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Cǎtre: Oficiul Român pentru AdopŃii 

 
În atenŃia:  D-lui Bogdan Panait, Secretar de Stat  

 
Referitor la:  PL pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiilor 
 

 

 

MEMORIU 

Privind proiectul de act normativ pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopŃiei 

 

Stimate D-le Secretar de Stat, 

AsociaŃia “Pro-vita pentru NăscuŃi şi NenăscuŃi” – Filiala din Bucureşti este o 
organizaŃie non-guvernamentală care promovează valorile familiei şi ale vieŃii, un 
accent deosebit fiind pus pe sprijinirea copilului aflat în dificultate, înainte şi după 
naştere. AsociaŃia a cărei filială suntem a înfiinŃat şi administrează în judeŃul Prahova, 
de aproape 20 de ani, aşezăminte destinate copiilor orfani sau abandonaŃi. Sute de 
copii au fost până în acest moment beneficiari ai serviciilor oferite de AsociaŃie. 
 
Apreciem alinierea sistemului românesc la standardele internaŃionale în materie de 
adopŃie, precum şi armonizarea legislaŃiei româneşti în domeniul protecŃiei copilului. 
Salutăm accentul care se pune pe interesul superior al copilului, precum şi pe 
importanŃa dezvoltării sale armonioase, într-un mediu familial ce oferă atât garanŃii 
financiare, cât mai ales morale pentru creşterea şi educarea copilului adoptat. 
 
Privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind regimul juridic al adopŃiei, apreciem că acesta va avea ca efect 
modernizarea şi revizuirea în sens pozitiv a principiilor care stau la baza adopŃiei şi la 
eficientizarea generală a procesului adopŃiei. 
 
Ne permitem să subliniem câteva puncte de maxim interes ale acestui proiect de lege, 
în conformitate cu principiile şi valorile la care organizaŃia noastră aderă. 
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1. Mediul ideal pentru dezvoltarea copilului este mediul familiei tradiŃionale 
- nucleară, monogamă, heterosexuală, formată din doi părinŃi, mamă şi 
tată, uniŃi prin căsătorie. Vom expune pentru aceasta o serie de argumente ce Ńin 
atât de legislaŃia română, cât şi de cea europeană. 

� Pentru ca un sistem de drept să poată funcŃiona, acesta trebuie 

armonizat, neputând exista contradicŃii între diferitele acte normative ce formează 

sistemul de valori ale unui stat. DirecŃia legiuitorului român în ceea ce priveşte 

mediul în care trebuie crescut şi educat un copil reiese clar din actele normative 

ce privesc acest subiect. 

• Potrivit art. 48, alin. 1 din ConstituŃia României, „familia se întemeiază pe 

căsătoria liber consimŃită între soŃi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi 

îndatorirea părinŃilor de a asigura creşterea, educaŃia şi instruirea 

copiilor.” Aşadar, unul din cele mai importante drepturi ale copilului, drept 

înscris în ConstituŃie, este de a fi crescut, educat şi instruit de către ambii 

părinŃi care sunt căsătoriŃi. 

• Noul Cod Civil prevede că „familia se întemeiază pe căsătoria liber 

consimŃită între soŃi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi 

îndatorirea părinŃilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.” (art. 

258, alin. 1). „În sensul prezentului Cod civil, prin soŃi se înŃelege bărbatul 

şi femeia uniŃi prin căsătorie.” (art. 258, alin. 1). Aşadar, creşterea şi 

educarea copilului reprezintă dreptul şi îndatorirea unui bărbat şi a unei 

femei, căsătoriŃi. 

• Subliniem importanŃa dată de legiuitorul român mediului familial şi 

creşterii şi educării copilului pe baza învăŃămintelor religioase originare, 

acestea găsindu-se printre principiile la care este supusă adopŃia. Potrivit 

art. 452 din noul Cod Civil, „adopŃia este supusă cumulativ următoarelor 

principii: 

a) interesul superior al copilului; 

b) necesitatea de a asigura creşterea şi educarea copilului într-un 

mediu familial; 

c) continuitatea creşterii şi educării copilului, Ńinându-se seama de 

originea sa etnică, lingvistică, religioasă şi culturală.” 

� Salutăm în mod special modificarea prevăzută la art. I, alin. 4, privind 
interzicerea expresă a adoptării împreună de către două persoane de acelaşi sex. 
Apreciem că modificarea este în acord cu tendinŃa existentă la nivel european de a 
proteja familia tradiŃională; în acest sens, amintim cîteva cazuri ce au ajuns la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului: 
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• Karner vs. Austria, 2003 - „protecŃia familiei în sensul tradiŃional al 
termenului constituie o raŃiune importantă şi legitimă care poate justifica o 
anumită diferenŃă de tratament”; 

•  S vs. Anglia, 1986; Roosli vs. Germania, 1996 - „într-un cuplu 
homosexual nu se poate vorbi de “viaŃă de familie”; relaŃiile de acest tip 
intră sub incidenŃa dreptului la „viaŃă privată”; prin urmare, un reclamant 
aflat într-o asemenea relaŃie nu poate ridica pretenŃii cu privire la drepturi 
care Ńin de Dreptul familiei”; 

• Fretté vs. FranŃa, 2002 - „statele contractante dispun încă de o largă 
marjă de apreciere; ca urmare, neacordarea unei persoane declarate 
homosexual a autorizaŃiei legale de a adopta nu reprezintă o încălcare a 
art. 14 şi 8 din ConvenŃie”. 

Deducem din aceste soluŃii jurisprudenŃiale poziŃia prudentă pe care Curtea a adoptat-
o, de-a lungul timpului, în chestiunile legate de adoptarea de către cuplurile 
homosexuale. 
 
De altfel, în lume sunt extrem de puŃine state care acceptă adopŃia de către alt fel de 
cupluri decât cel natural, format din un bărbat şi o femeie şi, în general, e vorba de 
statele fără o tradiŃie religioasă puternică. 
 
AdopŃia şi creşterea copilului adoptat de către altcineva decât o familie, soŃ şi soŃie, 
poate provoca copiilor aflaŃi în această situaŃie o traumă profundă, deoarece conduce 
către pierderea imprevizibilă a punctelor de referinŃă. Odată în situaŃia nefericită de a fi 
părăsit de părinŃii naturali, cu intenŃie sau prin moarte, copilul îşi vede restricŃionat 
dreptul la o familie formată din mamă şi tată, aceasta răsfrangându-se în mod negativ 
asupra personalităŃii în formare. 
 
Este indispensabil pentru supravieŃuirea şi prosperitatea unui stat ca cetăŃenii săi să 
trăiască, să crească şi să fie educaŃi într-un mediu familial stabil din punct de vedere 
emoŃional şi moral şi de aceea, când părinŃii naturali nu mai vor sau nu mai pot să 
crească un copil, prin adopŃie trebuie să se realizeze dezvoltarea cat mai apropiată de 
normal a acestuia. 
 

2. Privind reluarea adopŃiilor internaŃionale 
 
OrganizaŃia noastră nu sprijină, de principiu, adoptarea copiilor de către cupluri din 
afara României, dacă nu este vorba despre rude ale copilului. 
 
În cazul ridicării moratoriului asupra adopŃiilor internaŃionale, legislaŃia trebuie să 
asigure respectarea interesului copilului şi totodată prevenirea abuzurilor şi corupŃiei 
care au dus la actualul moratoriu. 
 
Cunoaştem faptul că adevărate reŃele de criminalitate organizată, mascate sub forma 
unor ONG-uri, care “intermediau” înainte de moratoriu adopŃiile internaŃionale, în 
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interesul financiar al membrilor lor, se află “în adormire”, în aşteptarea unei legislaŃii 
mai favorabile. 
 
Sperăm ca şi prin aplicarea corectă a Legii nr. 273/2004, astfel cum va fi ea modificată 
şi a celorlalte acte în materie, astfel de structuri să nu mai poată opera niciodată. 
 
 

 
 

Cu deosebită consideraŃie, 
 
Preşedinte, 
Bogdan I. Stanciu 

 

 


