GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPTII
Str. Muzeul Zambaccian, Nr.29, Sector 1, Bucuresti, cod 011872
tel. 2301351, fax. 2301320

•

În anul 1990, respectiv 1994 România a ratificat 3 Convenţii internaţionale: Convenţia
ONU cu privire la Drepturile Copilului, Convenţia de la Haga privind Protecţia
Copilului şi Cooperarea în materia Adopţiei Internaţionale şi Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.

•

Până în anul 2005, aceste Convenţii nu au fost respectate în totalitate în România.
Dimpotrivă, anumite prevederi au fost încălcate cu riscul încălcării drepturilor
fundamentale ale copiilor din ţara noastră. Deşi au existat multe semnale în acest sens
care veneau din partea comunităţii internaţionale, nu se schimba aproape nimic în
domeniul adopţiei.
În trecut copiii din ţara noastră erau percepuţi ca o marfă, care putea fi schimbată după
bunul plac al anumitor persoane care doreau să adopte şi nu puteau adopta un copil din
propria ţară (aşa cum arată studii realizate în acea perioadă), fie pentru că nu
îndeplineau condiţiile impuse privind adopţia naţională, care de obicei sunt mult mai
restrictive decât cele în cazul unei adopţii internaţionale, fie pentru că în ţara lor de
rezidenţă se respectau prevederile Convenţiilor internaţionale în materie.

•

Percepţia vis-a-vis de copiii din sistemul de protecţie a copilului din România nu s-a
schimbat încă, cu toate că în sistemul de protecţie a avut loc o reformă reală şi
profundă. Se consideră că ei pot fi adoptaţi dacă cineva doreşte acest lucru. Dar
persoanele în cauză nu se gândesc că aceşti copii au propriii lor părinţi sau rude. Nu se
înţelege încă faptul că şi copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului din România au
părinţi, la fel ca alţi copii din alte ţări, aflaţi în grija statului. Mai mult decât atât, nu se
înţelege că şi copiii români au drepturi, la fel ca şi ceilalţi copii din alte ţări ale lumii.

•

România doreşte ca drepturile copiilor români să fie respectate. Doreşte ca drepturile
părinţilor copiilor români să fie respectate. Doreşte să aibă grijă de propriii copii şi
pentru fiecare copil aflat în sistemul de protecţie să găsească cea mai adecvată familie
care să îl îngrijească. România doreşte să pună drepturile copiilor români pe primul
plan, aşa cum ar fi trebuit să facă de mult timp. Primordialitatea drepturilor copiilor în
raport cu drepturile adulţilor trebuie să fie înţeleasă şi în cazul României.

•

În trecut erau primordiale dorinţele adulţilor în raport cu drepturile copiilor. O famile
dorea un copil şi pretindea un copil. Autorităţile române nu au înţeles pe deplin că rolul
lor era să reprezinte drepturile copilului, nu să caute un copil pentru o familie care îşi
dorea un copil. Era încurajată separarea copiilor de propriii părinţi, dacă o familie dorea
să adopte un copil.

•

Prin urmare, elaborarea noii legislaţii în domeniul adopţiei, care a intrat în vigoare la 1
ianuarie 2005, a pornit de la constatarea că adopţiile internaţionale urmau anumite
proceduri care intrau în contradicţie cu convenţiile internaţionale ratificate de România,
în principal Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi Convenţia de la Haga
privind protecţia copilului şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale.

Deşi România prin ratificarea acestor convenţii internaţionale îşi lua astfel
angajamentul respectării lor, acest angajament nu a fost respectat în totalitate. Astfel,
încălcarea prevederilor internaţionale şi neconcordanţa între prevederile internaţionale
şi prevederile interne în materia adopţiei au dus la încălcarea drepturilor copiilor din
România.
•

Conform Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, în adopţie, interesul
superior al copilului trebuie să reprezinte cea mai importantă raţiune. Aceasta
presupune că nici un alt interes, economic, politic sau al persoanelor care adoptă nu va
prima şi nici nu va fi considerat egal cu cel al copilului, primordiale fiind drepturile
copilului în raport cu cele ale adulţilor. Trebuie subliniat faptul că noua legislaţie în
domeniu are în vedere pentru adopţie găsirea unei familii pentru un copil, în nici un
caz găsirea unui copil pentru o familie.

•

Prin noua legislaţie sunt reglementate următoarele aspecte care nu erau reglementate în
legislaţia anterioară:
-

situaţiile şi procedura prin care un copil devine adoptabil (atunci când
planul individualizat de protecţie al copilului prevede ca finalitate adopţia
internă, această finalitate putând fi prevăzută numai dacă demersurile pentru
reintegrarea copilului în familia biologică sau integrarea lui în familia extinsă au
eşuat);
În legislaţia anterioară un copil putea deveni adoptabil prin consimţământul
părinţilor copilului care era dat în formă notarială (fără să existe o consiliere a
părinţilor în ceea ce priveşte consecinţele acestei decizii), precum şi prin
intermediul Legii nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a
abandonului de copii; această lege a fost criticată pentru că nu stimula
activităţile de reintegrare a copilului în familie, copilul fiind declarat
adoptabil, acordând în acest fel prioritate adopţiei şi nu revenirii copilului
lângă părinţii săi, ceea ce era în contradicţie cu prevederile Convenţiei
ONU cu privire la drepturile copilului.

-

deschiderea procedurii adopţiei naţionale care se face numai de către
instanţa judecătorească, numai după realizarea de către aceasta a unui control
riguros asupra demersurilor care s-au făcut în vederea reintegrării copilului în
familia biologică sau integrarea lui în familia extinsă;
În vechea legislaţie, lista centralizată cu copiii adoptabili din întreaga ţară era
trimisă tuturor judeţelor de fosta Autoritate Centrală în domeniu; procedura
încuraja găsirea unui copil pentru o familie care dorea să adopte, în nici un
caz găsirea unei familii în funcţie de nevoile şi particularităţile unui copil;
practica a demonstrat că unele familii cunoşteau copiii înainte ca aceştia să fie
adoptabili, nerespectând astfel reglementările Convenţiei de la Haga.

-

pastrarea dreptului de a consimti la adoptia copilului a parintelui decazut
din drepturile parintesti sau a celui caruia i s-a aplicat pedeapsa
interzicerii drepturilor parintesti; această prevedere vine pe de o parte din
caracterul provizoriu, reversibil al măsurii decăderii din drepturile părinteşti, iar
pe de altă parte din caracterul permanent şi ireversibil pe care adopţia îl are
asupra filiaţiei fireşti;
În vechea legislaţie nu se punea acent pe drepturile şi responsabilităţile
părinţilor faţă de propriii copiii chiar şi în condiţiile menţionate.
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•

-

obligativitatea consilierii părinţilor biologici sau a reprezentanţilor legali
înainte de a-şi da consimţământul la adopţie; instanţa se asigură astfel că
părinţii îşi dau consimţământul în mod liber şi că nu a fost obţinut prin
contraplată sau contraprestaţie de orice fel;
În legislaţia anterioară nu exista această prevedere, din contră copilul putea fi
declarat abandonat „din oficiu” dacă familia nu se interesa de el pentru o
perioadă mai mare de 6 luni (conform Legii 47/1993). Mulţi părinţi care cu
consimţit la adopţia propriilor copii nu au avut şansa de a beneficia de servicii
de sprijin în vederea cunoaşterii drepturilor şi obligaţiilor pe care le au, precum
şi a consecinţelor consimţământului dat. Mai mult, intermediarii şi chiar
profesioniştii sugerau abandonarea copiilor de către părinţi în vederea adopţiei
acestora.

-

adopţia este tratată ca instituţie de drept civil şi nu ca masură de protecţie
asa cum a fost ea reglementată în legislaţia anterioară, cu alte cuvinte ea nu se
mai adresează în mod automat tuturor copiilor care au nevoie de o masură de
protecţie, ci doar acelora pentru care o astfel de operaţiune juridică este potrivită
nevoilor şi situaţiei particulare a copilului.

În vederea implementării noii legislaţii în domeniul adopţiei, Oficiul Român pentru
Adopţii a elaborat Planul de acţiune pentru implementarea legislaţiei primare şi
secundare în domeniu, care a fost aprobat printr-un memorandum în şedinţa de Guvern
din data de 29 iunie 2005.
Unul din obiectivele Planului de acţiune îl constituie Clarificarea situaţiei existente
referitoare la dosarele depuse în perioada octombrie 2001-decembrie 2004 de cetăţeni
străini în vederea adopţiei unor copii din România.
În vederea atingerii acestui obiectiv, s-a constituit un Grup de analiză interministerial
coordonat de Oficiul Român pentru Adopţii.
Interesul superior al copilului este principiul de la care s-a pornit în analizarea tuturor
informaţiilor referitoare la copiii ceruţi în adopţie internaţională de către familii de
cetăţeni străini. Acest principiu este considerat de către Grupul de analiză drept
principalul criteriu care trebuie să ghideze toate deciziile care trebuie luate pentru
fiecare copil în parte, alături de respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în
domeniu.
În analiza Grupului de lucru există un număr de 1399 de înregistrari
(cereri/scrisori/dosare de adopţie a unor copii din România de către familii cu
domiciliul în străinătate), care au fost preluate de către Oficiul Român pentru Adopţii
de la fostul Comitet Român pentru Adopţii.
În data de 30 octombrie 2005, s-a elaborat un raport preliminar privind cele 1399
înregistrări. Concluziile analizei preliminare sunt următoarele:
-

Cele 1399 inregistrari reprezinta cereri/scrisori/dosare de adoptie care nu au
fost aprobate de fosta Autoritate Centrală fie pentru ca nu s-au inscris in
criteriile de situatii exceptionale (aşa cum erau ele reglementate în perioada
moratoriului), fie pentru că se aflau în unul din situaţiile următoare: dosarul
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familiei nu era complet, nu era nominalizat un anumit copil, copilul nominalizat
nu avea statutul juridic de copil adoptabil sau cererile au fost inregistrate dupa
data de 6 februarie 2004 (când adopţiile internaţionale au fost suspendate în
totalitate);
Trebuie să menţionăm faptul că un număr de 1115 cereri, în afara acestor 1399
cereri nesoluţionate, au fost aprobate de fosta Autoritate Centrală întrucât se
încadrau în criteriile de excepţionalitate pe baza cărora erau analizate cererile de
adopţie internaţională. Prin urmare, din totalul de cereri de adoptie
internationala inregistrate (1115 plus 1399), au fost departajate 1115 cereri
care s-au incadrat in situatiile exceptionale (acestea la propunerea fostei
Autotităţi Centrale cu avizul Secretariatului General al Guvernului au fost
aprobate de catre Guvern prin memorandum si transmise instantelor spre
judecare).
Pentru aceste 1399 inregistrari neaprobate, Guvernul Romaniei nu si-a
asumat niciodată (atat in perioada legislatiei anterioare cat si potrivit actualei
legislatii) vreun „angajament” de a aproba in mod automat orice cerere de
adoptie internationala inregistrata la autoritatile române.
-

Aceste 1399 înregistrări aparţin unui număr
total
de 1104 de
persoane/familii de cetăţeni străini şi fac referire la 1100 copii; cele 1104 de
familii străine au făcut cerere pentru adopţia unuia sau mai multor copii din
România, şi dintre acestea 239 de familii sunt prezente de mai multe ori în baza
de date preluată;

-

Din numarul de 1399 de inregistrari, exista 95 de cereri în care nu a fost
nominalizat un anumit copil şi 103 cereri în care copilul nominalizat nu era
adoptabil la momentul inregistrarii cererii de adopţie internaţională.

-

Marea majoritate a copiilor solicitaţi în adopţie (824 copii) aveau vârsta sub 3
ani la data depunerii cererii de adopţie.

-

Din numarul total de 1100 copii, la data de 31 octombrie 2005 aveau o situaţie
juridică clară 369 de copii (copii reintegraţi în familia biologică, integraţi în
familia extinsă, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţie, copii care au împlinit
vârsta de 18 ani, copii pentru care s-a instituit tutela), 281 de copii aveau o
situaţie juridică în curs de soluţionare şi pentru 450 copii nu se finalizase
elaborarea planurilor individualizate de protecţie.

-

Aceste 1399 înregistrări nu pot fi considerate „cazuri în aşteptare” întrucât ele
nu au fost aprobate de fosta Autoritate Centrală şi astfel nu au fost transmise
spre aprobarea Guvernului României în vederea transmiterii mai departe către
instanţele judecătoreşti. Potrivit legislaţiei din perioada moratoriului şi
legislaţiei actuale, cazurile în aşteptare au fost considerate doar cele aflate pe
rolul instanţelor judecătoreşti la intrarea în vigoare a OU nr.1/2004, respectiv a
Legii nr.273/2004.
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Trebuie menţionat faptul că dupa data de 1 ianuarie 2005 au statutul juridic de copii adoptabili
doar copiii pentru care a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de deschidere a procedurii
adopţiei interne, ramasa definitiva şi irevocabila.
Prin urmare, copiii care la sfarsitul anului 2004 aveau statutul juridic de copii adoptabili sunt
în prezent reevaluati, urmand sa aibă acest statut doar acei copii pentru care instanta
judecatoreasca incuviinteaza deschiderea procedurii adopţiei interne.
Oficiul Român pentru Adopţii a început transmiterea răspunsurilor către familiile străine care
au solicitat adopţia unui copil sau a mai multor copii din România în perioada în care era în
vigoare moratoriul asupra adopţiilor internaţionale.

•

Printre activităţi iniţiate şi derulate de Oficiul Român pentru Adopţii de la înfiinţarea sa
în luna martie 2005, dorim să menţionăm următoarele:
-

-

•

elaborarea planului de acţiune pentru implementarea legislaţiei primare şi
secundare în domeniul adopţiei;
analiza nevoilor de servicii pentru familiile adoptatoare române, nevoilor de
personal si nevoilor de formare in domeniul adoptiei;
fundamentarea unor programe în domeniu pe baza nevoilor identificate;
implementarea in parteneriat cu sectorul privat a unui proiect privind
formarea profesionistilor care lucreaza in serviciile de adoptie din cadrul
Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în
ceea ce priveşte evaluarea şi pregătirea familiilor potenţial adoptatoare.
finalizarea demersurilor pentru elaborarea Registrului National pentru
Adoptii in format electronic, in vederea intocmirii si organizarii la nivel
national a evidentei in materia adoptiei.
solicitarea adresată Ambasadelor aflate în România privind transmiterea
rapoartelor post-adoptie pentru copiii romani care au fost adoptati
international conform memorandumurilor aprobate in baza legislatiei anterioare,
iniţierea demersurilor privind soluţionarea unui număr de 36 cazuri de adoptie
internationala care nu si-au produs efectele, in sensul ca dupa incuviintarea
adoptiei adoptatorii străini nu au luat copiii din Romania (până în prezent, 17
adopţii au fost desfăcute/anulate, iar celelalte 19 sunt fie în curs de
defacere/anulare, fie sunt în analiză).

Ca urmare a analizei efectuate în ceea ce priveşte nevoile existente la nivel judeţean în
domeniul adopţiei şi a situaţiei generale în acest domeniu, s-a constatat că adopţia
internaţională a dus la nedezvoltarea serviciilor de sprijin în adopţia naţională.
Prin urmare, pentru a sprijini copiii şi familiile implicate în procedura adopţiei interne
este nevoie de dezvoltarea unui sistem viabil de adopţie naţională care să includă cu
prioritate dezvoltarea serviciilor pre şi post adopţie.
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Funcţionarea eficientă a acestui sistem este condiţionată şi de înfiinţarea tribunalelor
pentru copii în vederea judecării cu celeritate a cauzelor de adopţie şi formarea
magistraţilor de la nivelul instanţelor de judecată în ceea ce priveşte nevoile copilului
pentru o dezvoltare armonioasă şi consecinţele negative care pot apărea datorită unor
întârzieri care sunt contrare interesului superior al copilului.
Nu trebuie uitat faptul că, pentru funcţionarea acestui sistem, deosebit de importantă
este munca profesioniştilor în ceea ce priveşte evaluarea capacităţii părinţilor biologici
de a avea grijă de copii înainte de a se lua decizia adopţiei, şi implicit suspendarea
exercitării drepturilor părinteşti, precum şi dezvoltarea serviciilor de sprijn pentru
părinţii biologici în vederea reabilitării acestora astfel încât să-şi poată îngriji şi educa
propriii copii. Sărăcia nu trebuie să fie o cauză a separării copiilor de părinţii lor.
Autorităţile locale şi comunităţile trebuie să se implice activ în sprijinirea familiilor
pentru a-şi creşte propriii copii.
Oficiul Român pentru Adopţii este deschis pentru a încheia parteneriate cu organizaţiile
neguvernamentale care lucrează în adopţia naţională şi îşi doreşte un real dialog cu
Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional de Magistratură şi Asociaţia
Magistraţilor din România. Colaborarea pe care ne-o dorim cu organizaţiile şi
specialiştii cu experienţă în domeniul adopţiei se referă la elaborarea de
materiale/instrumente care să se aplice în mod unitar la nivelul întregii ţări, consilierea
şi sprijinirea părinţilor potenţial adoptatori în toate fazele procedurii adopţiei, pregătirea
copilului în vederea adopţiei, pregătirea personalului pentru a putea răspunde nevoilor
existente în acest domeniu.
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