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17 aprilie 2015
În atenţia Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice

Document de poziţie cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei
Stimaţi domni, stimate doamne,
Ca urmare a publicării spre dezbatere a Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, membrii Alianţei România
Fără Orfani apreciază ca pozitive şi binevenite modificările aduse prin prezentul proiect.
Cu toate acestea, remarcăm încă aspecte pe care le considerăm de importanţă majoră şi
pe care vă rugăm să le luaţi în considerare în definitivarea propunerii:
Având în vedere că managerul de caz poate fi sau nu din Direcţie, considerăm ca o
modificare esenţială amendarea:
o art. 9, astfel încât, în loc de „Direcţia (…) este obligată să asigure
consilierea” să se modifice cu „managerul de caz al copilului (…)”;
o art. 26, alin.2, astfel încât, în loc de „Direcţia are obligaţia” să se modifice cu
„managerul de caz al copilului are obligaţia”;
o propunerii de introducere a alin. (2') în art.26, astfel încât, în loc de
„Direcţia întocmeşte” să se modifice cu „managerul de caz al copilului (…)”.
Având în vedere faptul că, adeseori, copiii instituţionalizaţi pot dezvolta relaţii
benefice de ataşament faţă de voluntari sau lucrători, aceştia devenind persoane
de referinţă pentru copil (categorie de persoane definită de HG 350/2012, art. 1,
lit.j), considerăm extrem de important ca aceştia să fie adăugaţi ca şi categorie de
persoane cu prioritate la adopţie în cadrul art. 36 al legii aflate în dezbatere. În
aceste cazuri ataşamentul este deja produs reducându-se substanţial riscul de
incompatibilitate, precum şi timpul / costurile unei potriviri prin alocare
aleatorie.
Ca şi observaţii generale:
o considerăm că propunerea ar trebui să menţioneze faptul că un copil poate
deveni adoptabil şi prin declaraţie notarială a părinţilor biologici (altfel
spus - la cererea acestora), nu doar prin „deschiderea procedurii de
adopţie”, procedură specifică copiilor abandonaţi;
o dat fiind gradul redus de absorbţie naţională, subliniem necesitatea
legalizării adopţiilor internaţionale.
Mulţumindu-vă pentru oportunitatea de a contribui la proiectul aflat în dezbatere şi în
speranţa că sugestiile de mai sus se vor regăsi în forma finală a proiectului, vă stăm la
dispoziţie pentru orice detalii suplimentare.
Cu stimă,
Alexandru Ilie
Director executiv

