
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată  

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1.Descrierea 

situaţiei 

actuale 

 

 

   Prin  Ordonanţa de Urgenţă nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare 

la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, a fost înfiinţată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

şi Adopţie (ANPDCA), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  

 

  Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, 

ANPDCA coordonează şi supraveghează activităţile de adopţie şi realizează cooperarea 

internaţională în domeniul adopţiei. 

 

  Unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii ANPDCA în domeniul adopţiei îl 

reprezintă analiza permanentă și sistematică a cauzelor care generează dificultăţi în 

cadrul procedurilor de adopţie şi identificarea soluţiilor legislative adecvate, care să 

asigure depăşirea acestora.  

 

  În acest sens, ANPDCA a evaluat în cursul anului trecut atât cadrul normativ în 

materie, cât şi modul de implementare al acestuia la nivelul compartimentelor de adopții 

din cadrul direcțiilor de asistență socială și protecția copilului. Au fost organizate acțiuni 

de evaluare și îndrumare metodologică la nivel județean, s-au analizat sesizările pe 

problematica adopției primite de ANPDCA și a fost organizată o videoconferință 

națională de analiză a realității existente în practică, fiind astfel identificate principalele 

aspecte care impun revizuiri din punct de vedere legislativ. 

 

   Astfel, a fost elaborat prezentul proiect de act normativ, care conține propuneri de 

modificare și completare a normelor legale care reglementează adopţia în prezent. 

 

   Motivul emiterii prezentului proiect de act normativ îl reprezintă necesitatea 

soluţionării din punct de vedere legislativ a problemelor apărute pe parcursul aplicării 

Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată 3, dar şi reanalizarea unor 

principii ce stau la baza adopţiei, precum şi adaptarea legislaţiei la realităţile actuale. 

11Prezentul proiect de act normativ nu transpune legislație comunitară și nu 

creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia. 

2.Schimbări 

preconizate 

 

  Prin prezentul proiect de lege se propune revizuirea cadrului normativ în materia 

adopţiei. Schimbările determinate de promovarea prezentului proiect de act normativ 

sunt următoarele: 

 

I. Introducerea unor dispoziții menite să asigure celeritate în dobândirea și 

menținerea statutului de copil adoptabil: 

Se reconsideră reglementarea expresă a situațiilor în care planul individualizat de 

protecție a copilului are ca finalitate adopția în sensul simplificării demersurilor din 

această etapă prin eliminarea din procedură a rudelor până la gradul al patrulea. 
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Modificarea este fundamentată pe aspectul semnalat în mod repetat de toți specialiștii 

din DGASPC sau OPA, acela că identificarea, căutarea și determinarea opiniei rudelor 

în ceea ce privește posibilitatea de a îngriji copilul au loc la momentul evaluării 

detaliate a situației copilului, la cel al stabilirii măsurii de protecție și respectiv al 

revizuirii acestei măsuri. Drept urmare, până la împlinirea termenelor de 1 an și 

respectiv 6 luni stabilite de lege pentru PIP adoptie, ar trebui ca opțiunea și capacitatea 

rudelor de a îngriji copilul să fi fost deja clarificate iar aceste demersuri să nu mai fie 

reluate. În acest fel se surmontează unul dintre factorii importanți care pot conduce la 

prelungirea în mod nejustificat a șederii copilului în sistemul de protecție și amânarea 

fără temei a momentului de la care copilul ar putea fi îngrijit de o familie adoptivă. 

De asemenea, tot în etapa procedurală a stabilirii adopției ca finalitatea a planului 

individualizat de protecție, se accentuează nevoia de asumare a responabilității în 

legătură cu copilul aflat în sistemul de protecție atât de către direcţia generală de 

asistență socială și protecția copilului (DGASPC), cât și de către părinții firești ai 

copilului. Potrivit noilor dispoziții, pe lângă obligația existentă anterior a DGASPC de 

a face demersurile necesare identificării şi contactării părinţilor fireşti, de a-i informeze 

periodic asupra locului în care se află efectiv copilul, asupra modalităţilor concrete în 

care pot menţine relaţii personale cu acesta, a fost introdusă și obligația de informare a 

părinților firești asupra demersurilor pe care aceștia trebuie să le realizeze pentru 

reintegrarea copilului în familie sau integrarea acestuia în familia extinsă. 

Reglementarea urmărește stabilirea și punerea în practică de acțiuni care să dovedească 

un interes real și nu doar declarativ pentru copilul aflat în sistemul de protecție, acțiuni 

care să contribuie la înlăturarea acelor motive ce au constituit motivul instituirii unei 

măsuri de protecție specială cu privire la copil. 

 În susținerea acestui demers de limitare a șederii copilului în sistemul de protecție 

dincolo de o perioadă rezonabilă și de identificarea cât mai rapidă a unei soluții de 

permanență pentru el, proiectul de act normativ introduce posibilitatea ca, în situații 

excepţionale, managerul de caz să poată stabili adopția ca finalitate a planului 

individualizat de protecție, anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege, dacă 

poate justifica în mod temeinic că acest demers este în interesul superior al 

copilului. 

Apreciind deosebit de importantă asumarea responsabilității prin realizarea cu celeritate 

a demersurilor pentru integrarea sau reintegrarea copilului, iar dacă acestea au eșuat a 

demersurilor necesare pentru deschiderea adoptabilității copilului, proiectul de act 

normativ stabilește în sarcina directorilor executivi/generali ai DGASPC atribuții 

clare de urmărire a evoluției situației copiilor intrați în sistem. Reglementarea 

suplimentează obligațiile deja instituite în sarcina managerilor de caz pentru a sublinia 

importanța concentrării eforturilor pentru ca fiecare copil să petreacă cât mai puțin timp 

în sistemul de protecție. Sancțiunile corespunzătoare pentru nerespectarea obligațiilor 

nou instituite sunt prevăzute și ele de proiectul de act normativ. 

Este clarificată situaţia copiilor care au împlinit vârsta de 14 ani, precum și fraţilor 

care nu pot fi separaţi, dacă unul dintre ei a împlinit vârsta de 14 ani, în ceea ce privește 

stabilirea adopției  ca finalitate a planulului individualizat de protecţie în cazul în care 

există solicitări de adopţie a acestora, împreună, din partea unor familii/persoane 

atestate. Familia/persoana atestată trebuie să facă parte din familia extinsă a 

copilului/copiilor sau să fi menținut și dezvoltat relații personale cu acesta/aceștia.  

 

II. Introducerea unor dispoziții destinate flexibilizării procedurii de evaluare a 

adoptatorilor și corelarea acestor dispoziții cu prevederile referitoare la situațiile 

în care nu este necesară încredințarea în vederea adopției 

 

- Parcurgerea etapei de pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de 

părinte nu este necesară în cazul persoanelor sau familiilor care solicită evaluarea şi 

care au în plasament de cel puţin 6 luni copilul pe care doresc să îl adopte;  
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- S-a reglementat faptul că atestatul de persoană/familie aptă să adopte are valabilitate 

de 5 ani (față de 2 ani cât este în prezent) cu obligația corelativă ce revine DGASPC  

de a verifica anualdacă mai sunt îndeplinite condițiile legale necesare pentru obținerea 

acestuia. În funcție de concluziile  verificărilor efectuate, DGASPC care a eliberat 

atestatul  va decide dacă se impune sau nu retragerea acestui document.  

- Instituirea obligației în sarcina DGASPC de a emite  dispoziţia privind eliberarea 

atestatului (în cazul unui rezultat favorabil al evaluării) în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data raportului final de evaluare. În cazul unui rezultat nefavorabil al evaluării 

care nu este contestat în termenul legal, se instituie obligația DGASPC de a emite emite 

dispoziţia privind neeliberarea atestatului în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului în care poate fi formulată contestația. Prin reglementarea 

termenului expres de 5 zile lucrătoare se urmărește eliminarea practicilor neunitare 

existente în prezent la nivelul DGASPC-urilor; 

 

II. Introducerea unor dispoziții destinate flexibilizării etapei de monitorizare post-

adopție (etapă ulterioară încuviințării adopției prin care se urmăreşte evoluţia copilului 

adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părintele/părinţii adoptatori) 

 

-  în cazul adopției interne se reglementează exceptarea de la monitorizarea post 

adopție în situația copilului adoptat de către soțul părintelui firesc sau adoptiv, de către 

rudele sale până la gradul al IV-lea ori de către tutorele său. În aceste situații 

integrarea/adaptarea copilului cu persoana ori în familia care l-a adoptat este deja 

realizată, copilul aflându-se în grija adoptatorului/adoptatorilor de dinainte de adopție, 

astfel încât sub aspectul scopului urmărit monitorizarea post adopție devine 

nejustificată (golită de conținut) în aceste situații. 

 

 

III. Introducerea unor dispoziții destinate debirocratizării şi simplificării unor 

proceduri 

 

- certificatele de naștere/de căsătorie (al copilului, respectiv ale adoptatorilor), care se 

anexează cererii de încuviințare a adopției, se pot înainta la instanța judecătorească 

în copie certificată de către DGASPC, sau după caz, adoptator sau familia adoptatoare 

pentru conformitate cu originalul (eliminându-se obligativitatea legalizării acestor 

documente). 

 

 

IV. Introducerea unor dispoziții menite să asigure corelarea modificărilor 

propuse cu celelalte prevederile existente în Legea nr.273/2004 r 3 și în OUG 

11/2014 

- eliminarea expresiei „familie substitutivă” motivat de faptul că în actuala legislație 

din domeniul adopției nu se mai operează cu această noțiune; 

- definirea A.N.P.D.C.A. ca fiind organ de specialitate al administrației publice 

centrale, cu personalitate juridică, înființat în subordinea Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, necesară pentru corelarea cu prevederile OUG 11/2014; 

- înlocuirea termenului „comisia” cu termenul „ANPDCA” la dispoziția legală vizând 

realizarea unei noi evaluări sociale şi/sau psihologice de către cabinete individuale, 

cabinete asociate sau societăţi profesionale care au încheiat convenţii cu A.N.P.D.C.A., 

eroare a cărei corectare este necesară. Aceste convenții se încheie cu A.N.P.D.C.A. 

întrucât Comisia de soluționare a contestațiilor nu are personalitate juridică; 

- înlocuirea expresiei “deschiderea procedurii adopţiei naționale” cu expresia 

„deschiderea procedurii adopției”, necesară pentru corelarea cu terminologia introdusă 

prin modificările la Legea nr.273/2004 aduse în anul  2016 când sintagma 

’’deschiderea procedurii adopţie interne’’ a fost înlocuită cu sintagma ’’deschiderea 



4 

 

procedurii adopţiei’’. Din eroare, la acel moment, nu a fost înlocuită și expresia 

“deschiderea procedurii adopţiei naționale” cu expresia „deschiderea procedurii 

adopției”, motiv pentru care se reglementează acest aspect prin prezentul proiect de act 

normativ. 

 

V. Adopția internațională 

- ca excepție de la necesitatea împlinirii termenului de 1 an de la data deschiderii 

procedurii adopției (termen ulterior căruia copilul adoptabil devine eligibil pentru 

adopția internațională), se reglementează distinct situația copiilor care au împlinit 

vârsta de 14 ani pentru care există solicitări de adopție din partea unor persoane/familii 

atestate din străinătate, persoane/familii care fac parte din familia estinsă sau care au 

menținut și dezvoltat relații personale cu aceștia. Aceeași dispoziție se propune și 

pentru situaţia fraţilor care nu pot fi separaţi, odată cu împlinirea vârstei de 14 ani de 

către cel puţin unul dintre aceştia.  

Prin această reglementare s-a urmărit flexibilizarea derulării procedurii de adopţie 

internaţională pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani, obiectivul major urmărit 

fiind acela al creşterii şanselor de a avea o familie pentru acești copii inclusiv pentru 

grupurilor de fraţi care nu pot fi separaţi. Această situaţie  justifică reglementarea 

propusă care permite ca  adoptatorul  cu reşedinţa obişnuită în străinătate (la a cărui 

solicitare a fost deschisă procedura adopției pentru copii care au împlinit vârsta de 14 

ani inclusiv a grupurilor de fraţi care nu pot fi separaţi) să poată fi selectat din RNA în 

mod direct pentru a parcurge procedura de adopţie internaţională, fără a se mai aştepta 

trecerea unui termen de 1 an. 

 

VI. Completarea unor dispoziții referitoare la concediul de acomodare, pentru a se 

realiza o serie de corelări cu dispozițiile mai flexibile reglementate pentru concediul și 

indemnizația pentru creșterea  copiilor prevăzute de OUG nr.111/2010. Propunerile de 

modificare în acest sens nu generează impact bugetar și asigură un venit suplimentar 

familiei care are unul sau mai mulți copii încredințați în vederea adopției. 

 

VII. Reglementarea de noi stimulente financiare care să susțină decizia unei 

familii de a adopta, cu scopul identificării cât mai rapide a unei familii adoptive 

pentru copiii aflați în sistemul de protecție. Stimulentele financiare cresc progresiv și 

vizează susținerea familiilor care adoptă copii de vârstă mai mare, cu handicap ori care 

fac parte dintr-un grup de frați:   

 Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de 

o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum 

de 1,20 ISR (600 lei), pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a 

hotărârii judecătoreşti de încuviințare a adopţiei, se afla în una din următoarele 

situații:   

a) avea vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani; 

b) era încadrat în grad de handicap ușor sau mediu; 

c) făcea parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună.  

Cuantumul indemnizației se majorează cu 50% pentru cazul în care la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviințare a adopţiei copilul se afla în 

una din următoarele situații:   

a) avea împlinită vârsta de 7 ani; 

b) era încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau 

bolnav SIDA; 

c) face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună. 

În situația în care copilul adoptat întrunește două dintre condițiile menționate mai sus, 

cuantumul indemnizației se majorează cu 25% și respectiv cu 50% în plus, dacă 

toate cele trei condiții menționate sunt întrunite. 

Sprijinul financiar se acordă până la dobândirea capacității depline de exercițiu 
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de către copilul adoptat și numai dacă  nu a intervenit desfacerea sau declararea 

nulităţii adopţiei. La cererea adoptatului, exprimată după dobândirea capacității 

depline de exercițiu, dacă acesta își continuă studiile o singură dată în fiecare 

formă de învățământ de zi, sprijinul financiar poate fi acordat pe toată durata 

continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani. 

 

 Adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulți copii 

beneficiază, pentru fiecare copil adoptat, de decontarea sumelor care 

reprezintă cheltuielile efectuate pentru asigurarea unor servicii destinate 

recuperării/reabilitării copilului, prestate în conditiile legii, în limita sumei 

de 1500 RON pe an. Decontarea se face numai pentru serviciile care se 

adresează copilului adoptat si/sau adoptatorului sau familiei adoptatoare, a căror 

nevoie a fost stabilită ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau 

asistent social, până la dobândirea capacității depline de exercițiu de către 

copilul adoptat și numai dacă  nu a intervenit desfacerea sau declararea nulităţii 

adopţiei. 

În situațiile în care cuantumul sumei necesare pentru acoperirea integrală a serviciilor 

de recuperare recomandate depășește cuantumul decontat prin lege, diferența poate fi 

suportată de către angajatorii adoptatorului, persoane juridice de drept public sau 

privat; cheltuielile efectuate de către persoanele juridice de drept privat se deduc 

din impozitul pe venit aferent anului în care aceste cheltuieli au fost efectuate. 

 

 Decontarea cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau 

familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu 

un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/adoptatorilor, în 

limita unei sume de 200 de lei/zi/persoană. Perioada pentru care se acordă 

decontarea acestor cheltuieli este de maxim de 10 zile, concomitente sau 

succesive, din durata totală a procedurii de potrivire practică. 

 

Corelativ acordării acestor forme de sprijin a fost reglementată și obligația 

Direcției de la domiciliul copilului adoptat, de a efectua anual verificări asupra 

modului în care sunt utilizate de către adoptator/familia adoptatoare sumele 

acordate cu titlul de sprijin financiar și de a  întocmi un raport în acest sens. 

 

  

3. Alte 

informaţii 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri   Nu este cazul 

3. Impactul social Nu este cazul 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 

5. Alte informaţii Nu este cazul  

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (5 ani) 

            -mii lei-       

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 

1 2 

2018 

3 

2019 

4 

2020 

5 

2021 

6 

2022 

7 

 

1. Modificări ale veniturilor     0     0   0 0 0 0 
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bugetare, plus/minus/din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit  

(ii) impozit pe venit 

(iii) sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată 

b) bugete locale: 

 

(i) impozit pe profit 

 

(ii) sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată 

 

 

c) bugetul  asigurărilor  

sociale de stat: 

     ( i) contribuţii de  

         asigurări  

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26765 

 

 

26765 

 

-26765 

 

 

 

-26765 

 

 

 

 

 

28947 

 

 

28947 

 

-28947 

 

 

 

-28947 

 

 

 

 

32563 

 

 

32563 

 

-32563 

 

 

 

-32563 

 

 

 

35985 

 

 

35985 

 

-35985 

 

 

 

-35985 

 

 

 

 

 

24852 

 

 

24852 

 

-24852 

 

 

 

-24852 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal  

      (ii) bunuri şi servicii 

 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

 (ii) bunuri şi servicii 

 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

     (i) cheltuieli de personal 

     (ii)bunuri şi servicii 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

-15049 

 

 

 

11716 

 

 

-26765 

 

-16297 

 

 

 

12650 

 

 

-28947 

 

-18323 

 

 

 

14240 

 

 

-32563 

 

-20251 

 

 

 

15734 

 

 

-35985 

 

-16059 

 

 

 

10868 

 

 

-24852 

 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

 

a) buget de stat  

 

 

b) bugete locale 

0 

 

 

0 

 

 

0 

-15049 

 

 

-15049 

 

 

0 

-16297 

 

 

-16297 

 

 

0 

 

-18323 

 

 

-18323 

 

 

0 

-20251 

 

 

-20251 

 

 

0 

 

-16059 

 

 

-16059 

 

 

0 

 

 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Fundamentare cheltuieli bugetare 

Anul 2018 
701 beneficiari - copii adoptati x 0 lei/lunax12 luni=0 lei 

25 (din cei 701) beneficiari - copii adoptati x0lei/luna (0lei/luna*25%) 
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x12 luni=0 lei 

4 (din cei 701) beneficiari - copii adoptati x0lei/luna (0lei/luna*25%) 

x12 luni= lei 

215 beneficiari - copii adoptati x 0 lei/luna chelt.recup.x12 luni=0 lei 

430 beneficiari – adoptatori alte jud. x 0 lei/pers/zix10zile=0 lei 

 

Cheltuieli bugetare  = 0  lei 

  

Anul 2019 
747 beneficiari - copii adoptati x720lei/lunax12 luni=6.454.080 lei 

75 (din cei 747) beneficiari - copii adoptati x180lei/luna 

(720lei/luna*25%) x12 luni=166.320 lei 

4 (din cei 747) beneficiari - copii adoptati x180lei/luna 

(720lei/luna*25%) x12 luni=8.640 lei 

232 beneficiari - copii adoptati x 1.500 lei/luna chelt.recup.x12 

luni=4.176.000 lei 

458 beneficiari – adoptatori alte jud. x 200 lei/pers/zix10zile=916.000 

lei 

 

Cheltuieli bugetare =11.716.720 lei = 11.716 mii lei 

  

Anul 2020 
808 beneficiari - copii adoptati x720lei/lunax12 luni=6.981.120 lei 

77 (din cei 808) beneficiari - copii adoptati x180lei/luna 

(720lei/luna*25%) x12 luni=166.320 lei 

5 (din cei 808) beneficiari - copii adoptati x180lei/luna 

(720lei/luna*25%) x12 luni=10.800 lei 

250 beneficiari - copii adoptati x 1.500 lei/luna chelt.recup.x12 

luni=4.500.000 lei 

496 beneficiari – adoptatori alte jud. x 200 lei/pers/zix10zile=992.000 

lei 

 

Cheltuieli bugetare =12.650.240 lei = 12.650 mii lei 

 

Anul 2021 

909 beneficiari - copii adoptati x720lei/lunax12 luni=7.853.760 lei 

85 (din cei 909) beneficiari - copii adoptati x180lei/luna 

(720lei/luna*25%) x12 luni=183.600 lei 

5 (din cei 909) beneficiari - copii adoptati x180lei/luna 

(720lei/luna*25%) x12 luni=10.800 lei 

282 beneficiari - copii adoptati x 1.500 lei/luna chelt.recup.x12 

luni=5.076.000 lei 

558 beneficiari – adoptatori alte jud. x 200 

lei/pers/zix10zile=1.116.000 lei 

 

Cheltuieli bugetare =14.240.160 lei = 14.240 mii lei 

 

Anul 2022 

1004 beneficiari - copii adoptati x720lei/lunax12 luni=8.674.560 lei 

101 (din cei 1004) beneficiari - copii adoptati x180lei/luna 

(720lei/luna*25%) x12 luni=218.160 lei 

5 (din cei 1004) beneficiari - copii adoptati x180lei/luna 

(720lei/luna*25%) x12 luni=10.800 lei 

311 beneficiari - copii adoptati x 1.500 lei/luna chelt.recup.x12 
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luni=5.598.000 lei 

616 beneficiari – adoptatori alte jud. x 200 

lei/pers/zix10zile=1.232.000 lei 

 

Cheltuieli bugetare =15.733.520 lei = 15.734 mii lei 

 

Media pe 5 ani  
 

 

0+11.716+12.650+14.240+15.734= 10.868  mii lei 

           5 

 

Anul 2018 a fost stabilit ca an de referinţă (0 lei) motivat de faptul că 

potrivit proiectului de act normativ, intrarea în vigoare a modificărilor 

cu impact bugetar se va realiza începând cu anul 2019.  

De asemenea s-a avut în vedere situația în care copiii incluși în 

procedura de adopție sunt beneficiari de servicii sociale (copii aflaţi la 

asistenţi maternali-AMP- şi în servicii de tip rezidențial-CR-). Ca 

urmare a adopției copiii părăsesc sistemul de protecție specială, fapt 

care conduce la diminuarea cheltuielilor bugetare determinate de 

îngrijirea lor în sistemul de protecţie specială, și implicit, la scăderea 

impactului financiar prevăzut de proiectul de act normativ după cum 

urmează: 

Anul 2018 – an de referinţă 
701 beneficiari - copii adoptati x 0 lei =0 lei 

Din cei 701 beneficiari , 529 copii sunt în grupa de vârstă 3-6 ani și 

172 copii în grupa de vârstă peste 7 ani 

 Din cei 701 beneficiari, 25 de copii sunt încadrați în grad de handicap 

ușor si mediu 

Din cei 701 beneficiari, 4 copii sunt din grupuri de 2-3 sau mai mulți 

frați adoptabili împreună 

Din cei 701 beneficiari, 85% provin de la AMP și 15% provin din CR 

 

Cheltuieli bugetare = 0 lei 

Anul 2019 – estimăm o creştere a numărului de copii adoptați la 747 

copii, din care 635 copii de la AMP si 112 copii din CR. Impactul 

financiar negativ asupra sistemului de protecţie a copilului (buget 

local) este următorul: 

635 beneficiari - copii adoptati x32.103 lei  =20.385.405 lei 

112 beneficiari - copii adoptati x56964 lei  =6.379.968 lei 

 

Cheltuieli bugetare =26.765 mii lei 

 

 Anul 2020 – estimăm o creştere a numărului de copii adoptați la 808 

din care 687 de la AMP și 121 din CR . Impactul financiar negativ 

asupra sistemului de protecţie a copilului (buget local) este următorul: 

687 beneficiari - copii adoptati  x32103  lei = 22.054.761 lei 

121 beneficiari - copii adoptati x56964 lei  =    6.892.644 lei 

 

Cheltuieli bugetare = 28.947 mii lei 

 

Anul 2021 - estimăm o creştere a numărului de copii adoptați la 909 
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din care 773 de copii de la AMP și 136 de copii din CR. Impactul 

financiar negativ asupra sistemului de protecţie a copilului (buget 

local) este următorul: 

773 beneficiari - copii adoptati  x32.103 lei  =248.115.619 lei 

136 beneficiari - copii adoptati x56964 lei =      7.747.104 lei 

 

Cheltuieli bugetare = 32.562 mii lei 

Anul 2022 - estimăm o creştere a numărului de copii adoptați 1004 din 

care 853 de copii de la AMP și 151 de copii din CR. Impactul financiar 

negativ asupra sistemului de protecţie a copilului (buget local) este 

următorul: 

853 beneficiari - copii adoptati x32103 lei = 27.383.859 lei 

151 beneficiari - copii adoptati x56964 lei = 8.601.564 lei 

Cheltuieli bugetare = 35.985 mii lei 

   

Media pe 5 ani  

     (0+26.765 +28.947+32.562+35.985)=  24.851 mii lei 

                        5 

 

       

 Scadere  medie anuală: 24.851 mii lei - 10.868  mii lei= 13.983 mii 

lei 

 

În realizarea calculelor vizând diminuarea cheltuielilor bugetare  s-au 

avut în vedere standardele de cost pentru copiii adoptați de la asistenți 

maternali, și standardele de cost pentru copii adoptați din centre 

rezidențiale  

Standard de cost/an/beneficiar în asistenţă maternală : 32.103 lei 

Standard de cost/an/beneficiar în centru rezidențial : 56.964 lei 

 

 

7. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ: 

 

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele 

private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private 

străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale (revizuirea Normelor metodologice 

de aplicare Legii nr273/2004, privind procedura adopției) 
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b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii: 

 

Hotărârea Guvernului pentru reglementarea procedurii de acordare și de plată a sprijinului financiar 

precum și procedura de decontare a cheltuielilor prevăzute conform capitolului nou introdusîn lege 

referitor la stimulentele financiare de care beneficiază copilul și familia adoptatoare. 

 

11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislațía în domeniul achizițiilor publice 

a)Impact legislativ- prevederi de modificare și completare a cadrului normativ în domeniul 

achizițiilor publice, prevederi derogatorii 

b) norme cu impact la nivel operațional/tehnic- sisteme electronice utilizate în desfășurarea 

procedurilor de achiziție publică, unități centralizate de achiziții publice, structură 

organizatorică internă a autorităților contractante 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

6. Alte informaţii 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

La elaborarea prezentului proiect de act normativ au 

fost consultate direcțiile generale de asistență socială 

și protecția copilului precum și organizații 

neguvernamentale. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul proiectului 

de act normativ 

Criteriile care au stat la baza alegerii organizaţiilor ce 

au fost consultate au vizat, pe de o parte, domeniul de 

activitate al acestora, respectiv protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, iar, pe de altă parte, 

expertiza acestora în domeniul adopţiei. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

Prezentul proiect de act normativ a fost transmis spre 

consultare  structurilor asociative,  conform HG 

521/2005. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente. 

Nu este cazul 

 

 

 

 

5. Informaţii privind avizarea de către:  

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul 

Legislativ. 

6. Alte informaţii  
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Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Pentru proiectul de act normativ a fost îndeplinită 

procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

  Nu este cazul 

3. Alte informaţii    

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare  a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale – înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Nu este cazul 

2. Alte informaţii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată.  

 

MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 

Lia-Olguța VASILESCU 

 

 

 

Avizăm favorabil 

 

 

VICE PRIM MINISTRU 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 

 

Paul STĂNESCU                                                                                                         
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MINISTRUL JUSTIȚIEI 

Tudorel TOADER 
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