului în condiţiile art. 13 şi se va 

încuviinţa deschiderea procedurii adopţiei interne.  

 (5) 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, cu exceptia celor 

exercitate de catre tutore;  

b) drepturile şi obligaţiile părinteşti sunt exercitate de către preşedintele consiliului  

judeţean sau primarul sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază 

teritorială domiciliază copilul;  

   (6) Efectele hotărârii judecătoreşti prevăzute la alin. (5) încetează de drept 

dacă, în termen de doi ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, direcţia nu 

a identificat o persoană sau familie corespunzătoare pentru copil.  

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), efectele hotărârii se prelungesc până 

la încuviinţarea adopţiei,  în cazul copiilor cu părinţi necunoscuţi  precum şi în 

cazul în care s-a finalizat procedura de potrivire practică şi a fost întocmit 

raportul de potrivire practică.   

   (8) În situaţia prevăzută la alin. (6), direcţia este obligată să revizuiască planul 

individualizat de protecţie a copilului şi să solicite instanţei judecătoreşti, în 

funcţie de finalitatea acestuia, încuviinţarea unei noi proceduri de deschidere a 

adopţiei.”  

 

26.  La articolul 23
3
, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(2) Efectuarea unei noi anchete sociale care să vizeze situaţia actuală a 

părinţilor fireşti, precum şi potenţialul de reintegrare a copilului la acestia este 

obligatorie. Efectuarea anchetei sociale şi întocmirea raportului sunt de 

competenţa direcţiei în a cărei rază administrativ-teritorială locuieşte părintele 

firesc.” 

 

27.  După articolul 24, se introduce o secţiune nouă, Secţiunea 2
1
 – Potrivirea dintre 

copil şi persoana/familia adoptatoare, conţinând articolele 24
1
 – 24

4
, cu 

următorul conţinut: 

"SECŢIUNEA 2
1
 

Potrivirea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare 
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Art. 24
1
 –(1) Potrivirea dintre un copil pentru care instanţa judecătorească a încuviinţat 

deschiderea procedurii adopţiei interne şi o persoană/familie potenţial adoptatoare este 

procesul prin care se identifică şi selectează cea mai potrivită persoană/familie atestată 

ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului şi se stabileşte 

compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare. 

(2) Procesul de potrivire include o componentă teoretică şi una practică. 

 

Art. 24
2
 - Procesul de potrivire se iniţiază pornind de la nevoile identificate ale fiecărui 

copil pentru care instanţa judecătorească a deschis procedura adopţiei interne, şi se 

realizează de către specialişti din cadrul compartimentului de adopţii şi postadopţie. 

 

Art. 24
3
 - (1) În realizarea potrivirii teoretice, direcţia în a cărei rază teritorială se află 

domiciliul copilului efectuează demersurile necesare realizării potrivirii teoretice cu 

persoane/familii atestate ca fiind aptă să adopte şi înscrise în Registrul Naţional pentru 

Adopţii. 

(2) Direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului analizează 

posibilitatea încredinţării copilului în vederea adopţiei, cu prioritate, unei rude din 

familia extinsă. 

(3) Dacă nu există solicitări din partea persoanelor sau familiilor prevăzute la alin. (2), 

direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului efectuează demersuri, 

pentru realizarea potrivirii teoretice, cu o persoană/familie atestată ca fiind aptă să 

adopte, din raza sa administrativ-teritorială. 

(4) Dacă în maxim  30 de zile de la data  rămânerii irevocabile a hotărârii prin care a 

fost admisă cererea de deschidere a procedurii adopţiei interne, nu s-a identificat o 

persoană/familie dintre cele prevăzute la alin. (2) şi (3), direcţia în a cărei rază 

teritorială se află domiciliul copilului solicită Oficiului să-i transmită lista 

persoanelor/familiilor atestate, înscrise în Registrul Naţional pentru adopţii, care 

corespund caracteristicilor copilului indicate în solicitare.  

(5) Oficiul transmite direcţiei lista prevăzută la alin. (4) în termen de 5 zile lucrătoare 

de la înregistrarea solicitării; potrivirea teoretica in acest caz se realizeaza  cu 

persoanele/familiile din aceasta lista in termen de maxim 30 de zile de la primirea 

listei. 

(6)  În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea potrivirii teoretice prevăzute la alin. 

(5) direcţia are obligaţia de a notifica Oficiului rezultatul demersurilor de potrivire 

teoretică realizate, însoţit de raportul de potrivire teoretică.   

(7) În urma notificării, oficiul eliberează, în termen de 5 zile lucrătoare, o confirmare 

care atestă faptul că selecţia adoptatorului/familiei adoptatoare a fost realizată cu 

respectarea prevederilor alin. (4)- (5).  
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(8) În situaţia în care nu s-a reuşit realizarea potrivirii teoretice cu nici o 

persoană/familie atestată, direcţia are obligaţia de a solicita trimestrial lista prevăzută 

la alin. (4). Prevederile alin. (3) – (7) se aplică în mod corespunzător. 

 

Art. 24
4
. - (1) Procesul de potrivire practică este etapa ulterioară potrivirii teoretice,  în 

cadrul căreia se urmăreşte interacţiunea dintre persoana/familia selectată în urma 

potrivirii teoretice şi copilul pentru care a fost deschisă procedura adopţiei interne, în 

vederea verificării  şi determinării compatibilităţii dintre aceştia. 

(2) Determinarea compatibilităţii se realizează pornindu-se de la nevoile copilului, 

dorinţele şi opiniile exprimate de acesta, precum şi de la ansamblul informaţiilor 

conţinute în dosarul de atestare a adoptatorului. Cu acestă ocazie, se analizează 

relaţionarea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare, în vederea identificării 

premiselor dezvoltării ataşamentului şi integrării copilului în familie. 

Interesul superior al copilului trebuie luat în considerare cu prioritate. 

(3) La finalul procedurii de potrivire practică, se întocmeşte raportul de potrivire 

practică, care consemnează concluziile referitoare la constatarea compatibilităţii dintre 

copil şi persoana/familia adoptatoare, precum şi propunerea vizând sesizarea instanţei 

judecătoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei. 

(4) După întocmirea raportului de potrivire practică, direcţia în a cărei rază teritorială 

se află domiciliul copilului sesizează în maxim 5 zile instanţa judecătorească pentru 

încredinţarea copilului în vederea adopţiei. Cererea de încredinţare în vederea adopţiei 

adresată instanţei va fi însoţită de confirmarea prevăzută la art. 24
3
 alin. (7)." 

 

28.  Articolele 26 şi 27 se abrogă. 

 

29.  La articolul 29,  alineatul (1)  literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul 

conţinut: 

" b) pentru adopţia prevăzută la art. 20 lit.b) daca sotul care doreste  sa adopte s-a 

ocupat de cresterea si ingrijirea copilului cel putin 2 ani;  

 c) pentru adopţia copilului pentru care a fost deschisă procedura adopţiei interne 

şi acesta se află in plasament sau in tutela la unul dintre soţii familiei adoptatoare 

sau la familia adoptatoare, de cel putin 2 ani.” 

    

30.  La articolul 29,  alineatul (1)  literela d) se abrogă. 

31.  La articolul 30,  alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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„(2) Dreptul de a reprezenta copilul în actele juridice sau, după caz, de a 

încuviinţa actele pe care acesta le încheie, precum şi dreptul de a administra 

bunurile copilului se exercită de către preşedintele consiliului judeţean sau 

primarul  sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială domiciliază  

persoana sau familia căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei cu 

excepţia adopţiei încheiate în condiţiile art. 20 lit. b în care aceste drepturi sunt 

exercitate de către  părintele firesc sau adoptiv soţ al adoptatorului.” 

32.  La articolul 31,  alineatul (3) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(3) În situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) direcţia are obligaţia să 

realizeze un raport cu privire la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptatori, ce va 

fi transmis instantei de judecata investita cu solutionarea cererii de incuviintare 

a adoptiei.”  

33. Articolul 33, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 33. - Dacă, în situaţia prevăzută la art. 32 alin. (1), instanţa judecătorească 

dispune revocarea măsurii încredinţării, direcţia este obligată să reia procedura 

prevăzută la art. 24 
3
 si 24

4
.” 

 

34. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 35. - (1) Cererea de încuviinţare a adopţiei poate fi introdusă direct de 

către adoptator sau familia adoptatoare în situaţia adopţiei prevăzute la art. 5 

alin. (3) şi art. 20 lit. b), în toate celelalte cazuri cererea de încuviinţare a 

adopţiei putând fi introdusă fie de către adoptator sau familia adoptatoare, fie de 

către direcţia de la domiciliul acestora, la sfârşitul perioadei de încredinţare în 

vederea adopţiei sau, după caz, la împlinirea termenelor prevăzute pentru 

adopţia copilului aflat în una dintre situaţiile indicate la art. 29 alin. (1) lit. b) şi 

c)” 

35.  Articolul 36, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"Art. 36. - (1) Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei se face cu citarea 

direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, a direcţiei care a 

solicitat deschiderea procedurii de adopţie şi a persoanei ori familiei 

adoptatoare.  

(2) Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei prevăzute la art. 5 alin. (3) se 

face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare şi a adoptatului, iar 

judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei prevăzute la art. 20 lit.b) se face cu 
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citarea adoptatorului, a părinţilor fireşti ai adoptatului şi a direcţiei de la 

domiciliul copilului. 

(3) Direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază persoana sau familia 

adoptatoare va avea obligaţia de a depune rapoartele finale prevăzute la art. 31 

alin. (2) şi (3), cu cel puţin 5 zile înaintea termenului la care a fost citată pentru 

judecarea cauzei, precum şi, după caz, de a da instanţei judecătoreşti orice relaţii 

necesare pentru soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei” 

 

36.  La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul  (1
1
), cu 

următorul conţinut: 

„(1
1
) In cazul adopţiei copilului de catre soţia celui care a recunoscut copilul 

nascut în afara căsătoriei, instanţa judecătorească va admite cererea de 

incuviinţare a adopţiei numai dacă în cauză a fost dispusă şi efectuată o 

expertiză ADN si paternitatea declarată este confirmată prin rezultatul acesteia. 

Cheltuielile determinate de efectuarea expertizei sunt suportate de către 

adoptator.” 

 

37.  La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(2) În termen de 5 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin 

care s-a încuviinţat adopţia, direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul 

copilului  va înştiinţa în scris părinţii fireşti despre aceasta.” 

38.  Articolul 38 se abrogă. 

39.  Articolul 39 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 39. - (1) Adopţia internaţională a copilului care are domiciliul sau 

reşedinţa obişnuită  în România şi pentru care a fost încuviinţată deschiderea 

procedurii interne, poate fi încuviinţată numai în situaţia în care adoptatorul sau 

unul dintre soţii din familia adoptatoare este rudă pana la gradul IV cu copilul 

sau  cetăţean român  cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită  în străinătate. 

(2) În cadrul procedurii adopţiei internaţionale au prioritate persoanele cu 

domiciliul sau reşedinţa obişnuită  în străinătate care sunt rude până la gradul IV 

inclusiv cu copilul. 

(3) În situaţia în care două persoane/familii pot satisface, în aceeaşi măsură, 

nevoile identificate ale  aceluiaşi copil, din care una este reprezentată de rudele 

copilului până la gradul IV cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită  în străinătate 

iar cealaltă este o persoană/familie atestată cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită 

în România, în procesul de selecţie se vor alege cu prioritate rudele copilului 

până la gradul IV.” 
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40.  La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(2) Instanţa judecătorească se va pronunţa, în condiţiile prezentei legi, numai 

după analizarea raportului Oficiului referitor la existenţa altor solicitări similare 

din partea rudelor copilului până la gradul IV sau altor persoane atestate, cu 

domiciliul în România.” 

 

41.  Articolul 47 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"Art. 47. - Pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile de încuviinţare a adopţiei, 

Oficiul eliberează un certificat care atestă că adopţia este conformă cu normele 

Convenţiei de la Haga." 

42.  La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"(2) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), Oficiul trebuie să 

solicite realizarea monitorizării postadoptie şi transmiterea de rapoarte 

trimestriale autorităţii centrale competente sau organizaţiei acreditate şi 

autorizate din statul primitor." 

43. La articolul 49, alineatul (3) se abrogă. 

44. La articolul 52, alineatele (1) – (3) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

"(1) Adoptatorii vor informa copilul că este adoptat, gradual, începând de la 

vârste mici ale copiilor adoptaţi, cu sprijinul specialiştilor din cadrul 

compartimentului de specialitate. 

(2) Adoptatorii şi adoptatul au dreptul să obţină din partea autorităţilor 

competente extrase din registrele publice al căror conţinut atestă data şi locul 

naşterii, dar nu dezvăluie în mod expres adopţia şi nici identitatea părinţilor 

fireşti.  

(3) Identitatea părinţilor fireşti ai adoptatului poate fi dezvăluită înainte de 

dobândirea de către acesta a capacităţii depline de exerciţiu numai pentru motive 

medicale, de către Oficiu, la cererea oricăruia dintre adoptatori, a adoptatului, 

soţului sau descendenţilor acestuia ori a reprezentantului unei instituţii medicale 

sau unui spital”  

 

45. La articolul 52, după alineatul (5) se introduc trei alineate noi, alineatele (6), (7) 

şi (8) cu următorul conţinut: 
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„(6) Informaţiile cu caracter general vizând traseul instituţional şi istoricul 

personal al persoanei adoptate, care nu dezvăluie identitatea părinţilor fireşti, 

pot fi dezvăluite de către Oficiu, la cererea adoptatului sau a adoptatorilor. 

(7) Informaţiile relevante referitoare la adopţie, la originea copilului, în special 

cele cu privire la identitatea mamei şi tatălui, precum şi datele asupra istoricului 

medical al copilului şi familiei sale, se păstrează minimum 50 de ani de la data 

rămânerii irevocabile a hotărârii de încuviinţare a adopţiei. 

8) Furnizarea informatiilor privind identitatea părinţilor fireşti de către alte 

persoane decat cele prevazute de prezenta lege este interzisă.” 

 

46.  La articolul 53, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(3) Pentru motive temeinice, instanţa, încuviinţând adopţia, la cererea 

adoptatorului sau familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a 

împlinit vârsta de 12 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului 

adoptat.” 

47. Articolele 54 şi 55 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

„Art. 54. - Adopţia încetează prin desfacere sau ca urmare a anulării ori a 

constatării nulităţii sale.  

Art. 55. - Adopţia este desfăcută de drept în cazul prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. 

a), la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a noii 

adopţii.”  

 

48. După articolul 55, se introduce un articol nou, articolul 55
1
, cu următorul 

conţinut: 

" Art. 55
1
. - (1) Adopţia poate fi desfăcută la cererea direcţiei, numai până la 

dobândirea capacităţii depline de exerciţiu a copilului adoptat,  dacă acesta a 

ajuns în sistemul de protecţie din motive imputabile adoptatorilor şi se apreciază 

că încuviinţarea unei noi adopţii ar fi în interesul superior al acestuia. 

(2) Cauzele privind desfacerea adopţiei se soluţionează de către instanţa 

judecătorească cu citarea adoptatorului sau, după caz, a familiei adoptatoare, a 

direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, precum şi a 

Oficiului.  

(3) Odată cu admiterea cererii de desfacere a adopţiei, instanţa va decide şi cu 

privire la instituirea tutelei .  
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(4) Copilul a cărui adopţie a fost desfăcută în condiţiile prezentului articol 

păstrează numele şi prenumele dobândite prin adopţie. Instanţa poate decide, 

pentru motive temeinice, revenirea la numele avut anterior adopţiei.”  

 

49. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"Art. 56. - (1) Adopţia poate fi anulată la cererea oricărei persoane chemate să 

consimtă la încheierea ei şi al cărei consimţământ a fost viciat prin eroare asupra 

identităţii adoptatului, dol sau violenţă.  

(2) Acţiunea poate fi formulată în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau 

a dolului ori de la data încetării violenţei, dar nu mai târziu de 2 ani de la 

încheierea adopţiei.” 

 

50. După articolul 56, se introduc trei articole noi, articolele 56
1
 – 56

3
, cu următorul 

conţinut: 

„Art. 56
1
. - (1) Sunt nule adopţia fictivă, precum şi cea încheiată cu încălcarea 

condiţiilor de formă sau de fond, dacă, în acest din urmă caz, legea nu o 

sancţionează cu nulitatea relativă.  

(2) Adopţia este fictivă dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii 

interesului superior al copilului.  

(3) Acţiunea în constatarea nulităţii adopţiei poate fi formulată de orice persoană 

interesată.  

Art. 56
2
. - Instanţa poate respinge cererea privind nulitatea dacă menţinerea 

adopţiei este în interesul celui adoptat.  

Art. 56
3
. - (1) În cazul declarării nulităţii adopţiei, părinţii fireşti ai copilului 

redobândesc drepturile şi îndatoririle părinteşti, cu excepţia cazului când 

instanţa hotărăşte că este în interesul superior al copilului să instituie tutela sau o 

altă măsură de protecţie a copilului, în condiţiile legii.  

(2) De asemenea, adoptatul redobândeşte numele de familie şi, după caz, 

prenumele avut înainte de încuviinţarea adopţiei. Cu toate acestea, pentru 

motive temeinice, instanţa poate încuviinţa ca acesta să păstreze numele 

dobândit prin adopţie.”  

 

51. Articolul 57 se abrogă. 

52. La articolul 58 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea 

următorul conţinut: 

„Art. 58. - (1) Cauzele privind nulitatea adopţiei se judecă cu citarea:” 

53.  La articolul 58 alineatul (2), se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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„(2) Copilul care a împlinit vârsta de 12 ani va fi întotdeauna ascultat.”  

 

54.  La articolul 59, alineatul (2) se abrogă. 

55. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1
1
), cu 

următorul conţinut: 

„(1
1
) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 14 zile. Hotărârea 

judecătorească se redactează şi se comunică părţilor în maximum 14 zile de la 

pronunţare.” 

 

56.  La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(2) La judecarea cererii referitoare la deschiderea procedurii adopţiei interne a 

copilului, a cererii de încredinţare în vederea adopţiei, a cererii de desfacere a 

adopţiei, precum şi a cererii privind nulitatea adopţiei, ascultarea copilului care 

a împlinit vârsta de 12 ani este obligatorie, iar la încuviinţarea adopţiei copilului 

care a împlinit vârsta de 12 ani i se va solicita consimţământul.”  

 

57. La articolul 64, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2
1
), cu 

următorul conţinut: 

„(2
1
) În cazul în care ascultarea copilului nu este obligatorie, acesta este 

consultat, în măsura în care este posibil, iar opinia şi dorinţele sale sunt luate în 

considerare ţinându-se seama de gradul său de maturitate.” 

 

58. La articolul 65, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(2) Registrul conţine datele referitoare la adoptatorul sau familia adoptatoare, 

române şi străine, precum şi cele referitoare la copiii pentru care a fost deschisă 

procedura adopţiei interne, pentru cei pentru care a fost pronunţată o hotărâre 

judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviinţare a adopţiei, de 

desfacere a adopţiei sau de declarare a nulităţii acesteia.”  

59.  Articolul 66, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

" Art. 66. - (1) În scopul întocmirii şi organizării de către Oficiu a evidenţei 

prevăzute la art. 65, direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului 

transmite Oficiului copii ale următoarelor documente:  
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   a) hotărârea judecătorească prin care s-a încuviinţat deschiderea procedurii 

adopţiei naţionale;  

   b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;  

   c) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;  

   d) hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii sau, după caz, de desfacere 

a adopţiei;  

   e) dispoziţia privind eliberarea/neeliberarea atestatului şi, după caz, atestatul; 

   f) raportul final de evaluare a capacităţii de a adopta a solicitantului; 

   g) raportul final de închidere a cazului prevăzut la art. 66
14

 alin (3); 

   h) alte documente necesare organizării evidenţei prevăzute la art. 65, care se 

stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Oficiului. 

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se transmit în termen de 5 zile 

de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti iar cele 

prevăzute la lit. e) şi f), în termen de 5 zile de la data emiterii dispoziţiei.”  

 

60.  Articolul 66, alineatul (3) se abrogă. 

61. După articolul 66 se introduce un capitol nou, Capitolul VIII
1
 – Măsuri vizând 

facilitarea integrării copilului în cadrul familiei adoptatoare, conţinând articolele 

66
1
 – 66

12
, cu următorul conţinut: 

 

"CAPITOLUL VIII
1 

Măsuri vizând facilitarea  integrării  copilului în cadrul familiei adoptatoare 

Art. 66
1
. - În situaţia în care copilul încredinţat în vederea adopţiei a împlinit 

vârsta de 2 ani până la data punerii în executare a hotărârii de încredinţare în 

vederea adopţiei, adoptatorul sau opţional oricare dintre soţii familiei 

adoptatoare beneficiază de un concediu de acomodare cu durata de 3 luni şi de o 

indemnizaţie lunară în cuantum de 800 lei, care se actualizează periodic prin 

hotărâre a Guvernului.  

Art. 66
2
.  Drepturile reprezentând concediul de acomodare şi indemnizaţia se 

acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare 

hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei. 

Art. 66
3
. Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei încetează cu ziua 

următoare celei în care:  

a) a expirat durata  concediului de acomodare; 

b) copilul a împlinit vârsta de 18 ani;  
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c) a avut loc decesul copilului;  

d) beneficiarul care adoptă în calitate de persoană singură a decedat; 

e) a rămas irevocabilă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus, ca urmare a 

plasamentului în regim de urgenţă, luarea copilului din îngrijirea 

adoptatorului/adoptatorilor cărora le fusese încredinţat în vederea adopţiei; 

f) a rămas irevocabilă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în 

vederea adopţiei. 

 

Art. 66
4
. (1)  Drepturile prevăzute la art. 33 se suspendă începând cu ziua 

următoare celei în care: 

a) s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgenţă; 

b) a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării 

în vederea adopţiei.  

(2) Suspendarea prevăzută la alin.(1) încetează în ziua următoare celei în care: 

a) a rămas definitivă şi irevocabilă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus 

revenirea copilului la persoana/familia la care fusese încredinţat în vederea 

adopţiei; 

b) a rămas definitivă şi irevocabilă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus 

respingerea revocării măsurii încredinţării în vederea adopţiei. 

 (3) Reluarea drepturilor suspendate se face la cerere, începând cu data depunerii 

acesteia, dacă nu au intervenit situaţii care să determine încetarea drepturilor.  

Art. 66
5
. 

 
În situaţia în care beneficiarul concediului de acomodare şi a 

indemnizaţiei decedează în perioada efectuării concediului, dreptul la concediu 

şi indemnizaţie se transferă asupra celuilalt soţ adoptator, corespunzător cu 

durata de timp rămasă neefectuată din concediul de acomodare. 

Art. 66
6
 Perioada în care o persoană beneficiază de concediu de acomodare se 

consideră vechime în muncă şi/sau în serviciu şi constituie perioadă asimilată 

stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 

19/2000. 

Art. 66
7
 (1) În situaţia in care adoptatorul sau unul dintre soţii familiei 

adoptatoare,  nu solicită acordarea concediului de acomodare, acesta are dreptul 

la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea 

veniturilor salariale, suportate integral, în mod obligatoriu, din fondul de 

salarii al angajatorului.  

(2) Reducerea duratei normale de muncă se acordă la cerere de către angajator, 

pentru o perioadă de 3 luni de la data la care a fost pusă în executare hotărârea 
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judecătorească privind încredinţarea în vederea adopţiei, în situaţia în care 

copilul a împlinit vârsta de 2 ani până la punerea în executare a hotărârii. 

Art. 66
8
. Prevederile referitoare la concediul de acomodare, indemnizaţie şi 

reducerea duratei normale de lucru nu sunt aplicabile în cazul persoanelor care 

adoptă copilul soţului şi nici al persoanelor/familiilor care adoptă copilul care nu 

este încredinţat în vederea adopţiei.  

Art. 66
9
. (1) Angajatorii au obligaţia de a acorda persoanei sau unuia din soţii 

familiei adoptatoare dispensă pentru efectuarea evaluărilor medicale pentru 

fiecare copil adoptat,  fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a maximum 

16 ore pe an. 

(2) Durata dispensei acordate potrivit prevederilor alin.(1) este de maximum 32 

ore pe an, în situaţia în care copilul adoptat este încadrat într-un grad de 

handicap sau este infectat HIV/bolnav SIDA. 

(3) Dispensa se poate solicita şi acorda până la încheierea perioadei de 

monitorizare post-adopţie  prevăzută de lege.   

Art. 66
10

. (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat un copil 

încadrat într-un grad de handicap sau infectat HIV/bolnav SIDA beneficiază, 

pentru fiecare copil adoptat, cu titlul de sprijin financiar, de decontarea sumelor 

care reprezintă cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea unor servicii de 

supraveghere a copilului, prestate de către persoane autorizate potrivit legii.  

(2) Cuantumul sprijinului financiar, prevăzut la alin. (1), este de 1000 lei pe an, 

se acordă până la încheierea perioadei de monitorizare post-adopţie prevăzută de 

lege şi se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de costul 

acestor servicii. 

(3) Decontarea sumelor prevăzute la alin. (1) se face la cerere, pe baza 

documentelor justificative, prin decizie a directorului executiv al direcţiei 

teritoriale, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, prin 

casierie, mandat poştal, în cont curent personal sau prin cont de card. 

(4) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă numai în situaţiile în care 

nu a intervenit desfacerea sau declararea nulităţii adopţiei.  

Art. 66
11

. (1) Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

constituie şi actualizează periodic o bază de date privind persoanele autorizate 

care asigură servicii de supraveghere a copiilor, în raza lor administrativ-

teritorială. 
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(2) Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului au obligaţia să 

furnizeze aceste informaţii din oficiu, persoanelor sau familiilor care adoptă 

copii încadraţi într-un grad de handicap sau infectaţi HIV/bolnavi SIDA şi să 

faciliteze accesul acestor adoptatori/familii adoptatoare la serviciile prevăzute la 

alin.(1). 

Art. 66
12

. Fondurile pentru plata alocaţiei de instalare, indemnizaţiei pe 

perioada concediului de acomodare şi sprijinului financiar, a cheltuielilor de 

administrare şi de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.” 

 

 

62.  După articolul 66
12

 se introduce un capitol nou, Capitolul VIII
2
 – Monitorizare 

şi servicii postadopţie, conţinând articolele 66
13

 – 66
18

, cu următorul conţinut: 

 

 

„CAPITOLUL VIII
2
 

  Monitorizare şi activităţi postadopţie 

   Art. 66
13

. – Monitorizarea postadoptie reprezinta etapa ulterioara încuviinţării 

adopţiei prin care se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre 

acesta si părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului in familia 

adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultati care pot sa apară in 

această perioadă.  

Art. 66
14

 (1) În cazul adopţiei interne, monitorizarea postadoptie se realizează de 

către direcţia de la domiciliul copilului, care are obligaţia întocmirii unor 

rapoarte trimestriale, pe o perioada de cel puţin 2 ani după încuviinţarea 

adopţiei. 

(2) În perioada de monitorizare postadopţie, adoptatorii au obligaţia de a 

colabora cu direcţia pentru a înlesni realizarea rapoartelor trimestriale şi de a o 

informa cu privire la schimbarea domiciliului ori modificari intervenite in 

structura familiei. (detaliere norme, sanctiune) 

(3) La încheierea perioadei de monitorizare postadopţie, direcţiile întocmesc un 

raport final de închidere a cazului, pe care au obligaţia să îl transmită Oficiului. 

În situaţia în care, ulterior încuviinţării adopţiei, prenumele copilului adoptat 

este schimbat pe cale administrativă, raportul va fi insoţit şi de copia actului 

care a stat la baza schimbării prenumelui. 
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Art. 66
15

. (1) În situaţia în care adoptatorul/familia adoptatoare îşi stabileşte 

domiciliul în raza administrativ teritorială a altei direcţii decât cea care a iniţiat 

procedura de monitorizare, aceasta are obligaţia de a notifica direcţiei în a cărei 

rază administratv teritorială se află noul domiciliu al adoptatorului/familiei 

adoptatoare necesitatea preluarii obligaţiei de monitorizare postadopţie.  

(2) În situaţia în care adoptatorul/familia adoptatoare împreună cu copilul 

adoptat îşi stabilesc domiciliul/reşedinţa în altă ţară, direcţia de la domiciliul 

acestora realizează continuarea monitorizării postadoptie cu sprijinul Oficiului. 

În aceste cazuri, la solicitarea direcţiei, Oficiul facilitează obţinerea rapoartelor 

trimestriale prin contactarea serviciilor sociale competente publice sau private 

din statul în care adoptatorul/familia adoptatoare şi-a stabilit 

domiciliul/reşedinţa. 

   Art. 66
16

. - (1) În cazul adopţiei internaţionale a copilului cu domiciliul in 

Romania de către o persoană/familie cu domiciliul în străinătate, Oficiul are 

obligaţia să urmarească evoluţia acestuia şi a relaţiilor lui cu părintele sau 

părinţii săi adoptivi cel puţin 2 ani după încuviinţarea adopţiei, prin intermediul 

autorităţii centrale competente sau al organizaţiei acreditate ori autorizate din 

statul de domiciliu al părinţilor adoptivi.  

   (2) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), Oficiul trebuie să 

solicite realizarea monitorizării postadoptie şi transmiterea de rapoarte 

trimestriale autorităţii centrale competente sau organizaţiei acreditate şi 

autorizate din statul primitor.  

   (3) În cazul adopţiei internaţionale a unui copil cu domiciliul in străinătate de  

catre o persoană/familie cu domiciliul în Romania, obligaţia monitorizării 

postadopţie revine direcţiei în a cărei raza administrativ teritorială locuiesc 

adoptatorii. Durata perioadei de monitorizare postadoptie poate fi mai mare de 2 

ani dacă legea ţării de provenienţă a copilului o cere. Rapoartele întocmite în 

aceasta perioada se vor inainta Oficiului.  

 

Art. 66
17

. – (1) Activităţile postadopţie se realizeaza planificat şi vizează 

acordarea de suport şi asistenţă de specialitate adoptatului si adoptatorilor, care 

raspundă nevoilor identificate în timpul perioadei de monitorizare postadoptie 

sau semnalate direct de către cei adoptaţi ori de către persoana/familia 

adoptatoare. 

(2) Obligaţia realizării activităţilor prevăzute la alin. (1) revine direcţiei de la 

domiciliul solicitantului. Aceste activităţi pot fi realizate şi de către de 

organisme private, precum şi de către cabinete individuale sau societăţi civile 
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profesionale de asistenţă socială si/sau de psihologie, care au încheiat convenţii 

cu Oficiul.   

(3) Modelul cadru al convenţiilor prevăzute la alin. (2), precum şi la art.19
4
 alin. 

(2) lit. b) se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Oficiului. 

 (4) Activităţile postadopţie pot fi: 

a) informare şi suport pentru copii şi părinţi; 

b) cursuri pentru dezvoltarea capacităţilor parentale; 

c) grupuri de suport pentru copii şi părinţi; 

d) sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopţia 

sa. 

Art. 66
18

.(1) Pe perioada monitorizării postadopţie, participarea la activităţile 

prevăzute la art. 66
17

 alin. (3) este obligatorie pentru adoptatori, dacă rapoatele 

intocmite pe aceasta perioada consemnează o propunere motivată în acest sens. 

O astfel de propunere poate fi formulată în situaţiile în care se apreciază ca 

există riscul compromiterii relaţiei dintre părinţi si copil/copiii adoptaţi ori ar 

putea determina în timp eşecul adopţiei. (In nome, de detaliat cum se contesta 

propunerea de furniz serv postad) 

(2) În situaţia în care adoptatorii, în mod nejustificat, refuza să dea curs 

propunerii formulate potrivit alin. (1) sau refuză să informeze copilul cu privire 

la adopţia sa, responsabilul de caz propune prelungirea perioadei de 

monitorizare postadopţie peste termenul minim prevazut la art. 66
14

 alin. (1).” 

63.  La articolul 67, alineatele (2) – (4) se abrogă. 

64.  La articolul 69, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

"(3) În situaţia în care se constată nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), 

Oficiul este obligat să solicite instanţei judecătoreşti dizolvarea persoanei 

juridice implicate.  

(4) Serviciile şi activităţile ce pot fi derulate de către organismele private în 

cadrul procedurilor adopţiei naţionale, precum şi metodologia de autorizare a 

acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”  

65.  După articolul 69, se introduc două articole noi, articolele 69
1
 şi 69

2
, cu 

următorul conţinut: 
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„Art. 69
1
 (1) Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii, 

nerespectarea prevederilor nerespectarea prevederilor art.14 teza a II –a  si art 

14
1
; 

art. 19 alin. 1 teza II, art. 37 alin. 2, art. 66
14

 alin 3 teza I, art. 65, alin. 1, art. 24
3
 

alin. 4-8.  

    (2) Constituie de asemenea abatere disciplinară, neîndeplinirea sau 

îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor prevăzute de art. 31 alin 1-3 şi art. 66
14

 

alin. 1.    

    Art. 69
2  

 Constituie contravenţii următoarele fapte:  

a) nerespectarea prevederilor art. 17 alin.(3) si alin.(4); 

b)  nerevizuirea planului individualizat de protectie in scopul mentionarii adoptiei 

ca finalitate a acestuia, dupa expirarea termenelor prevazute la art. 22 alin. 

1,lit.a-c; 

c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 22 alin. 1, lit.b, teza II; 

d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 22, alin.2; 

e) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 23
2
, alin. 2;  

f) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 23
5
; 

g) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 32, alin. 1; 

h) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 52, alin.8; 

i) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 66
14

 alin. 2; 

(2) Faptele prevăzute la lit. c, e si f constituie contravenţii dacă nu sunt săvârşite 

în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune. 

(3) Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se sancţionează astfel: 

a. Cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei cele prevăzute la literele, a, b, h şi i 

b. Cu amendă de la 2000 lei la 3500 lei cele prevăzute la literele c, d, e, f si g. 

 (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către 

persoane anume desemnate din cadrul Oficiul Român pentru Adopţii. 

(5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile şi dispoziţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare.” 

 

Art.II. - (1) În vederea realizării şi exercitării atribuţiilor ce revin Direcţiilor 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în aplicarea prevederilor 

Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, consiliile 

judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, au 

obligaţia organizării, în structura acestora, în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, a compartimentului de adopţii şi postadopţie. 
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 (2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) se organizează în condiţiile legii, cu 

încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate, în subordinea directă a 

directorului general sau, după caz, a directorului executiv. 

(3) Directorul general sau, după caz, directorul executiv poate delega atribuţiile 

de coordonare a compartimentului de adopţii şi postadopţie directorului general 

adjunct responsabil cu activitatea de protecţie a drepturilor copilului din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

(4) Coordonarea metodologică precum şi controlul activităţii compartimentului 

de adopţii şi postadopţie se realizează de către Oficiul Român pentru Adopţii. 

  (5) Personalul încadrat în cadrul compartimentului prevăzut la alin. (1) 

este obligat să urmeze periodic cursuri de formare profesională specializată. 

(6) Programa de formare specializată, pe tipuri de tematici corespunzătoare 

etapelor din cadrul procedurii de adopţie, se elaborează de către Oficiul Român 

pentru Adopţii şi se aprobă prin ordin al secretarului de stat. 

 

Art.III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la 

propunerea Oficiului Român pentru Adopţii, Guvernul va modifica în mod 

corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1435/2004 ..... 

Art.IV. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele acte normative 

se abrogă: 

a)   

Art.V. - Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .... din ......, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va 

republica, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Art.VI. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 44, 

care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, precum şi a prevederilor art. III, 

care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a prezentei legi. 


