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Către,

OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII

Adresa: Str. Muzeul Zambaccian nr. 29, sector 1, Bucureşti 011872
Telefon: 021-230.13.62; 021-230.13.51
Fax: 021-230.13.20
E-mail: secretariat@adoptiiromania.ro

În atenţia dlui Bogdan Adrian Panait, Secretar de Stat

Ref.  :   copil român adoptat de cuplu de homosexuali din SUA  

Stimate D-le Secretar de Stat,

În numele unui grup de organizaţii civice promotoare ale valorilor vieţii şi familiei, vă 
solicităm să clarificaţi anumite aspecte privind cazul unui copil care, conform presei, ar 
fi fost adoptat de un cuplu de homosexuali din SUA.

Am aflat recent din presă că la o serbare care a avut loc într-o şcoală din SUA, unul din 
momentele artistice urma să fie interpretat de un copil de origine română, “adoptat în 
urmă cu zece ani, la vârsta de mai puţin de doi ani, de un cuplu de homosexuali cetăţeni 
americani”. 

Conform relatărilor presei, minorul poartă acum numele de Dru Lechert-Kelly şi ar fi 
fost adoptat în 1999 de cuplul Scott Lechert şi Paul Kelly. Copilul este elev în clasa a V-
a la şcoala primară Llewellyn din Southeast Portland, statul Oregon.

Vă rugăm să ne comunicaţi,  spre clarificarea situaţiei,  răspunsurile  instituţiei  dvs.  la 
următoarele întrebări:

1. Era, în 1999, legală adoptarea unui copil român de un cuplu de homosexuali 
cetăţeni  străini?  Menţionăm că  la  data  adopţiei  în  statul  Oregon uniunile 
civile sau “căsătoriile” între homosexuali nu erau legale, aşadar cei doi nu 
puteau fi consideraţi, nici măcar în accepţiunea din momentul de faţă drept “o 
familie”. Or, interesul superior al copilului cere ca acestuia să-i fie asigurat, 
prin adopţie, un cadru familial.
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2. Dacă răspunsul la întrebarea de mai sus este “da”, câte asemenea cazuri s-au 
înregistrat  până  la  instituirea,  în  2001,  a  moratoriului  asupra  adopţiilor 
internaţionale?

3. Presupunând că ar fi  ridicat  în acest  moment moratoriul  asupra adopţiilor 
internaţionale,  ar  fi  posibilă  adoptarea  de  copii  de  către  cupluri  de 
homosexuali din afara României?

4. Conform unei note de presă difuzate de O.R.A., la data emiterii acestei note 
(2006),  Oficiul  Român  pentru  Adopţii  încă  mai  aştepta  rapoartele  post 
adopţie pentru 178 de copii adoptaţi internaţional. Câte astfel de rapoarte sunt 
încă necomunicate astăzi?

Vă comunicăm  pentru conformitate şi hiperlegăturile către articolele de presă care au 
semnalat cazul:

- În "The Oregonian”
http://www.oregonlive.com/news/oregonian/index.ssf?/base/news/1237004715268540.x
ml&coll=7 

- Preluarea în “România Liberă”
http://www.romanialibera.ro/a148887/copil-roman-infiat-de-homosexuali-in-centrul-
unui-scandal-in-sua.html  

În  aşteptarea  răspunsului  dvs.  la  întrebările  noastre,  vă  mulţumim  anticipat  şi  vă 
asigurăm, D-le Secretar de Stat, de preţuirea noastră.

Preşedinte 
Bogdan I. Stanciu
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